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A jégmadárBorsos Miklós

cikkünk a 9. oldalon

100 éve született a 20. századi 
magyar képzőművészet egyik 
legmarkánsabb alakja. Két 
kiállítással emlékezünk rá.

írásunk a 8. oldalon

Újbudáról, az egyetemről 
Ócsára járnak ki a kutatók 1200 
méteres hálóval fogják be kuta-
tásra a különleges madarakat.

ÚJBUDA
XVI. ÉVF. 6. SZÁM 

 KELENFÖLD ŐRMEZŐ  GAZDAGRÉT  ALBERTFALVA  KELENVÖLGY  LÁGYMÁNYOS  SASAD-SASHEGY  GELLÉRTHEGY  SZENTIMREVÁROS  

interjúnk az 5. oldalon

Kátyúzás
Krompaszky András 27 éve 
vezetője az Út XI. kft.-nek, illet-
ve jogelődjének. Ők a 48 órás 
kátyúzás felelősei.

Egyik korábbi lapszámunkban beszá-
moltunk a kerületben élő hármas 
ikrekről és édesanyjukról. Cikkünket 
nagy érdeklődés kísérte, ezért újra 
meglátogattuk őket. Ahogy Ildikó 
fogalmazott, azóta kaptak hideget is, 
meleget is.

Az előző cikk megjelenésével szinte egy 
időben elkészült a rámpa abban a házban, 
melyben a hármas ikrek élnek édesanyjuk-
kal. Ő azt remélte, hogy ezzel megoldódik 
az egyik legnagyobb gondjuk, és egyszerre 
sétálhat a három gyermekkel, de nem így 
történt. A közös képviselő – egyébként di-
csérendő gyorsasággal – megépíttetett egy 
fém rámpát, amit azonban nem tudnak 
használni, mert a keskeny rámpáról lecsú-
szik a babakocsi kereke. Ráadásul havas 
időben az ezért felelősek nem voltak haj-
landóak letakarítani, mondván, ez Ildikó 
ügye, oldja meg ő. 
 A közelmúltban a polgármesteri ve-
zetés látogatást tett a kis családnál, és 
biztosította őket arról, hogy megoldást 
fognak találni problémájukra. A rámpá-
nak egyébként nemcsak ők örülnének, a 
házban élő kisgyermekes édesanyáknak 
szintén könnyebbé válna a babakocsival 
való közlekedés.
 Ildikó örömmel újságolta, hogy cik-
künk megjelenése óta sokan megkeres-
ték, és felajánlották segítségüket. Egyi-
kük például kifizeti minden hónapban 
a gyermekek tápszerének árát, azonban 
inkognitóját meg szeretné őrizni, ezért 
nem fedte fel kilétét. Másoktól ruhát, játé-
kokat kaptak. Szerkesztőségünktől Ildikó 
megkapja mindazoknak az elérhetőségét, 
akik segíteni szeretnének, és ő keresi meg 
őket. Ahogy mondta, még nem tudott el-
érni mindenkit, hiszen így is magas lett a 
telefonszámlája, de nagyon hálás a segít-
ségért, és idővel mindenkit megkeres. 
 Elmesélte, hogy sajnos nemcsak segí-
tő szándékkal találkozik, az utcán többen 
megszólják, becsmérlik, miszerint csak 
sajnáltatja magát, biztos „kaptak valamit” 
a cikkért. Ezúton tájékoztatunk minden-
kit, hogy lapunk önszántából kereste meg 
őket, s mivel nincs más eszközünk, megír-
tuk történetüket – például okulásul. 

- szöllőssy -

Még egyszer a 
hármas ikrekről

Rámpa van, csak 
használni nem tudják

A koalíciós képviselők szavazataival 
február 23-án este megszületett a 
főváros idei költségvetése. 2006 a 
városfejlesztés, különösen pedig a 
közlekedésfejlesztés éve lesz Buda-
pesten – mondta a vitában Demszky 
Gábor főpolgármester. 

A költségvetés főösszege 420 milliárd 
forint, ebből 184 milliárdot szánnak fel-
újításokra, beruházásokra. Az útfelújítá-
sokra az állami hozzájárulással együtt 11 
milliárd forintot, közlekedésfejlesztésre 
80 milliárdot költenek, ebből a 4-es met-
ró építésére 37, a 2-es metró felújításának 
folytatására 10, a metrószerelvények cse-
réjére 4,5, a nagykörúti villamoscserére és 
a peronok átépítésére pedig 10,5 milliárd 
jut. A költségvetési tervezethez benyúj-
tott több mint 80 módosító javaslat közül 
csak egyet fogadott el a közgyűlés. Ezzel 
a 3,6 milliárdos tétellel a nyelvoktatásra, 
gyermek- és ifjúságvédelemre, a környe-
zetvédelemre, a rendőrség és a tűzoltóság 
támogatására szánt eredeti összeget tol-

dották meg. Hiteltörlesztésre 2006-ban 
majdnem húszmilliárdot fordít a főváros.
 Az iparűzési adóból 154 milliárdot, 
az illetékekből mintegy 10,6 milliárdot, 
az idegenforgalmi adóból egymilliárd be-
vételt terveztek. A főváros részvényeinek 
és portfólióvagyonának eladásából több 
mint 15 milliárd forintot várnak. A köz-
ponti költségvetésből idén 53,2 milliárdot 
kap Budapest, 2,8 százalékkal kevesebbet, 
mint a tavaly, viszont a kormány a múlt 
évinél nagyobb mértékben támogatja 
a fővárosi utak felújítását. A városháza 

visszafogja a működési kiadásokat: idén 
218 milliárd forint jut erre a célra, 3,2 
milliárddal kevesebb, mint a múlt évben.
A főváros idén 53,5 milliárd forint hitelt 
készül felvenni, ezt az összeget főként a 
nagyberuházásokra, így a metróépítés fi-
nanszírozására szánják.
 Az ellenzék szerint kampányköltség-
vetés készült, ami csak az útfelújításokra 
koncentrál. Kifogásolták a működési ki-
adások csökkentését, az értékpapír-tar-
talékok felélését és a túlzott hitelfelvételt, 
ami a főváros eladósodásához vezet.

Városfejlesztés és takarékoskodás
Megszületett a főváros 2006-os költségvetése

24 milliárd idén 
a költségvetés

Májusra ígérik a hidat a Balatoni útnál
Korábban megírtuk, hogy az építők elmaradtak a hídépítéssel a Balatoni útnál. 
Legújabb információnk szerint nyár elejére fejeződik be a MÁV vágányok feletti híd 
építése, a főút ezután lesz csak járható. A Balatoni úton lévő hidak közül eddig csak a 
Hosszúréti patak és a 41-es villamos pályája felett átvezető híd készült el, bár a forga-
lom ezen még nem indulhat meg, csak a másik híd, és az út megnyitása után. A MÁV 
vágányok feletti híddal az építők várhatóan májusra készülnek el. A két híd között el-
készült az a csomópont, amelyik a Hosszúréti lakóparkot köti össze a Balatoni úttal. A 
második híd forgalomba helyezéséig a forgalmi rend változatlan, azaz a Balatoni út 
felől a Kamaraerdei út - Repülőtéri út felé vezet a kijelölt terelőút.

Még itt az ideje, így aztán egymást érik a farsangi rendezvények és bálok Újbudán is. A hónap 
harmadik szombatján az ELTE lágymányosi elméleti tömbjében a kerület katolikus közösségei 
tartották hagyományos báljukat. A látszat kissé csalóka: a fiatalember nem fáradt és nem bot-
lott el, csak éppen ilyen ennek a táncnak a koreográfiája. Persze igaz, ami igaz, ilyen szépség 
lábai előtt heverni nem szégyen, hanem megtiszteltetés.

Bál van, igazi bál van...

Nem kifejezetten vidám, ám annál ironikusabb, és meglepően őszinte alkotó véle-
ményét ismerhették meg azok, akik ellátogattak a Szépírók a MU Színházban című 
programsorozat február 21-i rendezvényére, amikor is Karafiáth Orsolya válaszolt 
Esze Dóra kérdéseire.

Nem tudnék mit 
kezdeni a boldogsággal

FŐVÁROS

9. oldal

Újbuda képviselő-testülete február 22-
én, szerdán délelőtt rendkívüli ülésen 
tárgyalta és elfogadta városunk idei 
költségvetését. Az egyórás frakciószü-
nettel együtt háromórás vita minden 
eddiginél rövidebb volt, amihez a 
választási megállapodás miatt távol 
maradó televíziós kamerák nyilván 
hozzájárultak. 

Évek óta először nem nő az előző évhez 
képest a mérlegfőösszeg. A vita során a 
kormányoldal szolidan védte, az ellenzék 
nem túl harapósan támadta a tervezetet. 
Előbbiek szerint garantált az önkormány-
zat és 91 intézményének működőképes-
sége, utóbbiak legsarkosabb megjegyzése 
szerint a költségvetésnek semmi köze az 
eredetileg megfogalmazott elvekhez. Vé-
gül 22 igennel fogadták el a költségvetést, 
ami azt jelenti, hogy nem csak a kormány-
zó oldal szavazta meg.
 Az eredeti előterjesztés 24 milliárdot 
meghaladó kiadással számolt, s természe-
tesen hajszálra annyi bevétellel. Ez utób-
bi azonban majd 3 és fél milliárd hitellel 
együtt biztosítja a gazdálkodás egyensú-
lyát. Az előterjesztő Molnár Gyula pol-
gármester 45 millió forint, a közalkalma-
zottak ösztönzésére szánt céltartalék nö-
vekményt fogalmazott meg módosító in-
dítványában, aminek ellenoldalát ugyan-
ilyen összegben jelölte meg. Hasonlóan 
jártak el többen a módosító indítványt te-
vők közül: Perjés Gábor András a kisebb-
ségek sorra kívánt plusz ötmillió forintot, 
Riedel René a műfüves pálya üzemelteté-
sére. Schneller Domonkos 200 millió fo-
rinttal a kiadásokat kívánta csökkenteni, 
Bácskay Antal, Farkasné Kéri Katalin és 
Gehér József közös javaslatukban a bevé-
teli főösszeg 20 milliós emelése mellett 
128 millióval javasolták csökkenteni a 
kiadásokat, 148 millióval a hitel mérté-
két. Végülis az előterjesztő mellett ez a 
módosító indítvány kapott elég szavaza-

tot, így a főösszegek kicsivel 24 milliárd, 
a tényleges hiány egymilliárd alá került 
(45 millió forinttal). A teljes 3,3 milliár-
dos tervezett hiányból ugyanis a nagyobb 
rész, mintegy 2 milliárd 300 millió forint 
fejlesztési hitel a Fővárosi Önkormány-
zatnak a lakásértékesítés bevételéből fize-
tendő halmozott összeg, amit a fővárossal 
kötendő megállapodásban kell rendezni. 
Erre az utóbbi tíz évben még soha nem 
volt példa.
 Az előterjesztő szerint pénzügyileg 
stabil év elébe néz Újbuda. Idén is foly-
tatódnak a nagyszabású felújítások. Az 
újbudai költségvetésben kiemelt szerepet 
kap a közterületek felújítása, és a panel-
program. A tavalyinál kisebb bevétel elle-
nére az idei költségvetésben a fejlesztések 
aránya nem csökkent, köszönhetően an-
nak, hogy a működési kiadásokat sikerült 
lejjebb, a teljes kiadások 70%-ra szállítani. 
Mindösszesen 2,8 milliárd forint fejlesz-
tést tartalmaz a rendelet. A tavalyi évet 
várhatóan működési hitel felvétele nélkül 
zárja a XI. kerület, és idén is ez a cél. 
 2006-ban is a legtöbb pénzt az okta-
tásra fordítja az önkormányzat, hiszen 
összesen 21 iskolát és 23 óvodát tart fenn: 
ez a teljes kiadás 36%-a. Idei feladat a re-
formétkezés vizsgálata, nyáron az ösz-
szes konyha felmérése, s egy hároméves 
program elindítása, amely során vala-
mennyi önkormányzati intézmény kony-
hája uniós normáknak megfelelő lesz. A 
világítás korszerűsítése is nyári feladat 
lesz az iskolákban.
 A felújítások, fejlesztések közül kiemel-
kedik az utakra, parkokra, közterületek fej-
lesztésére fordítandó másfél milliárd forint. 
Ebből 9 utca szőnyegezése készül el, folyta-
tódik a földutak leaszfaltozása. Útfelújítás-
ra és a negyvennyolc órás kátyúzásra 220 
millió forint jut. Ehhez járul a főváros által 
finanszírozott Budafoki úti, Budaörsi úti és 
Balatoni úti útfelújítás. 

folytatás a 2. oldalon

    Garantált az intézmények működőképessége
    Kiemelt cél a társas- és panelházak felújítása

KULTÚRA

Az Év Önkormányzata címet 
adományozta február 18-án 
Újbuda Önkormányzatának 
a Budapesti Polgárőr 
Szövetség. Az elismerés 
indoklása szerint a kerület 
az elmúlt években kiemelt 
figyelmet fordított a bűn-
megelőzésre és a közbizton-
ság javítására, valamint az 
ezen a területen tevékenyke-
dők összefogására, továbbá 
jelentős támogatást nyújtott 
a polgárőrségnek. 

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

MSZP JOGSEGÉLY
Az MSZP XI. kerületi szervezete in-
gyenes jogi tanácsadással áll az ér-
deklődők és rászorulók rendelkezésé-
re március 1-jén, szerdán 17 órától a 
Bikszádi út 43. sz. alatti székházában.

MSZP ADÓTANÁCSADÁS
Az MSZP XI. kerületi szervezete in-
gyenes adó-, könyvvezetési- és vállal-
kozási tanácsadást tart március 1-jén, 
szerdán 17 órától a Bikszádi út 43. sz. 
alatti székházában.

MSZP A NYELVTANULÓKÉRT
Az MSZP XI. kerületi szervezete in-
gyenes angol nyelvi klubjának kö-
vetkező foglalkozását március 7-én, 
kedden 16 órakor tartja a Bikszádi út 
43-ban. Ennek keretében a résztvevők 
felmérhetik nyelvtudásuk szintjét, 
kommunikációs helyzeteket gyako-
rolhatnak, korrepetálhatják nyelvtani 
ismereteiket.
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:  13.00–18.00-ig
Szerda:  08.00–16.00-ig
Péntek:  08.00–12.00-ig

A POLGÁRMESTERI HIVATAL  
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK 
FÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:  08.00–16.00-ig
Kedd:  08.00–16.00-ig
Szerda:  08.00–16.00-ig
Csütörtök:  08.00–16.00-ig
Péntek:  08.00–14.00-ig
Telefonszám:  372-45-00
Honlap: www.ujbuda.hu

A FIDESZ PROGRAMJAI 
Állandó programok: minden kedden 
ingyenes jogi tanácsadás 14-16 órá-
ig (dr. Oláh András), a hónap első és 
utolsó szerdáján 14 órától munkaügyi 
tanácsadás, minden hónap első szer-
dáján 14 órától 16 óráig táplálkozási 
tanácsadás, minden hétfőn és szerdán 
angol kezdő (8-9) és haladó (9-10), 
Gyere Nagyi klub minden hónap első 
csütörtökén 10 órától.
Március 7-én, kedden 18 órakor nyí-
lik meg Weil Róbert festőművész A 
magyar szent korona rekonstrukciós 
képei című kiállítása a Budai Klub-
Galériában. Bevezetőt mond Kocsis 
István író, történész, közreműködik 
Oravecz György zongoraművész és 
ifj. Weil Róbert színművész. A dísz-
vendég Woth Imre, a magyar korona-
őrök parancsnoka. A kiállítás április 
30-ig tekinthető meg.
Szolgáltatások: ingyenes Internet, be-
csületkasszával működő kávézó, kon-
zervatív hetilapok, a Demokrata új-
ság mellékleteként megjelenő DVTV 
DVD-jének megtekintési lehetősége. 
A programokról bővebb információ 
a 209-3439-es és a 06/20/471-4972-es 
számon kapható. A helyszínük: XI., 
Budafoki út 9-11. Az iroda nyitva tar-
tása: hétfő-csütörtök 10-18-ig, péntek 
11-17-ig.

MDF JOGI TANÁCSADÁS
Dr. Tóth László ügyvéd minden hó-
nap első és harmadik hétfőjén 16-18 
óra között ingyenes jogi tanácsadást 
tart a párt XI. kerületi székházában 
(Bartók B. út 61., bejárat a Fadrusz u. 
felől). Ugyanitt minden héten kedden 
17-19 óra között Csanád Bálint ingye-
nes tanácsadást tart a panelfelújítás le-
hetőségeiről és gyakorlati kérdéseiről. 

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

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

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

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

ADOMÁNY AZ ÚJSZÜLÖTT RÉSZLEGNEK 
A Budapesti Műszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem MBA kur-
zusának hölgy hallgatóiból alakult 
MBA Bíborklub újszülöttek gondo-
zását segítő ajándékokkal lepte meg 
a Szent Imre Kórház szülészetének 
újszülött részlegét, melyeket egy ben-
sőséges találkozó keretében adtak 
át. Az adományban többek között 
kisruhák, takarók, cumisüvegek, tex-
tilpelenkák vannak, mind olyan tár-
gyak, amelyek az osztály mindennapi 
munkáját segítik.

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

KIHELYEZETT 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK

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

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

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

Az önkormányzat Humánszolgálati 
Igazgatóságán belül működő egész-
ségügyi osztálynak új vezetője van 
december eleje óta, dr. Komár Gábor. 
Vele beszélgettünk a kerület egész-
ségügyi stratégiai tervéről, 
feladatairól.

 Milyen tevékenységet végez az Ön 
által vezetett osztály?

A XI. kerületi önkormányzat 
stratégiai tervben megfogalma-
zott célja a kerület egészségügyi 
állapotának javítása, és a magas 
színvonalú ellátás. A betegellátó 
intézmények osztoznak a külön-
böző feladatokon, így a felnőtt 
fekvőbeteg-ellátást a Szent Imre 
Kórház, a gyermek fekvőbeteg-el-
látást a Budai Gyermekkórház és a 
Heim Pál Kórház végzi, a járóbeteg 
szakellátás a Gyógyír Kht. felada-
ta, az alapellátást a háziorvosok 
végzik vállalkozói jogviszonyban. 
Az önkormányzatnak területi el-
látási kötelezettsége van, és felelős 
a kerület lakosságának egészségi 
állapotáért. 
 Új kihívások is vannak. Mind 
gyakrabban hangzik el, hogy mi-
nőségbiztosításra van szükség az 
egészségügyben, ami azt jelenti, 
hogy szakmai protokollok kellenek 
a házi orvoslásban, a rendelőkben 
és a kórházakban. Az egészségügyben 
többféle minősítési rendszer létezik, me-
lyek a folyamatokat szabályozzák, és az 
eredményt értékelik, ezek alapján a beteg 
biztosabban számíthat arra, hogy bizo-

nyos kezeléseket megkap. Ennek alapján 
ki lehet számolni, hogy hasonló betegség-
csoportoknál körülbelül milyen ráfordí-
tásra van szükség. Az egészségügy mindig 
forráshiányos, kevés a pénz, bár az adatok 

mindig mást mutatnak. A feladatkör 
mindig tágul, többe kerül, mindig több 
a szolgáltatás, de soha nem elég. Ez azért 
van, mert nő az emberek egészségtudatos 
magatartása, és nő az életkori átlag is. 

 Ügyvédként hogy került az egészségügybe?

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár-
nál dolgoztam ciklusokon átívelően, ezért 
már korábban kapcsolatba kerültem az 

egészségügyi rendszerrel. Nem va-
gyok orvos, a SOTE egészség-me-
nedzser képzését végzem jelenleg, 
most vagyok másodéves, ha meg-
szerzem a diplomámat, egészség-
ügyi menedzser leszek. 

 Milyen feladatok állnak Ön előtt?

A kerületi egészségügyi stratégia 
államigazgatási rendszert is érin-
tő részeinek végrehajtása kiemelt 
feladatom. Ez a minőségbiztosítási 
rendszerekben való részvételt je-
lenti, ez köti össze az alapellátást, 
a háziorvosokat, a szakrendelést és 
a kórházi ellátást. Az egészségügyi 
osztály intézi a több mint száz-
harminc házi orvos és fogorvos 
szerződéseit.
 A kerületi vezetés stratégiai 
tervében megfogalmazta, hogy 
szükség van egy egészségügyi fó-
rum létrehozására, amelyen a fon-
tosabb kerületi szereplők vesznek 
majd részt, így az önkormányzat, a 
Gyógyír Kht., a Szent Imre Kórház, 
az ÁNTSZ és a területi Háziorvosi 
Kamara fogják a tagokat delegálni. 
A koncepció tervezett feladatait két 

lépcsőben kell végrehajtani, 2008-ig men-
nek végbe a tervezett fejlesztések, majd 
2010-ig történik meg a kialakult alrend-
szerek összehangolása.

Sz. A.

Cél a minőségi betegellátás
Új vezetője van az egészségügyi osztálynak

 – mélymosás, vegytisztítás
 – szegés, 

– háztól házig két nap alatt
– perzsák, szőttesek

szakszerű javítása
06/80/200-639

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

Bp. IX., Soroksári út 164.
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Komár Gábor:  Kerületi egészségügyi stratégiát kell alkotni

Február harmadik hétvégé-
jén kegyes volt az időjárás 
a hírességek Valentin-napi 
páros teniszversenyének 
résztvevőihez a Feneketlen-
tónál. Négy csapat indult 
Taróczy Balázs versenyigaz-
gató meghívása alapján: 
politikusok, újságírók, 
menedzserek és a színészek-
sportolók. Rendkívül jó han-
gulatban zajlott le a verseny 
reggeltől kora délutánig. 
A résztvevők a 12 salakos 
teniszpályán játszottak, 
de meccsek szüneteiben a 
wellnesst (uszoda, jacuzzi, 
infra szauna, finn szauna) 
és a konditermet is elősze-
retettel látogatták. A végel-
számolásnál: elsők lettek az 
újságírók, másodikak a színé-
szek-sportolók, harmadikak 
a politikusok és a negyedi-
kek a menedzserek. Este a 
díjkiosztó vacsora a Gundel 
étteremben volt. A tombola 
bevétele a mellrák megelő-
zésére létrejött Összefogás 
alapítvány számlájára kerül.

Valentin-napi páros teniszverseny

24 milliárdos a költségvetés
Garantált az intézmények működőképessége

folytatás az első oldalról
Forgalomtechnikai beruházások lesznek a 
Prielle Kornélia, a Kondorosi út és a Tété-
nyi út egy-egy legforgalmasabb szakaszán, 
körforgalom épül a Bocskai és Daróci út 
találkozásánál, harmincas övezeteket ala-
kítanak ki Kelenvölgyben, és új gyalogos 
átkelőhelyeket is kijelölnek több forgalmas 
út mellett fekvő iskola közelében.
 Ebben az évben lezárul a játszótér-
felújítási program, amelynek keretében 
mind a 82 játszótér átépül. Az idei év végé-
re minden játszótér, minden játék megfe-
lel majd a legszigorúbb biztonsági követel-
ményeknek. Unikális kezdeményezés lesz 
Újbudán az a nyugdíjasoknak tervezett 
pihenőpark, amelynek költségeit is tartal-
mazza a büdzsé. 
 2006-ban a panelházak és a társashá-
zak felújítási támogatására is a tavalyinál 
több pénzt, 456 millió forintot különített 
el Újbuda, ez tartalmazza a panelprogram 
keretében önkormányzati hozzájárulás-
ként kifizetendő 270 millió forintot is. 
 Szociális célra összesen 2,3 milliárd 
forintot fordít a város, ebből közvetlen tá-
mogatásokra, segélyekre 641 millió forint 
jut, míg a személyes gondoskodást nyújtó 

intézményekre, azok szolgáltatásainak tá-
mogatására 1,2 milliárd forint szerepel az 
idei költségvetésben. 
 A bevételi oldalon a normatív támoga-
tások címszó alatt 5,2 milliárd, az átenge-
dett adók körébe tartozó helyben maradó 
és a normatív módon elosztott személyi jö-
vedelemadó együtt nagyjából 2 milliárd fo-
rint. Telekeladásból másfél millliárd, lakás 
és nem lakás célú ingatlaneladásából 1,2 
milliárd forint a terv. Itt szerepel a tavaly 
eladott mintegy nyolcszáz önkormányzati 
lakás áthúzódó bevétele is. Bérbeadásból, 
lakbérből, földbérletből, üzemeltetési be-
vételből másfél milliárd forint folyhat be az 
önkormányzat kasszájába. Érdekes, hogy 
az intézmények étkeztetési bevételei meg-
közelítik a 700 millió, a pénzügyi befekte-
tések – Öböl XI. Kft. Futureal Kft. – elérik a 
600 millió forintot.
 Beszédes szám, hogy a különféle 
adókhoz kapcsolódó bírságok hetven mil-
lió forintot tesznek ki. Ezek közül nyilván 
előkelő helyen lesz az önkormányzat által 
kivetett építmény- és telekadó, amely 1,6 
milliárdos összegével húsz százalékkal 
haladja meg az előző évit. Ez a január 
elsejével megemelt adómértékeknek kö-

szönhető: nevezetesen az építményadó 
az I. övezetben ezer forint, a II. övezetben 
900 forint négyzetméterenként, a telekadó 
pedig 200 forint ugyancsak négyzetmé-
terenként. Sokakat érint a gépjárműadó, 
amely nem változott, idén is 1200 forint 
100 kilomgramonként, összegszerűen pe-
dig 630 millió forint.
 A kiadások között a személyi juttatások 
8,2 milliárd forintot tesznek ki, ez a műkö-
dési kiadások 47 százaléka. Hatalmas tétel 
az óvodák, iskolák, bölcsődék támogatása: 
az állami normatíva mintegy 3,7 milliárd-
jához az önkormányzat 4,4 milliárdot tesz 
hozzá saját forrásaiból. A Polgármesteri 
Hivatalnál több mint 1,3 milliárd forint 
felújítási kiadást terveztek. Ezen belül ki-
emelt terület a parkfelújítás, az útpályák 
rendbetétele és az egészségügyi rendelők 
átépítése. Az intézményeknél a GAMESZ 
333 millió forint felújítást koordinál.
 Jelentős változások lesznek az önkor-
mányzat működésében is, hiszen napokon 
belül elkészül az új ügyfélszolgálat a Pol-
gármesteri Hivatalban, amely Budapesten 
a legnagyobb és legmodernebb lesz. Ez az 
átalakítás 178 millió forintba került.

(halász)
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 A 4-es metrónak már vagy öt éve kész kellene 
lennie. Idén talán elkezdődhet az építkezés, 
a végállomás körül mégis sok a bonyodalom. 
Melyik a jobb: az Etele tér vagy a Virágpiac? 

Nyugati irányba érdemes lenne minél in-
kább a városhatár közelében kialakítani a 
végállomást, mert a bejövő autóforgalom 
akkor kevésbé terheli a várost. Az építke-
zés már így is a politika kereszttüzében 
volt, ha sokat gondolkodnak még a végál-
lomásokon, elodázódhat az építkezés in-
dítása, és azok a pénzek, amelyek az Etele 
tér és a Keleti pályaudvar közötti szakasz-
ra rendelkezésre állnak, egy idő után bi-
zonytalanná válnak. Egyértelmű a kerüle-
ti önkormányzat álláspontja, hogy a 4-es 
metrót nyugati irányba meg kell hosszab-
bítani a virágpiacig. A térség nem sok időt 
bír már el metró nélkül. Az egyik véle-
mény szerint el kell kezdeni azt a szakaszt, 
amire már megvan a pénz, aztán lehet 
hosszabbítani. Mások azt mondják, hogy 
ne építsünk ki ideiglenes végállomáshoz 
parkolókat, tömegközlekedési kapcsolato-
kat, mert nem tudunk később mit csinálni 
ezekkel létesítményekkel. Ha már min-
denki egyetért a metró meghosszabbításá-
val, jobb lenne a terveket úgy elkészíteni, 
hogy ne kelljen átmenetileg se kiépíteni 
semmi fölöslegeset. Praktikusabb lenne 
végállomást a Virágpiac helyére építeni, 
ott kevesebb érdeksérelmet okoz. Persze 
ha egy fejlesztési kérdés valamilyen okból 
a politika kereszttüzébe kerül, később ne-
héz politikamentessé tenni.

 Fogják bővíteni a jelenleg igen gyér kerékpár-
út-hálózatot?

Már elkészültek olyan munkaanyagok, 
amelyek részben a meglévő nyomvonala-
kat korrigálják, részben fejlesztik. Készül 
egy kerékpárúthálózat-fejlesztési csomag, 
amely kijelöli a fontos célokat. A helyzet 
nem rosszabb, de nem is jobb, mint a fő-
városi átlag. Az adottságok miatt intenzí-
vebben szeretnénk fejleszteni a hálózatot. 

 A kerület egyik fontos célja, hogy a Bartók 
Béla út mentén egy kulturális városrészt hoz-
zon létre. Mi szükséges még ehhez?

Ez nagyon erős koncepció a kerület részé-
ről. Érdemes kihasználni a Bartók Béla út 

környezetének adottságát, az egyetemek 
közelségét. Ennek fizikai feltételei kezde-
nek létrejönni: megújult az út, újra meg-
nyílik a Hadik kávéház. Ezen felül olyan 
szórakozóhelyeket célszerű kialakítani, 
amelyek az egyetemi diákságot szolgál-
ják. Színházak vannak a kerületben, igaz 
kisebbek, de színesítik a palettát. A Ská-
la-tömb beépítésénél az önkormányzat és 
a fejlesztő is szeretne mozit, hasonlóan a 
Mamuthoz vagy a MOM-hoz. Ezen felül 
van egy laktanya a Bartók Béla úton, amely 
fokozatosan elveszti jelenlegi szerepét. Vé-
leményem szerint az épülettömb átalakul-
hat egy multifunkcionális központtá: lehet 
itt konferenciaterem, színház, mélygarázs, 
parkoló. Ez egy nagyon jó adottságú épü-
letegyüttes, amely a hosszú távú város-
rendezési tervek szerint mindenképpen 
közösségi funkciót kaphat.

 Néhány jelentős cégnek szűk már a kerület-
ben található központja. Ilyen a Mol és a Kürt 
Rt. is. Mit tesz az önkormányzat, hogy ezek a 
cégek a kerületben maradjanak, és továbbra 
is itt fizessék a helyi adót?

A kerület nem szeretné kiengedni a te-
rületéről ezeket a nagy cégeket, amelyek 
működése egy picit fémjelzi a kerületet 
és fordítva is. A Mol székházát tartal-
mazó tömbben a szabályozás megoldja 
a fejlesztési kérdéseket, a parkoló bőví-
tését. Ugyanakkor a környéken, a Buda-
foki úton lehet irodaházat építeni, erre 
lehetősége van a Mol-nak is, amelyről az 
önkormányzat folyamatosan tárgyal. A 
Kürt Rt.-nek már ajánlottunk is néhány 
épületet.

 Milyen az együttműködésük a fővárosi veze-
téssel, a főépítésszel?

A kétszintű önkormányzati modell mun-
kamegosztásából adódó feszültségek jel-
lemzőek a kapcsolatra. Szét vannak bontva 
a feladatok a kerület és a főváros között. Ez 
csak összhangban működhet. Az együtt-
működésre részben törvényi kötelezett-
ségünk is van, egyes kiemelt területeket – 
például a Móricz Zsigmond körteret, vagy 
a Kelenföldi pályaudvar környékét – csak 
a két önkormányzat egyetértésével lehet 
beépíteni. A városszerkezeti szempontból 
lényeges helyeken a kerületi önkormány-

zatok a döntéshozók, de a főváros egyetér-
tésével. A fővárosnak pedig be kell kérnie 
az érintett kerület véleményét, ha egy öve-
zeti besorolást akar módosítani. A lokális 
érdekek sokszor ellentétesek az össz-fővá-
rosi érdekekkel. Az együttműködés ettől 
függetlenül elkerülhetetlen. Nekem elemi 
érdekem, hogy megteremtsem a szakmai 
összhangot a főváros és Újbuda között, 
miközben a kerület politikai vezetése 
sokszor a főváros döntéseit és a főváros 
óvatosságát kifogásolja. A mi kerületünk 
sokkal dinamikusabban fejlődik, mint 

ahogy az várható volt, ezért a problémák 
nagyon erőteljesen mutatkoznak. Bizo-
nyos kérdések megoldása későbbre van 
ütemezve a fővárosi elképzelésekben. 
Például tudjuk, hogy lesz valamikor vil-
lamos a Lágymányosi hídon, de még nem 
épült meg. Ez itt lokális tömegközleke-
dési feszültséget okoz: az egyetemváros 
beépült és még mindig nincs bevonva 
a tömegközlekedésbe. 

 Mikor szűnhet meg ez a feszültség?

Újbuda most azt a fejlődési szakaszt éli 
át, amit korábban a XIII. és a IX. kerü-
let. Most már vonzó fejlesztési célterü-
let vagyunk. Intenzív a fejlődés, vannak 
koncepcióink, jók az adottságok, a met-
ró is megépül a közeljövőben. Néha úgy 
érezzük, hogy a főváros a „kerékkötője” 

céljainknak, mi pedig állandóan gondot 
okozunk a fővárosnak, mert itt mindig 
történik valami. Ezért nem szűnnek a 
feszültségek és szerintem nem is fognak, 
mert a kerület dinamizmusa nem hagy 
alább, a fővárosnak pedig egyre több meg-
oldatlan problémával kell szembenéznie. 
A mi kerületünkben az egyik ilyen volt a 
Bartók Béla út rekonstrukciója. Harminc 
évig vártunk a rendezésre, aztán a külső 
szakaszt, amely a kerülethez tartozik, egy 
év alatt sikerült rendbe tenni. Ez is mutat-
ja az ütemkülönbséget. Pedig nekünk még 

így is több igényünket fogadja be a fővá-
ros, mint a többieknek.

 Mivel elégedett leginkább?

Amikor 1999-ben idejöttem dolgozni, a 
fantasztikus lehetőségek vonzottak a leg-
inkább. Fejlődési pálya előtt állt a kerület. 
Ehhez meg kellett teremteni a fejlesztési 
koncepciókat, a javaslatokat, a terveket. 
Ezek megszülettek és a kerület rálépett a 
fejlődési pályára. Persze ezek az elfogadott 
koncepciók önmagukban nem elegendő-
ek a fejlődéshez, csak szükségesek. Szere-
tem, ha történik valami, ha nem a fióknak 
készülnek a tervek, hanem látom megva-
lósulni azokat. Ez egy városfejlesztőnek 
nagyon jó érzés. A munkámhoz sikerült 
jó partnereket találni a kerületi vezetők-
ben, bármelyik ciklusról van szó. Nagy 

Városfejlesztési tervek és lehetőségek Újbudán

A tervek nem a fióknak készülnek
Befejezik a 
Tüske-csarnokot?
Már idén folytatódhat a lágymányosi 
Tüske-csarnok építése – közölte kér-
désünkre Görözdi György miniszteri 
biztos, a Nemzeti Sporthivatal (NSH) 
Kiemelt Sportlétesítmény-fejlesztési 
Programok Hivatalának vezetője. 
Hozzátette: a pénzt magántőkéből 
szeretnék előteremteni, a szükséges 
összeg nagyságrendje elérné az eddig 
felhasznált állami pénzekét. Ennek 
érdekében pályázatot írnak ki. Az NSH 
átdolgoztatja a korábbi, már elavult 
terveket és egy korszerű üzemeltetési 
konstrukciót is kidolgoznak. 
A Tüske-csarnok állami tulajdonú 
telken áll, a vagyonkezelési jogon az 
ELTE, a Műszaki Egyetem és az NSH 
osztozik. 1994-ben kezdték el építeni, 
de a beruházás négy évvel később 
félbe maradt, mert elfogyott a pénz. 
Eddig négymilliárd forintba került, és 
szakértők szerint nagyjából ugyan-
ennyi kell még a befejezéshez. A 
sportkomlpexumban a nagycsarnok 
mellett edzőtermek, öltözők, a testne-
velés tanszék irodái és egy mélygarázs 
is helyet kaphat. A sportcsarnok lelá-
tóját négyezer emberre méretezték. 

Légifelvételről hasonló építkezéseket láthatunk a kerület több pontján is

dolognak tartom, hogy sikerült létrehozni 
egyfajta kontrollt azzal, hogy a terveket 
tervtanács véleményezi. Szerintem ez az 
ország egyik legtekintélyesebb építészeti 
tervtanácsa. Tagja többek között a Ma-
gyar Építész Kamara elnöke, a Főépítész 
Kollégium elnökhelyettese, fővárosi fő-
építész és néhány Ybl-díjas építész. Mun-
kájuk, szakértelmük kikezdhetetlen. A 
tervtanács véleményt mond, javasol, és ál-
lásfoglalásokban próbálja befolyásolni az 
építészeti kultúrát. Nagyon fontos ez egy 
olyan térségben, ahol ekkora a fejlődés.

 Mit tart a legnagyobb problémának?

Ami gondot okoz, az is az erőteljes fejlő-
désből fakad. Veszélyes, hogy túl gyorsan 
növekszik a forgalom, ciklikusan van 
igény a gyerekintézményekre, nem pedig 
folyamatosan és kiszámíthatóan. A veszé-
lyeket érzékelni és kezelni kell. A kerület 
fejlődése a rendszerváltás idején némi-
leg lelassult, a lakosságszám is csökkent. 
Később egyre vonzóbb hely lett Újbuda, 
elindult a fejlődés, de ennek az összes kö-
vetkezményét nem mindig tudjuk megfe-
lelően kezelni. Ráadásul szélsőséges hely-
zetben akár negatív folyamatok is elindul-
hatnak: sok kis lakás épül, jelentkeznek a 
közlekedési és parkolási problémák. Eze-
ket szabályozással kell megelőzni. Azokat 
a fejlesztőket kell vonzani, akik be tudnak 
szállni az infrastrukturális, ellátási, szol-
gáltatási beruházásokba is. Különben több 
lesz a negatív hatás. Ezért a fejlődés veszé-
lyes is lehet, amire oda kell figyelni. 

Gianone Péter

A műszaki átadás szakaszába ért az 
újbudai önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalában levő ügyfélszolgálat és 
okmányiroda átalakítása. Az átépítési 
munkák január 2-án kezdődtek meg 
és a tervezett február 28-i átadásnál 
korábban zárulnak le. A megújult iroda 
alapterülete a korábbinak a három-
szorosa, 1054 m2 lett – a hivatal teljes 
földszintje az ügyfélforgalmat szolgálja 
–, ezzel az egész ország legnagyobb 
területű ügyfélszolgálata kezdi meg a 
működését az ünnepélyes átadás után 
a Bocskai úton. A hét végét a munka-
társak költözködéssel, pakolással töltöt-
ték, próbálták belakni a hatalmas teret. 
Képünkön a dolgozók a leendő ügy-
felek és saját munkahelyük pozícióit 
méregetik. E hét folyamán fokozatosan 
visszaköltöztetik és beüzemelik a két 
hónapig ideiglenesen más helyszíne-
ken működtetett szolgáltatásokat. Az 
új iroda hivatalos átadására és megnyi-
tására a jövő héten kerül sor.

Öt helyen végez engedélyezett faki-
termeléseket idén a Pilisi Parkerdő Rt. 
Budapesti Erdészete Kamaraerdőn. 
Tájékoztatásuk szerint a korábbi évek-
hez képest több helyszínen, de sokkal 
kisebb egybefüggő területen folynak 
ezek a munkák.

A szakemberek szerint e fakitermelések 
három alapvető célt szolgálhatnak. A fi-
atal és középkorú erdőkben elsődleges az 
erdőállomány nevelése. Az ún. gyérítések 
és tisztítások során a jobb növekedésű, a 
termőhelyet jobban hasznosító fafajokat és 
egyedeket segítik azáltal, hogy eltávolítják 
mellőlük a fejlődésüket akadályozó fákat.
 Idős erdőkben a legfontosabb feladat 
az, hogy életlehetőséget teremtsenek a jövő 
fái számára. A felújítóvágások során a nö-
vekvő facsemeték fölül vágják ki az öreg, 
biológiai életkoruk végére érkezett fákat. 
Így fény jut a talajra, ami létfontosságú a fa-
csemeték számára. A Budapesti Erdészet a 
természetközeli erdőgazdálkodás elveinek 
megfelelően törekszik a minél kisebb vá-
gásterületek kialakítására, hogy az egyéb-
ként is nagy emberi terhelést elviselő park-
erdőkben a természeti folyamatok jobban 
érvényesülhessenek. Középkorú és idős 
erdőkben is szükségesek az egészségügyi 
kitermelések. Ilyenkor az érintett terület-
ről csak a beteg, korhadó, kiszáradt fákat 
távolítják el, hogy megelőzzék a fák kidő-
lése által okozott baleseteket, csökkentsék 
a károk keletkezésének valószínűségét.
 A mostani erdészeti munkák során 
kivágnak egy bálványfás foltot, amely az 
őshonos fafajokból álló tölgyerdőbe ékelő-
dött. A mintegy 60 évvel ezelőtt született 

bálványfa erdő helyén a termőhelynek 
megfelelő tölgyerdőt nevelnek fel. A bál-
ványfa idegenhonos gyomfafaj, amely 
agresszív terjeszkedésével kiszoríthatja 
élőhelyükről az őshonos fafajokat. 
 Természetvédelmi oltalom alatt álló 
területeken a fakitermeléseket kizáró-

lag vegetációs időszakon kívül végzik. A 
munkák pontos ütemezése így mindig az 
időjárás függvénye, várható elvégzésük 
január-március és október-december hó-
napokra esik. A fakitermelések után nem 
áll le a munka az erdőkben. A vegetációs 
időszakban végzett erdősítési, erdőápolási 
munkák kevésbé látványosak, de az erdő 
élete szempontjából meghatározóak.

n. n.

Erdőápolás Kamaraerdőn 
Beteg fáktól, idegenhonos gyomfáktól tisztul a terület

ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI NAPOK
Március 2–3-án rendezi meg a XI. 
Pedagógiai Szolgáltató Központ az 
Újbudai Pedagógiai Napokat Tradíciók és 
új utak a magyar közoktatásban címmel. 
Előadások hangzanak el a Budai Ciszterci 
Szent Imre Gimnáziumban, a TIT Stúdió 
Egyesületben, a XI. Kerületi Pedagógiai 
Szolgáltató Központban, Újbuda 
Önkormányzata földszinti tanácstermé-
ben, a Gárdonyi Géza Általános Iskolában, 
a XI. Kerületi Logopédiai Intézetben, be-
mutatókat tartanak a Nyitnikék Óvodában 
és a Bocskai István Általános Iskolában. 
Az előadók között szerepel Ferge Zsuzsa 
szociológus, Horváth Attila kandidátus, 
Hoffmann Rózsa egyetemi docens, András 
Vera pszichológus, Csernus Imre pszichi-

áter, Győrffyné Molnár Ilona, a Humán 
Szolgálati Igazgatóság igazgatója, továbbá a 
Polgármesteri Hivatal vezetői, önkormány-
zati képviselők, egyetemi oktatók, gyakorló 
általános és középiskolai tanárok, óvónők, 
oktatási szakemberek. 

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK LEHETNEK 
A HÁZIORVOSOK
Az Alkotmánybíróság döntése értelmé-
ben az alaptörvénybe ütközik, hogy há-
ziorvosok az önkormányzati képviselők 
jogállásáról szóló törvény szerint eddig 
nem lehettek képviselő-testületi tagok. 
A rendelkezés felülvizsgálatát a Magyar 
Orvosi Kamara kezdeményezte. A kifo-
gásolt paragrafus megsemmisítése lehe-
tővé teszi, hogy az őszi önkormányzati 

választásokon ismét képviselővé lehessen 
választani a háziorvosokat.

HANNOVERI VILLAMOSOK ÚJBUDÁN? 
Huszonhárom villamost ajánlott fel 
megvételre Hannover Budapestnek. A 
Fővárosi Önkormányzat városüzemelte-
tési bizottsága legutóbbi ülésén tárgyalt 
az ajánlatról, a vásárlásról egy hónapon 
belül születhet döntés. A hannoveri vil-
lamosok mellett szól, hogy fűtöttek, 
kényelmesek, kevésbé zajosak, és jóval 
korszerűbbek, energiatakarékosabbak a 
nagy költséggel felújításra szoruló Ganz 
villamosoknál. A közel 3 milliárd fo-
rintból megvásárolható szerelvényekkel 
egyes elképzelések szerint a 47-es és 49-es 
villamosokat cserélhetnék le. 

HÍREK        HÍREK        HÍREK        HÍREK        HÍREK        HÍREK        HÍREK        HÍREK        HÍREK        HÍREK

Az idegenhonos bálványfa

A kerület folyamatosan változik, fejlődik. Utak újulnak meg, házak, 
irodák, lakóparkok épülnek, más épületek, épülettömbök eltűnnek, 
vagy új funkciót kapnak. Lepusztult, elhanyagolt területek válnak 
ismét alkalmassá arra, hogy ott emberek lakjanak, dolgozzanak, 
szórakozzanak. A változások egy része a szemünk előtt zajlik, más 
részüknek már ismerjük a terveit, de vannak olyanok is, melyekről 

még csak híreket lehet hallani, sok pedig csak az ötlet szintjén 
létezik. A rövid és hosszú távú fejlesztési tervekről, lehető-

ségekről kérdeztük Újbuda főépítészét, Schreffel Jánost.

A kerület folyamatosan változik, fejlődik. Utak újulnak meg, házak, 
irodák, lakóparkok épülnek, más épületek, épülettömbök eltűnnek, 
vagy új funkciót kapnak. Lepusztult, elhanyagolt területek válnak 
ismét alkalmassá arra, hogy ott emberek lakjanak, dolgozzanak, 
szórakozzanak. A változások egy része a szemünk előtt zajlik, más 
részüknek már ismerjük a terveit, de vannak olyanok is, melyekről 

még csak híreket lehet hallani, sok pedig csak az ötlet szintjén 

A jövő héten nyit az új ügyfélszolgálat

2. RÉSZ
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Választási hírek

Képviselői 
fogadóórák
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 képviselő-
je minden kedden 15–17 óra között 
fogadóórát tart az Éghajlat Könyves 
Kávézóban (Karinthy F. út 9.).
DR. MESTYANEK ÖDÖN, a 15. számú 
választókerület MIÉP-Jobbik kép-
viselőjelöltje minden szombaton 16 
órától várja az érdeklődőket a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom kerületi 
irodájában (Villányi út 20/a).

Fidesz–KDNP
Március 1-jén, szerdán 18 órakor 
az Éghajlat kávézóban bemutatják  
Raffay Ernő történész Wass Albert 
igazsága című könyvét. A szerzővel 
Deák András országgyűlési képviselő 
beszélget.
Március 4-én, szombaton 8-tól 12 
óráig Kristóf József, a Fidesz képvi-
selőjelöltje, illetve kampánystábjának 
tagjai beszélgetnek a választókkal a 
Vahot utcai MDF-piac bejáratánál 
található standon.
Minden hétfőn 16.30 és 18.30 között 
dr. Kupper András képviselőjelölt 
folytat kötetlen beszélgetést a Regős 
u. 13. szám alatt lévő választókerü-
leti irodában. (Az iroda hétköznap 
14 és 19 óra, szombaton 10 és 13 óra 
között felkereshető, telefonszáma: 
246-5015.)

MDF
Csapody Miklós és Szegedi Ferenc, 
az MDF képviselőjelöltjei választási 
gyűlést tartanak a Hotel Gellért Tea 
Szalonjában március 3-án, pénteken 
17 órai kezdettel. A vendégek dr. 
Antall Józsefné, dr. Boross Péter volt 
miniszterelnök és dr. Gémesi György 
országgyűlési képviselő, Gödöllő 
polgármestere.
Szegedi Ferenc (17. választókerü-
let) választási irodája Gazdagréten a 
Kaptárkő utca 9. szám alatt működik.
Szőke László, a 16. választókerület je-
löltje a Fejér Lipót u. 65., dr. Csapody 
Miklós, a 15. választókerület jelöltje 
pedig Bartók Béla út 61. szám alatt 
érhető el.

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

MSZP 
Az MSZP 15. országgyűlési választó-
kerület választási irodája (Bartók Béla 
út 19., bejárat a Mészöly utcából) min-
den héten csütörtökön 16–18 óráig 
ügyeletet tart.

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

SZDSZ 
Megnyílt a Szabad Demokraták 
Szövetsége XI. kerületi szervezetének 
új irodája Gazdagréten. Naponta 16 és 
19 óra között várják az érdeklődőket 
és ugyancsak ebben az időben adha-
tók le az ajánlószelvények is. Minden 
szerdán 17 és 19 óra között dr. Bőhm 
András, a 17. választókerület SZDSZ-
es országgyűlési képviselőjelöltje tart 
fogadóórát. 
Az SZDSZ kerületi irodája az Ecsed u. 
13. szám alatt 10-től 20 óráig tart nyit-
va (telefonszám: 203-5607). Minden 
csütörtökön 17-19 óra között John 
Emese képviselőjelölt fogadja a válasz-
tókat.
Az SZDSZ Új Generáció irodája a 
Kosztolányi Dezső tér 11. szám alatt 
működik. Minden szerdán 17-18 óra 
között Lakos Imre képviselőjelölt vár-
ja a választópolgárokat.

Az emberek változást akarnak, az ország-
nak létkérdés a változás. A Gyurcsány-
Kóka-kabinet nem ért a kormányzáshoz, 
a nagy nyugati hitelminősítők szerint 
csődbe viszik az országot. A hatalom 
visszaélt az emberek bizalmával, s ez-
zel négy évet vett el Magyarországtól, 
mindannyiunktól. Négy évet, amely alatt 
gyarapodhattunk, erősödhettünk, előre-
léphettünk volna.

Egyéni képviselőjelöltjeink – Deák And-
rás, Kristóf József és dr. Kupper András 
– győzelmük esetén kerületi szinten is ga-
rantálják a változást:

 1. Megépítjük a négyes metrót. A vég-
állomást – a fővárosi és kerületi MSZP-
SZDSZ-vezetők akaratával szemben 
– már az első ütemben a budaörsi Virág-
piacra helyezzük.
 2. Végrehajtjuk panelfelújítási progra-
munkat.
 3. Enyhítünk a kerület parkolási 

Munka, Otthon, Család –  
Változás 2006

Manapság egyre több a zúgolódó, a meg-
élhetéséért küzdő ember. Növekedtek a 
társadalmi különbségek, nincs létbizton-
ság. Mi, Farkas Ferenc a 15-ös, Novák 
György a 16-os, Benyovszky Gábor a 17-
es választókerületek országgyűlési kép-
viselőjelöltjei, mint a Magyar Kommu-
nista Munkáspárt (Munkáspárt) tagjai, 
azoknak az érdekeit képviseljük, akiket a 
rendszerváltással kisemmiztek. Változ-
tatásokra van tehát szükség, amelyeknek 
egyik előfeltétele a párt képviselőinek 
parlamentbe juttatása, melyet csak Önök, 
Tisztelt Választópolgárok tudnak elősegí-
teni azzal, hogy megismerve programun-
kat, a sorra kerülő országgyűlési választá-
son nekünk adják ajánlási szelvényeiket és 
majdan szavazataikat. Érjük el közösen, 
hogy a rendszerváltás sokmillió vesztes 

Nyílt levél Újbuda 
Választópolgáraihoz!

Az SZDSZ az első párt, mely elkészítette 
választási programját. A Szabadság, ver-
seny, szolidaritás című dokumentum egy 
szabadabb társadalom, és a gazdasági 
fejlődés iránt elkötelezett, a rászorultak 
támogatását képviselő liberális párt cél-
jairól szól.

 Szabadság és verseny
A liberális program fő gazdasági üzenete 
a verseny; a kevesebb adó, a több befek-
tetés. A fontosabb lépések: az állami sze-
repvállalás mérséklése, a makrogazdasági 
egyensúly javítása, a versenyképesség nö-
velése. Ehhez folytatni kell a privatizációt, 
autópályát építeni, és tovább csökkenteni 
az adókulcsok számát.
 A program célja növelni az internet-
hozzáférések számát, és érvényesíteni a 
„szennyező fizet” elvét. Versenyképes 
mezőgazdaság kell, a természeti értékeket 
megőrző agrár-környezetgazdálkodás és 
vidékfejlesztés.
 Szabadság és esély
Több SZDSZ – jobb egészségügy: mi, li-

Szabadság, verseny,  
szolidaritás

berálisok a több-biztosítós rendszerrel 
teremtünk európai színvonalú ellátást, 
melyben a biztosítási kényszer elve garan-
tálja, hogy senki nem marad ellátás nél-
kül. Megszüntetjük a hálapénzt! 
 Több SZDSZ – nagyobb esély: a szabad 
döntések, a civil kontroll, a rászorultsági 
elv általánossá tétele a legfontosabb, és az, 
hogy az adórendszer nem lehet a szociál-
politika eszköze. 
 A több SZDSZ egyúttal használha-
tóbb tudást is jelent. A liberális oktatás-
politika célja, hogy az egyenirányítás he-
lyett sokféleség és teljesség domináljon. A 
felsőoktatási reform átjárhatóságot teremt 
Európába.
 A szabadság rendszerei
Mi teremt több szabadságot? Egy em-
beribb, életszerűbb politika a kisebbségi 
jogok védelméért, valamint jog a méltó-
ságteljes halálra az értelmetlen szenvedés 
helyett. Az igazi közszolgálati tévé, az el-
fogulatlan közrádió. A kisebb állam, mely 
nem magára, hanem az emberekre költi 
az adóbevételeket.

kisemberének is legyen már egyszer kép-
viselője a parlamentben!
 Programunk főbb célkitűzései: 1. 
Munkát mindenkinek! 2. Új munka-
törvénykönyvet a munkás, a dolgozó 
védelmére! 3. 100 ezer forintos mini-
málbért 2006-tól! 4. A fiataloknak első 
munkahelyet, első lakást! 5. Ingyenes 
oktatást! 6. Nagy adót a gazdagoknak, 
kis adót a szegényeknek! 7. Csökkentsék 
a nyugdíjkorhatárt 55 évre a nőknél, 60 
évre férfiaknál! 8. Emberhez méltó lakást 
mindenkinek! 9. Ingyenes állami egész-
ségügyi ellátást, olcsó gyógyszereket! 10. 
A parasztnak megélhetést nyújtó mező-
gazdaságot! 11. Miénk legyen az ország, 
ne a külföldieké! 12. Kevesebb parlamen-
ti képviselőt kevesebb pénzért! Háborút 
a korrupció ellen!

gondjain. A Bartók Béla úton, a Mó-
ricz Zsigmond körtéren, a Budafoki és 
a Fehérvári úton, valamint a kelenföldi 
lakótelepen, Gazdagréten és Őrmezőn 
további biztonságos parkolóhelyek ki-
alakítását kezdeményezzük.
 4. Fellépünk a kerületben tapasztal-
ható gátlástalan, a környéken élők életét 
megkeserítő beépítések ellen. Kezdemé-
nyezzük a Hamzsabégi úti zajvédő fal 
megépítését.
 5. Megakadályozzuk a zöldterületek 
további pusztítását, felkaroljuk a parko-
sítási törekvéseket. Rendezni kívánjuk a 
Bikás park helyzetét.
 6. Gátat vetünk a közüzemi cégek lu-
xusprofitra irányuló törekvéseinek.
 7. Kerületünk tetszhalott állapotban 
lévő kulturális központjait életre keltjük. 
Támogatjuk a kávézók, sétálóutcák, va-
lamint egy kerületi mozi létrehozását.

Munka, Otthon, Család. 
Szavazzon a változásra!

Felül kell vizsgálni az előnytelen EU-csat-
lakozási szerződést. Magyarország nem 
lehet senki gyarmata! A magyar földet 
magyar kézben kell megtartani. A kis- és 
középbirtok nyújtson tisztességes meg-
élhetést a földet megművelő családnak! 
A gyermekeit tisztességgel nevelő anya 
munkáját főállású hivatásnak ismerjük 
el. Kezdeményezzük a családi adózást és 
a három gyermek utáni teljes adómen-
tességet. Az iskola és a család együtt ne-
veljen! A keresztény egyházakra, nevelő 
és oktató tevékenységükre szüksége van 
a magyarságnak. Nem tűrjük tovább 
nyelvünk szándékos rombolását! Meg-
maradásunk anyanyelvünk megőrzé-
sétől függ. Határon túli testvéreinknek 
kiküzdjük a kettős állampolgárságot, tá-
mogatjuk autonómia-törekvéseiket. 

MIÉP-Jobbik a Harmadik Út: 
Magyarország a magyaroké!

Az igazi többpártrendszer az ország érde-
ke, a pártok sokszínűsége a demokrácia 
záloga. Olyan parlamentre van szüksé-
günk, amelyik jó törvényekkel képes az 
országot fejlődési pályára állítani. Olyan 
kormányra, amelyik tesz a korrupció el-
len, segíti a családalapítást, és megbecsüli 
a nyugdíjasokat. Erre az MDF a garancia. 
Az MDF korszerű és konzervatív párt. 
Jobbközép kormányt akarunk, amelyik 
demagógia helyett cselekszik, és hazánk 
érdekeit képviseli az Európai Unióban is. 
 Normális Magyarországért-progra-
munk, egykulcsos, 18%-os személyi jö-
vedelemadó bevezetését, az örökösödési 
illeték eltörlését tervezi, lehetővé teszi a 
családi adózást. Célunk a főállású anyaság 
elismerése, és a 45 év fölötti munkaválla-
lók elhelyezkedésének támogatása. Kerü-
letünkben jól szervezett egészségügyet és 
idősgondozást akarunk, újra indítjuk a 
„lakásért életjáradékot” programot. A la-
kásproblémák enyhítését, a bérlakásépítés 
folytatását, a társasház-felújítás kiemelt 
támogatását tervezzük. A tömegközleke-

Jobbközép kormányt  
akarunk

A politikai maffiától az utcai bűnözésig 
minden területen szigorítjuk a büntetési 
tételeket. Visszaállítjuk a halálbüntetést! 
Felülvizsgáltatjuk a privatizációt, a kor-
rupt vagyonszerzéseket érvénytelenítjük. 
Kezdeményezzük a bűnösök felelősségre 
vonását. Igazságos adórendszert veze-
tünk be. Vagyonadót vetünk ki a milliár-
dosokra. Eltöröljük a nemzetközi nagy-
vállalatok adókedvezményeit, a bankokat 
arányos közteherviselésre kötelezzük. 
Előnyben részesítjük a magyar vállal-
kozót, termelőt és árut. Visszaállítjuk a 
nyugdíjkorhatárt. A férfi, ha akar, 60, a 
nő pedig 55 éves korában mehessen teljes 
jogosultsággal nyugdíjba! Megerősítjük 
honvédségünket és fegyveres Nemzetőr-
séget állítunk fel a belső rend védelmére 
és a külső támadások ellen. 

dést modernizálni, közútjainkat járhatóvá 
kell tenni. Csökkenteni kell az átmenő- 
és a teherforgalmat, parkolóházakat és 
a 4-es metrót meg kell építeni. A kerület 
polgárainak véleményét képviselve vall-
juk, hogy meg kell állítani zöldterületeink 
pusztítását, el kell tüntetni a falfirkákat.
Kérjük a Választók bizalmát, szavazatát!

VÁLASZTÁS
 2006 PÁRTPROGRAMOK

A pártok újbudai szervezetei 
által megkötött választási meg-
állapodás alapján az Újbuda a 
kerületi választási pártprogra-
mokat egységes formában, a 
megállapodás szerint legfeljebb 
1500 karakter terjedelemben  
mostani, március 1-jén megjele-
nő számában közli.  

 Sokan mondják, jó ma Újbudán lakni. 
Jó ma egy olyan városrészben élni, amely 
Budapest legdinamikusabban fejlődő, 
megújuló kerülete. Az elmúlt években 
kerületünk komoly fejlődésen ment ke-
resztül. Megújultak útjaink, parkjaink, 
játszótereink, korszerűbb és jobb lett az 
egészségügyi ellátás, javult a közbizton-
ság. Évtizedek óta várt fejlesztések, beru-
házások indultak el: külső Bartók Béla út, 
Lágymányosi-öböl, Fehérvári úti szakren-
delő, új okmányirodák, hogy csak a legna-
gyobbakat említsük. A kormány és a ke-
rületi önkormányzat támogatásával végre 
elindultak a panelházak felújításai. Többet 
költünk az idősek, szociálisan rászorulók 
támogatására, és az oktatásra is.
 
Mi, kerületi szocialisták büszkék vagyunk 
arra, hogy részesei lehettünk ezeknek a 
sikereknek. Büszkék lehetünk, de elége-
dettek még nem. Van még teendőnk, hogy 
Újbuda a mainál is jobb és szerethetőbb, 
emberibb, szebb és egészségesebb lakhelye 
legyen az itt élő embereknek. 

 A kelenföldi után a többi lakótelepen is 
lakótelepi rendőrség védje polgárain-
kat. Fejlesztjük a térfigyelő-rendszert. 

 A Fehérvári úti szakrendelő felújítása 
után megkezdjük a rendelő eszköz-
parkjának modernizációját. Befejezzük 
a Szent Imre Kórház felújítását.

 Az Albertfalvi híd megépítése, a 4-es 
metró végleges végállomása a Virág-
piacnál. Folytatjuk útfelújítási progra-
munkat, további parkolókat, parkoló-
házakat építünk. 

 Felgyorsítjuk a kulturális városnegyed 
kiépítését, a körtér és környéke méltó 
központja lesz Budának.

 Folytatjuk a panel-programot, önkor-
mányzati és állami támogatással fel-
újítjuk a lakótelepi házakat.

Célunk egyszerű: legyen még jobb, még 
szerethetőbb, még kellemesebb város 
Újbuda. Ahol jó élni, jó lakni.  
Ehhez kérünk újra bizalmat és támogatást.
   Molnár Gyula, 
   Dr. Józsa István, 
   Szabó Vilmos

Újbuda - a mi közös 
otthonunk
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„A jövő a gyermekeké. A jövő is-
kolájában az a feladatunk, hogy 
olyan »útravalót« adjunk nekik, 
amelynek segítségével kreatív, 
alkotó módon tudnak élni és cse-
lekedni. 
 Az útravaló nem más, mint a 
használható tudás. Nem felesle-
ges adathalmazok, hanem olyan 
eszköztár, mely lehetőséget biz-
tosít számukra, hogy ők maguk 
tegyenek fel kérdéseket, s önálló-
an vagy közösen keressék meg a 
válaszokat a pedagógus támogató 
segítségével. 
 A liberális oktatáspolitikusok 
kiemelt jelentőséget tulajdoníta-
nak a korszerű pedagógiai mód-
szerek támogatásának, elterjesz-

John Emese:  
Több SZDSZ, több mosoly

Óriási érdeklődés mellett, a kerü-
let fideszes képviselőjelöltjeinek 
társaságában tartotta meg előadá-
sát február 21-én Schmitt Pál, a 
Fidesz alelnöke.
 A politikus optimizmusának 
adott hangot: az elmúlt négy év-
ben 11 ezer polgári kör alakult az 
országban, a Fidesz tagsága hat-
ezerről 36 ezerre nőtt, a párton 
belül pedig társadalmi tagozatok 
alakultak. 
 Az alelnök szerint „ez már 
nem a négy évvel ezelőtti Fidesz”, 
ami a kopogtató cédulák számá-
ban is megnyilvánul.Kérdésre 
válaszolva Schmitt elmondta: az 
MSZP nem tudja megismételni 
a négy évvel ezelőtti „19 ezer fo-

Schmitt Pál  
a Budai Klub Galériában

Február 20-án délután Gazdagréten a Kaptárkő utca 9. szám alatt megnyílt az 
MDF 17. választókerületi választási irodája. Itt minden hétköznap 16-19 óráig 
várják az érdeklődőket, akik tájékozódhatnak a párt programjáról, valamint 
személyesen leadhatják kopogtató céduláikat. Schmitt Pál, a Fidesz képviselőjelöltjei és Jankó István kerületi elnök

rintos” szavazatvásárlási akciót, 
ugyanis mintegy 60 milliárd fo-
rintba kerülő egyszeri juttatást ma 
már nem bírna ki a költségvetés.
 Együttműködési megállapo-
dást kötött a Fidesz 11. kerületi 
szervezetével, illetve önkormány-
zati frakciójával a Bikás park 
Egyesület.
 Az aláírásra február 21-én ke-
rült sor. Kristóf József, a 16. válasz-
tókörzet fideszes képviselőjelöltje 
szerint a megállapodás azért  jött 
létre, mert a kerület szocialista 
vezetése – a lakossági tiltakozá-
sok ellenére – olyan hosszú távú 
bérleti szerződést kötött, amely a 
vállalkozó számára lehetővé teszi a 
bérelt ingatlan megszerzését.

John Emese, az SZDSZ Új Generáció elnöke

tésének (drámapedagógia, vita 
és a projektmódszer, kooperatív 
módszer, digitális oktatás stb.), 
valamint az ehhez szükséges inf-
rastruktúra kialakításának az is-
kolákban. 
 Azért, hogy gyermekeink 
örömmel tanuljanak és megőriz-
zék mosolyukat egész életükben.” 
– mondta John Emese, Albertfal-
va és Kelenföld szabad demok-
rata képviselőjelöltje a Tranzit 
kávéházban, ahol Magyar Bálint 
oktatási miniszter látta vendégül 
alternatív pedagógiai műhelyek 
képviselőit.

Látogassa meg velem a Jövő Iskolá-
ját! www.emese.hu

2006. január 24-én a Budai Cisz-
terci Szent Imre Egyházköz-
ség és a Kelenföldi Evangélikus 
Gyülekezet lelkészei, valamint 
a Dunamelléki Református Lel-
készegyesület elnöke hivatalában 
fölkeresték dr. Harrach Pétert, az 
Országgyűlés alelnökét, a Magyar 
Kereszténydemokrata Szövet-
ség elnökét. Látogatásuk célja az 
volt, hogy az MKDSZ ne indít-
son ellenjelöltet 16 éve parlamenti 
képviselőnk, dr. Csapody Miklós 
ellen, mert ez a hagyományosan, 
mintegy 60-40%-ban jobboldali 
választóközönség megosztását je-
lenti. A baloldali pártok második 
fordulós összeállása törvényszerű, 
ezért végzetesnek tartanák azt a 

kockázatot, amit az MKDSZ jelölt-
je a jobbközépre nézve jelentene.
 A három történelmi egyház 
képviselői fájlalják, hogy „az ösz-
szefogás és a békesség megtalálása 
a Fidesz és szövetségesei, valamint 
az MDF között eddig nem járt a 
kívánt sikerrel”, és kifejezték azt a 
reményüket, hogy a szembenállás 
országszerte és Újbudán sem lesz 
végleges. „Hogy mikor és milyen 
módon, de még időben: ez valóban 
a felelősségteljes keresztény politi-
kusok dolga. Kérésünket a legko-
molyabb aggodalom és a veszélyér-
zet diktálta, mert hiszen a régmúlt 
vélt, vagy valódi ellentétek” nem le-
hetnek áthidalhatatlanul súlyosak 
a közösség érdekében.

Az MDF elnöksége 
összefogásra buzdít

Az Út XI. Kft. 1993-ban jött létre egy 
út- és mélyépítési tevékenységet 
végző karbantartási üzemből. A meg-
alakuláskor az önkormányzat 73%-os 
részesedéssel rendelkezett, a maradék 
tulajdoni hányadon dolgozók osz-
toztak. 2005 októberében az önkor-
mányzat kivásárolta a tulajdonosokat, 
így gyorsszolgálati, kátyúzási, vagy 
balesetelhárítási munkáknál pályáz-
tatás nélkül bízhatja meg a Kft.-t. Az 
átalakulásról, a legfontosabb munkák-
ról és tervekről kérdeztük Krompaszky 
András ügyvezető igazgatót.

 Milyen hatással van a cég munkájára a tulaj-
donlás megváltozása?

Az Út XI. Kft. megalakulásakor megkap-
tuk a régi karbantartó üzem gépeit, és a 
telepet, ahol ma is működünk, de a dolgo-
zók adták össze a forgótőkét. Ez változott 
most meg azzal, hogy az önkormányzat 
megvásárolta a dolgozók tulajdoni hánya-
dát. Ez azért jó, mert a sürgős munkáknál 
az önkormányzat azonnal mozgósíthat 
minket, mint saját cégét, és mi elhárítjuk 
a balesetveszélyes, vagy gyors megoldást 
igénylő helyzeteket. Az októberi átalaku-
láskor megbízást kaptunk a 48 órás ká-
tyúzásra, tehát a fővárosban elsőként lét-
rehozott zöld számon bejelentett kátyúkat 
mi két napon belül kijavítjuk. 

 Mi a menete ennek a munkának?

Minden reggel kilencig megkapjuk az 
önkormányzattól a címjegyzéket, hogy 
hol kell dolgoznunk, ha esetleg még nap-
közben van is bejelentés, akkor utánunk 
szólnak telefonon. Mivel itt van a telephe-
lyünk a kerületben, ezért gyorsan kiérünk 
a címekre, és több brigáddal folyamatosan 
végezzük a kátyúk betömését. Egy brigád 
négy főből áll, plusz a gépkocsivezető, ő 
végzi a gép kezelését is. Egy ember „lehúz-
za” az aszfaltot, a többiek segédmunkát 
látnak el. Jelenleg egyébként három csapat 
dolgozik két irányítóval. A munka előtt és 
után fénykép készül, és le is jelentjük az 
elvégzését. 
 Gyakori, hogy nincs is szükség két 
napra, hanem már 24 óra alatt elhárítjuk 
a problémát. Ha egy nagyobb területet je-
lentenek be, mondjuk egy utcát, két napon 
belül azt is elkezdjük, de ott néhány napba 

beletelik, amíg végzünk. Szoros és nagyon 
jó együttműködésben vagyunk a Var-
ga Péter által vezetett Városüzemeltetési 
Igazgatósággal, ez lényeges a hatékonyság 
miatt is. Én sikeresnek látom a programot, 
és nagyon fontosnak a lakosság szempont-
jából. 

 Milyennek találja a kerületi 
kátyúhelyzetet fővárosi vi-
szonylatban?

Sajnos tizenöt éven keresz-
tül az egész városban elha-
nyagolták ezt a tevékenysé-
get, de most már a főváros 
és több kerület is vállalt ha-
sonló programot. Nálunk 
indult meg először nagy 
ütemben, tehát egyszerre 
több brigáddal, tizenöt-
húsz emberrel végezzük a 
munkát, de azt azért nem 
lehet elvárni, hogy teljesen 
új útszakaszok készüljenek 
el. A balesetveszélyes cso-
mópontok és kátyúk javítá-
sát tudjuk elvégezni napon-
ta, a nagyobb beruházások-
ra több pénz kellene.
 Egyébként a kerületi 
utak állapota nagyon sok 
javításra szorul, de azért 
ennek érdekében történ-
tek nagyobb lépések. Már 
tavaly is több pénz volt rá, 
mint korábban, és idén még 
jelentősebb összeget cso-
portosított át erre a célra az 
önkormányzat. A polgár-
mester úr az egyik kiemelt 
célként jelölte meg a kerü-
leti utak javítását, karbantartását, de így 
is több évbe fog kerülni, amíg behozzuk a 
lemaradást. 

 Hol tartunk most ebben a folyamatban?

A főútvonalak karbantartása a Fővárosi 
Közterület-fenntartó Vállalat kötelessé-
ge volna, de amikor túl sok a munkájuk, 
akkor mi is besegítünk. A főútvonalak és 
a főbb kerületi utak kátyúzását már nagy-
jából megoldottuk, de a nagy munka most 
jön majd, amikor elvonul a hó. Az útpályát 
legjobban az teszi tönkre, amikor nagyot 

változik az időjárás, tehát éjjel fagypont 
alatt van, napközben olvad. 

 Ön régóta dolgozik a szakmában, meglátása 
szerint mikor lesznek Budapesten jók az utak?

Sok olyan út van, amelyen harminc éve 
nem végeztek felújítást, sőt a kerület külső 
részén még találhatók földutak is. Vélemé-

nyem szerint olyan hatalmas a lemaradás, 
hogy beletelik 5-6 évbe, amíg olyan minő-
ségűek lesznek az utak, hogy valóban csak 
karbantartani kell majd. 
 Télen sózzák az úttestet, sőt vannak 
olyan helyek, ahol nem is takarítják le, 
így a víz bekerül az útpálya alá, jön egy 
hidegebb idő, megfagy, megemeli az utat 
és kész a kátyú. Az időjárás tehát folya-
matosan rongálja az állagukat. Tavasszal 
igyekszünk helyreállítani, de a kátyúzás 
csak gyorsszolgálat. Nem elég tavasszal a 
téli fagykárokat elhárítani, hanem folya-

matosan, hosszabb szakaszokat kellene 
felújítani, és a karbantartást is egész évben 
végezni. Több pénz kellene, és nagyobb 
létszám, jobb technika.

 Sok cég azzal védekezik, hogy télen nem lehet 
utat építeni, mert azonnal tönkremegy.

Hidegben valóban nem lehet aszfaltozni, 
de háromféle módszerrel azért 
ilyenkor is javítjuk az utakat. 
Öt fok feletti hőmérsékleten 
még használható az aszfaltbe-
ton. Ha már kicsit hidegebb 
van, akkor vagy saját géppel 
főzött aszfaltot készítünk, 
vagy vásárolunk. Az öntött 
aszfalttal nagyon szép felületet 
lehet készíteni, de elméletileg 
nulla fok alatt azzal se lehetne 
dolgozni. A harmadik való-
jában csak ideiglenes megol-
dás, amikor hideg anyaggal 
balesetveszélyes kátyúkat ki-
foltozunk. A hideg anyagok 
csak arra jók, hogy a forgalom 
néhány hétig át tud rajta men-
ni, de nem végleges megoldás. 
Télre ez marad, bár mínusz tíz  
fokalatt ezt sem illene használ-
ni, de van, hogy muszáj. 

Sajnos valóban előfordul, 
hogy hamar tönkremegy a 
javítás, de  számon tartjuk, 
hogy hova kell visszatérni. A 
folyamatos karbantartás mel-
lett nyáron, amikor jó idő van, 
akkor kellene komplett szaka-
szokat kátyúzni, vagy ha több 
pénzforrás van, akkor szőnye-
gezni. 

 Ez csak pénzkérdés?

Pénzkérdés is. Ütemezni kellene, hogy a 
legfontosabb, legforgalmasabb útszaka-
szok után melyek a legrosszabb állapotú 
utak, és koncentráltan egy-egy területet 
kompletten rendbe tenni. Így 7-8 év alatt 
be lehetne hozni az elmaradást. 

 Van a kerületben ilyen ütemterv?

A legfontosabb feladat a zöld számon be-
jelentett kátyúk elhárítása. Ha nincs any-
nyi munka, vagy a kapacitás többet elbír, 
akkor az ütemezés szerint a legjobban 

tönkrement utcákban kell dolgozni. Így 
történhet az meg, hogy egy útszakaszon 
dolgozunk egy bejelentett kátyún, akkor 
ugyanazon az útszakaszon a be nem je-
lentett kátyúkat is kijavítjuk, ha aznap a 
kapacitásunk nincs teljesen kitöltve. 

 Mik a legfontosabb feladatok?

Azokról a munkákról tudok beszélni, 
amiket az önkormányzat várhatóan az Út 
XI. Kft.-től fog megrendelni. Ez tovább-
ra is elsősorban a kátyúzás lesz, amire 
komoly összeget különítettek el a költ-
ségvetésben. Emellett ott tudnak minket 
alkalmazni, ahol nem akarnak pályázatot 
kiírni, azaz rövid idő áll rendelkezésre a 
munka elvégzésére, és gyors hibaelhárí-
tásra van szükség. Ilyen a forgalomtechni-
kai megoldások tervezése és kivitelezése, 
valamint a földutak karbantartása. 
 A másik feladat, amiben megint szá-
mításba jöhet a mi gépi felszereltségünk 
és az embereink hozzáértése: a járdaépítés 
és kisebb parkolók építése. Tavaly már mi 
végeztük az akadálymentesítést, akkor 
még pályázaton nyertük el a munkát, re-
méljük, hogy idén megint mi kapjuk. 
 A gépparkunk öreg ugyan, de az útépí-
téshez szükséges minden alapgépünk meg-
van. Reméljük, hogy a jövőben a nyereséget 
vissza tudjuk forgatni, és akkor lassan el-
kezdhetünk fejleszteni saját erőből. 

 Mivel bíztatja a kerületben élőket, milyen 
munkákat végeznek el idén?

Az akadálymentesítés biztosan folytatódik,  
tudomásom szerint ugyanolyan volumen-
ben, mint tavaly. A járdaépítés szintén, hi-
szen még mindig vannak olyan területek, 
ahol egyik oldalon sincsen járda, de sok he-
lyen a már meglévőket is tönkretette a tél. A 
nagyobb beruházásokat az önkormányzat 
valószínűleg idén is pályáztatni fogja, az ad 
hoc jellegű munkáknál lesz szükség ránk. 
 Az idei próbaév lesz számunkra is, 
mivel egy megkötés értelmében a kapaci-
tásunk, árbevételünk kilencven százalékát 
az önkormányzat felé kell teljesíteni. A töb-
bi tíz lehet külső megbízás, eddig ez pont 
fordítva volt. Ez tehát új állapot. Mi sem 
ismerjük még pontosan az egész éves fel-
adatot, de amire igény lesz, arra igyekszem 
embert és technikát biztosítani. 

Szöllőssy Anna

Ha kell, azonnal indítjuk a gépeket
48 órás határidő: Előfordul, hogy hamar tönkremegy a javítás, de számon tartjuk, hogy hova kell visszatérni

Krompaszky András, az Út XI. Kft. ügyvezető igazgatója

SZDSZ FIDESZ MDF

06-80-ÚJBUDA  
(06-80-852-832)

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

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

két munkanapon belül megkezdik a kátyú kijavítását.

KÁTYÚMENTES 
KERÜLET PROGRAM

Ré
vé

sz
 M

ar
ia

nn
a

D
öm

ök
 V

ik
tó

ri
a

Ke
rt

és
z 

D
án

ie
l D

öm
ök

 V
ik

tó
ri

a



PROGRAMOK6 ÚJBUDA 2006. MÁRCIUS 1.

Konfirmációs felkészítés, ifjúsági óra, bibliaórák 
az imaház alagsorában.
Hittanórák az Érdi úti Általános Iskolában.

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

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

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

MINDEN HÓ 1. SZERDA 18.00 Református est. 
MINDEN HÓ 2. SZERDA 18.00 Bibliaolvasó Kör. 
VASÁRNAP 17.00 Istentisztelet.
Hittanórák a Menyecske utcai Általános 
Iskolában hetente 5 csoportban.

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

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. 
MINDEN HÓ 1. HÉTFŐ 10.00 Szenior klub (SZIH). 
MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 18.00 Szentmise 
után csendes szentségimádási óra szerzetesi 
és papi hivatásokért.  MINDEN HÓ 1. PÉNTEK 
Lehetőség a Jézus Szíve nagy kilenced elvégzé-
sére. MINDEN HÓ 1. SZOMBAT 7.30 Szentolvasó 
imádkozása.  MINDEN 2. SZERDA 19.30 Bibliai 
elmélkedések (SZIH). MINDEN HÓ UTOLSÓ 
PÉNTEK 18.00 Szentmise a plébánia betegeiért, 
szenvedőiért. NAPONTA 18.30 Szentolvasó 
imádkozása. MÁRCIUS 5. 9.00 Gregorián mise. 
Tallis, Palestrina művei.

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

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

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 hétvégi vona-
tos túrákra az előző túrákon lehet jelentkezni. 
A pilisi túrák találkozója (ha Szentendrére tart) 
7.15-KOR a Batthyány téri HÉV-végállomáson 
egyébként 7. 15-KOR az Árpád híd pesti 
hídfőjénél, a Volán pályaudvar pénztáránál. 
Túravezető: Kremser Ferenc. 
MÁRCIUS 4. Pilis. Két-bükkfa-nyereg 
– Ráró-hegy – Vasarc – Hideglelős-kereszt 
–  Basaharc. Táv: 18 km.
MÁRCIUS 5. Budai-hegység. Máriaremete 
– Remete-szurdok és kőfülke – Hétlyuk-bg.– 
Zsíros-hegy – Solymár. Táv: 14 km. Túravezető: 
Kremser Ferenc. 

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 gyer-
mek istentisztelet.  MINDEN HÓ 2. VASÁRNAP 
Úrvacsorai közösség. MINDEN HÓ 3. VASÁRNAP 
Dicsőítés (ha nem hirdetik máshogy).
SZERDA 9.00, PÉNTEK 9.30 Baba-mama klub. 
PÉNTEK 17.00 Ifjúsági bibliaóra 12-18 évesek-
nek. MINDEN MÁSODIK KEDD FELVÁLTVA 16.00 
Bibliaóra a nyugdíjas házban (Gazdagréti tér 4.), 
illetve nyugdíjasklub a templomban.
Hittanórák a Csíkihegyek utcai iskolában és a 
Törökugrató utcai iskolában.

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

MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 20.00 (gyülekezeti 
terem) Gyülekezeti imaóra. MINDEN HÓ 2. 
CSÜTÖRTÖK 19.30 Pároskör. MINDEN HÓ 2. 
PÉNTEK 20.00 (gyülekezeti terem) Fiatal háza-
sok összejövetele. MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 
10.00 (gyülekezeti terem) Kismamaklub.
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 17.00, SZOMBATON 
18.00, VASÁRNAP: 9.00, 11.00, 18.00. 

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

KEDD 18.00 (gyülekezeti terem) Ifjúsági óra 
tizenéveseknek. SZERDA 10.00 (gyülekezeti 
terem) Asszonyóra. CSÜTÖRTÖK 18.00 (gyüleke-
zeti terem) Hétközi bibliaóra. VASÁRNAP 10.00 
(templom) Istentisztelet, 10.00 (gyülekezeti 
terem) Istentisztelet gyermekeknek, 11.00 
(gyülekezeti terem) Konfirmációs felkészítés.
MINDEN HÓ 1. HÉTFŐ (gyülekezeti terem) 
Presbiter- és férfi bibliaóra. MINDEN HÓ 2. ÉS 
4. HÉTFŐ 18.30 (gyülekezeti terem) Fiatalok 
Biblia Köre (20-35 éveseknek). MINDEN HÓ 2. 
SZERDA 18.00 Fiatal Házasok Köre. MINDEN 
HÓ 3. SZERDA 18.00 (gyülekezeti terem) Szülői 
Kör (középkorú szülőknek). MINDEN 2. PÉNTEK 
17.00 Szenior Kör.  MINDEN HÓ 2. KEDD 9.00 
Felnőtt konfirmációs felkészítés.
Hittanórák a Bethlen Gábor Általános Iskola 
és Gimnáziumban, a Keveháza utcai Általános 
Iskolában és a Teleki Blanka Általános Iskolában.

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

MINDEN VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

Kezdő, 20.30 Haladó csoport. 
MÁRCIUS 8. 10.00 a Családok a Családokért 
Polgári Egyesület ruhaakciója.

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

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

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

HÉTFŐ 18.15, CSÜTÖRTÖK 16.45 Gerinctorna.
MINDEN HÓNAP ELSŐ KEDD 18.00 Vasútmodell 
klub. KEDD 17.00, VAGY SZERDA 18.00  
Kerámia-tanfolyam felnőtteknek (heti egy 
alkalommal). KEDD, CSÜTÖRTÖK 19.00 
Callanetics torna. SZERDA 17.00 Fotóklub. 
MINDEN PÁRATLAN HÉT CSÜTÖRTÖK 18.00 
Budapesti Virágrendezők Klubja ikebana 
klub. MINDEN HÓNAP UTOLSÓ PÉNTEK 15.00 
Játékháló klub tizenéveseknek. SZOMBAT 
16.00 Őszidő nyugdíjasklub kínálata. MINDEN 
PÁROS HÉT SZOMBAT 10.00 Vasútmodell klub 
9-15 éveseknek. KÉTHETENTE SZOMBATON 
15.00 Városismereti kör tizenéveseknek.
MINDEN SZOMBATON 16.00 Őszidő 
Nyugdíjasklub MÁRCIUS 1. 18.00 Művészet 
közelről: Mi az esztétikum? Mi a művészet?
MÁRCIUS 5. 10.00 Aladdin és a csodalámpa. 
Zenés mesejáték a Szabad Ötletek Színháza 
előadásában, 11.00 Kézműves foglalkozások.
MÁRCIUS 8. 16.00 Művészet közelről: Elmúlt 
korokban mire való volt a művészet?
Kiállítás: MÁRCIUS 15-IG Az Óbudai Fotóklub 
tárlata.

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

MÁRCIUS 1. 18.00 Raffay Ernő: Wass Albert 
igazsága. Előadás, kávéházi beszélgetés.
MÁRCIUS 2. 18.00 Gryllus Dániel: Kimuzsikálva 
a versből a dallamot. Lengyel Anna és Rados 
Péter interjúkötetének bemutatója.

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

MÁRCIUS 1. 18.00 Tánctanulás Savanyúval, 
20.00 Téka együttes koncert és táncház.
MÁRCIUS 2. 18.00 Ferenczy György szájhar-
monika-iskola, 20.00 Ferenczy György és 
a Rackajam + Dj. Jutasi. MÁRCIUS 3. 20.00 
Didgeridoo koncert. Franz Richter and 
Harmonc Stuff (D) km.: Dr. Victor és Csirmaz 
Gábor. MÁRCIUS 4. 17.00 Kolompos táncház, 
20.00 Mártisor, román tavaszköszöntő, km.: 
a Fanfare Complexa, a Cerbul de Aur és a 
Falkafolk. MÁRCIUS 6. 19.00 Budai tangó, 
tánctanítás Budai Lászlóval. MÁRCIUS 8. 18.00 
Tánctanulás Savanyúval,  20.00 Méta együttes 
koncert és táncház. Kiállítás: MÁRCIUS 1. 
18.00 Bodó Miklós kiállításának megnyitója. 
Megtekinthető: MÁRCIUS 31-IG.

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

HÉTFŐ 14.00 Nótakincs TV-klub,  16.45 isko-
lásoknak, 17.00 Ninjutsu 10–14 éveseknek, 
17.30 Hatha-jóga, 18.00 Magnós klub, 19.00 
Ír táncház a Greenfields együttessel. HÉTFŐ, 
SZERDA 10.00 Baba-mama torna, 16.00 
Nyugdíjas torna. HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 18.00 
Gerinctánc. HÉTFŐ 16.30, 17.30, PÉNTEK 16.00, 
Hangoló zeneovi. KEDD 16.30 Csengő-bongó 
hangszerbemutató, 16.30 Etka-jóga, 17.00 
Muzsikás gyermektáncház, 18.45 Kezdő ír 
sztepptánc, 19.30 Szenior társastánc.
KEDD, SZERDA 17.00 Virágkötészeti képzés.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00 Zsebibaba délelőtti ját-
szóháza. KEDD, PÉNTEK  Gyermektánc 5 korcso-
portban.  SZERDA 10.00 Yan Xin Csikung, 16.30 
Kezdő szabás-varrás klub, 18.00 Szuperhaladó 
szabás-varrás klub, 19.00 Picasso festőiskola. 
CSÜTÖRTÖK 16.30 Szeretet klub. PÉNTEK 
15.00 Alma rajziskola gyerekeknek, 17.00 
Alakformáló torna, 17.00 Foltvarró klub. 
SZOMBAT Társastánc klub 12.00 6–13 éves ko-
rig, 14.00 Tiszteletbeli Hollótanya szerepjáték 
klub. MINDEN HÓ ELSŐ SZOMBAT 13.00 Repülés 
Baráti Kör. VASÁRNAP 8.00 Budapest Hobby 
Klub, 15.00 Nosztalgiaklub. Kiállítás: MÁRCIUS 
5-IG Dániel Mária Tavaszi tárlata. Nyitva min-
den nap 9-18-ig. KÖNYVTÁRI NYITVA TARTÁS: 
H., K., P.: 13.00–19.00-ig, Sze.: 9.00–15.00-ig, 
Szo.: 9.00–12.00-ig, Cs., V.: zárva.

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

HÉTFŐ 19.30 Iai Jutsu.  HÉTFŐ, SZERDA 17.30 
Aikido.  KEDD 10.00 Eklektika Klub, 16.00 Sakk 
és Kártya Szakkör.  KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 
Aerobic.  SZERDA 18.00 Életmód Klub, 19.30 
Hagyományőrző Íjászklub.  SZERDA, PÉNTEK 
9.00 Izületi torna nyugdíjasoknak. PÉNTEK 
16.00 Fashion Dance, 18.00 Flamenco Tánc.  
SZOMBAT Társastánc 16.30 kezdő, 18.00 hala-
dó.  MÁRCIUS 3. 18.00 Bibliaiskola. MÁRCIUS 4. 
10.30 Aladdin és a csodalámpa. A SzínesTinták 
Bábszínház előadása. MÁRCIUS 6. 15.00 A Rét 
Nyugdíjas Klub összejövetele. HÉTFŐ–PÉNTEK 
10.00-19.00 között Számítógépes Központ és 
e-Magyarország Pont.

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

HÉTFŐ 16.00 Kóruspróba. HÉTFŐ, SZERDA 18.00 
Step aerobic. HÉTFŐ, SZERDA PÉNTEK 9.00 

Február 27. – Március 8.

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

MŰSOR

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.
MÁRCIUS 2. 19.00 Georges Feydeau: Fel is 
út, le is út! MÁRCIUS 3. 19.00 Heltai Jenő: Az 
édes teher.  MÁRCIUS 8. 19.00 Móra Ferenc: 
Az aranykoporsó.

MU SZÍNHÁZ
XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
MÁRCIUS 1. 20.00 Szabó Réka: Buddha 
szomorú (tánc). MÁRCIUS 3., 4. 20.00 Erna 
Ómarsdóttir-Jóhann Jóhansson: IBM 1401 
– használati utasítás (tánc). MÁRCIUS 7., 8. 
20.00 Andaxinház: Még távolabb (színház).
Kiállítás: MÁRCIUS 2. 19.00 El Kazovszkij 
kiállításának megnyitója.

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
XI., Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
MÁRCIUS 1. 19.00 A Karamazov testvérek. 
MÁRCIUS 2., 3. 20.00 Doboz/ember. 
MÁRCIUS 4-6. 20.00 Ördögök ideje. 
MÁRCIUS 7-9. 20:00 Parasztopera. 

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R KLUB
XI., Műegyetem rkp. 9. Tel.: 463-3733
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 18.00 Csí Kung – Tai Csi 
tanfolyam.
MÁRCIUS 7. 20.30 Kókai János Társulat: 
Emberhelyzet (tragikomédia).

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 
önállóságának évei 1819–1950-ig, az Első 
Magyar Repülőgépgyár, borgyűjtemény, 
Albertfalva asztalosiparának története. 

ALMA GALÉRIA
Budai Sport Általános Iskola, XI., Bikszádi u. 11-15. 
MÁRCIUS 14-IG Balogh János A vonal-
lá formált rézhuzal című kiállítása. 
Megtekinthető hétköznap 10-18-ig.

BUDAI KLUB-GALÉRIA
XI., Budafoki út 9-11.
MÁRCIUS 7. 18.00 Weil Róbert festőművész 
A magyar szent korona rekonstrukciós 
képei című kiállításának megnyitója. 
Megtekinthető ÁPRILIS 30-ig.

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

KARINTHY SZALON
XI., Karinthy F. út 22. Tel.: 209-3706
SZERDA 18.00 Jóga. 
MÁRCIUS 3-IG Bakonyi Mihály festőművész 
Síkplasztikák című kiállítása. Megtekinthető 
munkanapokon 10-16-ig és a rendezvények 
időtartama alatt.

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

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

TETŐ GALÉRIA
XI., Ecsed u. 13. Tel: 203-5607
MÁRCIUS 13-IG Vinczéné Szebenyi Mária 
és tanítványai kiállítása. Nyitva hétköznap 
13.00–18.00-ig. 

TRANZIT ART CAFÉ
XI., Bukarest u. Ulászló u. sarok Tel.: 209-3070
MÁRCIUS 3-IG Spiral projekt. Berkeczi István 
kiállítása, nyitva minden nap 8-23 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 15–18-ig. Csoportokat is szívesen 
látnak előzetes bejelentkezés alapján.

SZÍNHÁZAK

FEBRUÁR 27.  HÉTFŐ

18.00   Újbuda Magazin
18.40  Sport 11
18.50  Hit és élet (katolikus percek)
18.55  Égető kérdések (református 5 perc)
19.00  SzivárványSzín (kulturális magazin)
19.30  Szolgáltató műsor

MÁRCIUS 1., 8. SZERDA
20.00  a 9STV műsora

MÁRCIUS 6., HÉTFŐ

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

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

KIÁLLÍTÁSOK

Alakformáló torna. KEDD 15.00 Kézműves fog-
lalkozás gyerekeknek, 17.00 Bridzs klub.
KEDD 10.00 CSÜTÖRTÖKÖN 14.00 Trilla énekis-
kola. KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 Aikido.
SZERDA 19.00 Kondicionáló torna.
CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 17.00 Festőiskola.
PÉNTEK 18.00 Happy Bike Bringás klub.
MINDEN HÓ ELSŐ PÉNTEK 18.00 Autómodell 
gyűjtők klubja. HÉTFŐ–PÉNTEK 10.00-19.00 
Újbudanet lakossági internet-használat.

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

HÉTFŐ, SZERDA Balett iskola 16.00 5-8 éve-
seknek, 17.00 9-13 éveseknek. HÉTFŐ 19.00, 
SZERDA 18.00 Jazz-gimnasztika.  HÉTFŐ, 
SZERDA, PÉNTEK 9.00 Senior megelőző torna. 
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 18.00 Törpördög Tánc-
Tanoda.  KEDD, CSÜTÖRTÖK 10.30 Tarka 
Színpad, Őrmezei Nyugdíjas Színpad. KEDD, 
CSÜTÖRTÖK 9.00, KEDD 19.00 Callanetics.  
KEDD 18.00, PÉNTEK 17.00 Sport, jóga.  SZERDA 
10.00 Hastánc, 17.00 Numerológia tanfo-
lyam. SZERDA, PÉNTEK 19.00 Pingpongklub. 
CSÜTÖRTÖK 19.00 Karate. SZOMBAT  
9.00 Commedia 2000 Diákszínpad: MINDEN 
VASÁRNAP Goldance tánciskola 11.30 kezdő, 
15.30 szuper haladó, 17.00 versenytánc 
előkészítő II., 18.30 versenytánc előkészítő I. 
MINDEN VASÁRNAP 8.00 katolikus szentmise. 
Net-Kuckó eMagyarország pont karbantartás 
miatt meghatározatlan ideig zárva. 

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

MÁRCIUS 1. 18.00 Ásványbarát Kör: Vulkánok 
(diavetítéssel).  MÁRCIUS 2. 17.00 Díszmadár 
Klub: A lipochrom és melanin kanárik párba 
állításának szabálya. MÁRCIUS 2. 17.00 
Csapody Növénykör: Magkezelés, magvetés. 
Kerekasztal-beszélgetés. MÁRCIUS 6. 18.00 
Gombász Kör: Újra a Börzsönyről (diavetí-
téssel).  MÁRCIUS 8. 18.00 Ásványbarát Kör: 
Aragonit vagy kalcit.  Tudományos mozi: 
MÁRCIUS 1-31. Kisfilmek a nagyvilágból isko-
láknak, előzetes bejelentkezés: 466-9019.
Kiállítás: MÁRCIUS 1-31. Öveges József 
emlékkiállítás: dokumentumok, tárgyi em-
lékek bemutatója, filmbemutatók. Előzetes 
bejelentkezés: 466-9019. MÁRCIUS 4-5. 10.00 
Természet a lakásban, hobbikiállítás.

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

A következő alkalom MÁRCIUS 22-ÉN lesz 15-E 
helyett.

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

MÁRCIUS 8. 14.00 klubnap.

EGYHÁZAK

SZENT LIPÓT PLÉBÁNIATEMPLOM
XXII., Plébánia u. 2.

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

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
XI., Alsóhegy u. 38.

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

Hamvazószerdától húsvét vasárnapig

A nagyböjt negyven napja

A nagyböjt negyven napi böjtölést jelent – 2006-ban március 
8-tól húsvét vasárnapig, április 16-ig tart. Eredete bibliai, Jézus 
negyven napi böjtölésére és kínszenvedésére vezethető vissza. 
Megtartását II. Orbán pápa iktatta törvénybe 1091-ben.

A nagyböjt első napja hamvazószerda, amit a farsang utolsó napja, 
húshagyó kedd előz meg. Ez a húsvét előkészületi ideje, melynek 
középpontjában az önmegtartóztatás áll. A böjt ideje alatt tiltották 
mindenféle mulatság megtartását, és főképp a középkorban igen szi-
gorú étkezési előírásoknak kellett eleget tenni, korlátozták nemcsak a 
fogyasztható ételeket, hanem az étkezések számát is. 
 Az ország számos vidékén még a XIX. században is szokás volt, 
hogy a zsíros edényeket hamvazószerdán elmosták, és csak húsvét-
kor vették elő. Zsíros, húsos ételeket egyáltalán nem ettek, a főzéshez 
napraforgóból, tökmagból készített olajat, esetleg vajat használtak. A 
böjt jellegzetes étele a cibereleves volt, ami tulajdonképpen savanyú 
leves. Elkészítéséhez cserépedényt használtak, melybe korpát tettek, 
amit forró vízzel felöntöttek. Pár nap alatt erjedni kezdett, ezt köve-
tően a savanyú lét leszűrték, majd ízesítették különböző magokkal, 
hajdinával, kukoricával, esetleg kölessel. Ezután liszttel, tejföllel be-
habarták. A nagyböjt ételei voltak még az aszalt gyümölcsök, a ke-
nyér és a halból készült finomságok. 

 A böjtölés szigorú középkori szabályainak a reformáció vetett vé-
get. A XVII. században már lehetet enni tojást és tejből készült étke-
ket is, és a napi étkezések számát sem korlátozták. Az igazi reform a 
XX. század elején következett, ekkortól szigorú böjtöt hamvazószer-
dán, a nagypéntektől nagyszombat déli harangszóig tartó időben, 
valamint az év minden pénteki napján kell tartani. Ezeken a böjti na-
pokon visszafogottan kell étkezni, és lehetőleg napjában egyszer lehet 
fogyasztani húst és zsírmentes ételeket.
 A nagyböjti bűnbánati idő a leányok és a menyecskék öltözékén 
is megmutatkozott: ez idő alatt sötétebb ruhákat viseltek. Egyes csa-
ládokban tilos volt a dalolás, a tánc, de még a fütyülés is. A böjt volt 
a megbékélés ideje is. A haragosok kibékültek, egymástól bocsánatot 
kértek. Ilyenkor illett mindenkinek megbánni a bűneit, gyónni és ál-
dozni, hogy testben és lélekben megtisztultan várják a húsvétot.

Bánhídi János

II. Orbán pápa a clermonti zsinaton

AJÁNLÓ

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

MÁRCIUS 2. 21.00 Korai Öröm, Kaopohonic 
Tribu (F). MÁRCIUS 3. 20.00 The Ex (NL), 
Kampec Dolores lemezbemutató. MÁRCIUS 
4. 20.00 John Cale (USA). MÁRCIUS 8. 20.00 
Mino Cinelu Flamenco Trio (F).

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

HÉTFŐ 14.00 Életet az Éveknek Nyugdíjas 
Klub, a Vöröskereszt 11/16 és 11/17 sz. alap-
szervezete, 16.00 Családok a Családokért 
Polgári Egyesület, 18.30 az AKH Gesualdo 
Kamarakórusa. KÉTHETENTE HÉTFŐN 16.00 
az AKH Opera- és Dalstúdiója. KEDD 14.00 
Albertfalvai Keresztény Társas Kör Nyugdíjas 
Klubja.  KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00 alakformáló 
torna hölgyeknek, 18.00, 18.30 Mesetorna.
SZERDA 17.00 Albertfalvai Polgárok Köre. 
SZERDA ÉS PÉNTEK: 19.00 Kempó-karate.
CSÜTÖRTÖK AKH Társastáncklub: 19.30 

A Magyar Vöröskereszt XI. kerületi 
Szervezetének márciusi programjai
 VÉRADÁSOK 
Március 3., péntek 10–12 óráig: ELTE TTK Harmónia 
terem (XI., Pázmány Péter sétány 1/a.). 
Március 7., kedden 18–22 óráig: ELTE kollégium 
(XXII., Nagytétényi út 162.). 

 SZOCIÁLIS AKCIÓK
Március 8., szerda 9–18 óráig: KUSZA (XXII., Nagyté-
tényi út 35.).
Március 22., szerda 9–13 óráig: XXII. kerületi Vörös-
kereszt (XXII., Anna u. 2.). 
Március 28-29.: Fővárosi Művelődési Ház (XI,. Fehér-
vári út 47.). 
Nyitva tartás: kedd 10–16 óráig, szerda 9–15 óráig.
Az akció során új és használt ruhaneműkhöz, játék-
hoz juthatnak az érdeklődők. 
Minden hétfőn és kedden 10–16 óráig az Erőmű u. 
6. sz. alatti Szociális bázison. 

 INGYENES RUHAOSZTÁSOK
Március 3., 10–12 óráig: XXII. kerületi Vöröske-
reszt (XXII., Anna u. 2.). 
Március 22., 13–16 óráig: XI. kerületi Vöröske-
reszt (XI., Erőmű u. 8.). 
 

 PÉKÁRU OSZTÁS
Minden szerdán 16 órától a készlet erejéig az 
Erőmű u. 6 sz. alatti Szociális bázison. 
 

 ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 
Jogosítványhoz szükséges közúti elsősegély-
nyújtó tanfolyamot indít a Magyar Vöröske-
reszt Dél-budai Oktatási Kabinetje (00 5000 20 
Egészségügyi képesítések, közúti elsősegély-
nyújtás). Indulási időpont március 6., 16 óra. 
További információ (1) 209 4250,  
mvkxi@t-online.hu
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Mi lesz veled Törökugrató 
utcai óvoda?
Három-négy évvel ezelőtt nem kis felhá-
borodást keltett Gazdagréten az a több 
hónapig tartó vita, szülői-óvónői ellenál-
lás, hogy bezárják az óvodát. Hivatkozva 
a gyermeklétszám csökkenésére, az épü-
let életveszélyes állapotára, menni kellett 
vezetőnek, óvónőknek, néhány techni-
kai dolgozónak. A bezárásig az óvoda a 
gazdagréti Szivárvány Óvodához „lett 
csatolva”. Ez még bonyolultabbá tette a 
még működő óvoda életét. Hogyan lehet 
egy vezetőnek két épületben, más helyi 
programmal nevelő testületet irányítani, 
a mindennapos gondokat kezelni? Most, 
hogy közeleg a bezárás ideje (vagy még-
sem?), többféle hír, pletyka kering: pl. la-
kóparkból ide buszoztatják a gyerekeket. 
Az épület és udvara rendkívül rossz, elha-
nyagolt állapotban van. Csodálom, hogy 
valaki még oda járatja gyerekét!
 Kérdéseim: Valóban megszüntetik az 
óvodát, vagy csak meggondolatlan döntést 
hoztak annakidején? Ha megszűnik, mint 
óvoda, miért nem vált egyértelművé a sor-
sa? Miért volt létszámleépítés? Most már 
nem életveszélyes az épület? Miért hagy-
ták, hogy egy gyermekintézmény olyan 
rossz állapotba kerüljön, ahogy jelenleg 
látható? Hol van az EU-s követelmények-
nek való megfelelés? Miért tájékozatlanok 
az ott dolgozók is a jövőjüket illetően? Jó 
lenne biztosat tudni már az óvodai beirat-
kozások előtt! 

Egy gazdagréti szülő

A KOKEC-ről soha 
nem írnak?
Az Újbuda Magazin 2006/5. számában 
olvastam Jocha Károly Bencze János fia 
után unokája is az élre tör című írását. 
Csupán annyi megjegyzésem lenne, hogy 
a címben utalt 18 éves unoka sohasem 
játszott a BEAC-ban – mert a BEAC-nak 
nincs és nem is volt fiú utánpótlás csapata. 
Ha a nagypapa tudta rosszul, ezt korrigál-
nia illett volna.
 Mióta létezik a lap, csak a MAFC-ról 
tájékoztatnak, a KOKEC-Euroleasing 
mintha nem is létezne. Higgyék el, ebben 
az egyesületben is ugyanolyan komoly 
munkát végeznek, mint a MAFC-ban, 
sőt létszámilag sem sokkal kisebb, mint 
ellenfelük. Eredményeikről lásd www.
budbasket.hu Budapest-bajnokság, vagy 
www.hunbasket.hu Magyar-bajnokság 
tabellákat.
 Ha valaki a kerületben kosarazni küldi 
fiát, elsőre a MAFC-ot próbálja, mert ez 
van a köztudatban, és erről az Önök lapja 
is tehet. Ez nem hiteles tájékoztatás. Beszél-
tem Bencze Mátéval, ő is „meglepődött”. 

Stubnya Tibor 

A könyvárus példája
A körúti Erkel könyvesbolt vásárlója vol-
tam. Tankönyveim beszerzése csak onnan 
volt lehetséges. Azután a soron következő 
könyveket más boltokból vásároltam. 

OLVASÓINK ÍRJÁK

Dühös vásárló
Egy részeg, vagy magát rászegnek tettető 
férfi riogatta rendszeresen az egyik kerü-
leti élelmiszerboltot. Naponta háromszor-
négyszer is betért oda, a biztonsági őrök 
lopni is látták. Február 8-án is bement a 
boltba, egy dobozos sört vett magához. 
A személyzet azonban már figyelt rá, és 
az üzlet vezetője rászólt, mire kiabálni 
kezdett, dühében földhöz vágta a teli sö-
rös dobozt, és távozott. Negyedóra múlva 
azonban visszatért, kiválasztott néhány 
árucikket, majd a pénztárnál álló sort fél-
relökve fizetni akart. Nem volt elég a pén-
ze, ezért a mellette álló biztonsági őrök ki-
egészítették, csak menjen már. A kiabálást 
és a sértegetést eközben sem hagyta abba, 
ezért a rendőrök igazoltatták, majd előál-
lították a kerületi kapitányságra.  

Feltört öltözőszekrények
Egy betörő járt a BEAC sporttelepén ta-
valy december 9-én este. Tizenegy öltö-
zőszekrényt feszített fel, s tulajdonított el 
belőlük kisebb-nagyobb értékeket, mi-
közben a sportolók edzettek. A nem kis 
bátorságról tanúságot tevő tettes azt hitte, 
hogy megmenekült, a nyomozók azonban 
kiderítették a lakcímét, és február 20-án 
este az a kellemetlen meglepetés érte a 
BEAC-pálya hívatlan látogatóját, hogy 
rendőrök várták a szállásán...   

Megtámadtak egy 
közterület-felügyelőt
Február 21-én délután megtámadtak egy 
közterület-felügyelőt a Móricz Zsigmond 
körtéren, aki engedély nélküli árusokat 
próbált elküldeni, ám azok megdühödtek, 
először csak szidalmazták, majd egyikük 
könyökkel halántékon ütötte. A közterü-
let-felügyelő ekkor elővette a gázsprayt, le-
fújta vele támadóját, aki folytatódó szidal-
mazás közepette társával együtt eltávozott 
a helyszínről. A közben riasztott rendőrök 
a 6-os villamos megállójában érték utol a 
két árust, akik egyébként a IX. kerületből 
érkeztek. Bár teljesen ártatlannak vallot-

RENDŐRSÉGI HÍREK

ták magukat, ruházatuk átvizsgálásakor 
négy riasztó- és öt gázlőszer került elő a 
zsebükből. A rendőrök mindkettőjüket 
előállították a kerületi kapitányságra.

Biztosra ment a tolvaj
Egy 86 éves asszony tartott haza a vásár-
lásból a Móricz Zsigmond körtérről feb-
ruár 21-én délután. A háza liftjénél hoz-
zácsapódott egy ismeretlen, 50 év körüli 
nő. Azt állította, hogy az önkormányzati 
segítőt jött ellenőrizni, mert több panasz 
is érkezett ellene. Az önkormányzati segí-
tő valós személy – a nő egyébként a nevét 
is tudta –, akinek az a feladata, hogy időn-
ként meglátogassa a magukra maradt öre-
geket, és vásároljon nekik. A néni számára 
tehát úgy tűnt, valóban hivatalos célból 
jött az asszony, ezért beengedte a lakásába. 
Az ellenőrzés részeként az idegen az idős 
asszony arany ékszereit is elővetette, majd 
rövid ott tartózkodás után közölte, lemegy 
a közeli cukrászdába, de rögtön visszajön. 
De nem jött vissza, és az idős asszony hi-
ába ment utána, nem találta sehol. Közel 
300 ezer forintnyi arany ékszert vitt magá-
val az álellenőr, aki 165 centiméter magas, 
haja szőkére festett, egyenes. Aki bármit 
tud róla, értesítse a kerületi kapitányságot 
a 381-4300 telefonszámon.

Elvette a telefont
Február 21-én délben megszólított egy 
nagydarab férfi egy 15 éves lányt a Karin-
thy Frigyes úton. Elkérte a mobiltelefonját, 
kivette belőle a SIM-kártyát, azt visszaad-
ta, a telefont viszont eltette, és azt mondta, 
legyen délután 5 órakor a Boráros téren, 
ott visszakapja a készüléket. Ezzel eltűnt. 
A lány természetesen nem kapta vissza a 
telefont. A férfi 25 év körüli, 180 centimé-
ter magas, átlagos testalkatú, barna sze-
mű, borostás, fogsora baloldalt hiányos. 
Sötét cipőt, fehér kordnadrágot, fekete 
velúr kabátot, valamint fekete kötött sap-
kát viselt az elkövetéskor. Aki bármit róla, 
értesítse a kerületi kapitányságot a fenti 
telefonszámon.

S. F.

Milliós bírságra számíthat az albertfalvi piaci árus

Romlott marhahúst árultak
Négy tonna marhahúst és három 
mázsa marhabelsőséget foglaltak le a 
hatósági ellenőrök az albertfalvai pia-
con február 23-án a kora reggeli órák-
ban a kerületi rendőrkapitánysággal 
közösen végrehajtott akció során.

Helik Ferenc, a Fővárosi Állategészségügyi 
és Élelmiszerellenőrző Állomás igazgató-
helyettese elmondta, húsvétig fokozottan 
ellenőrzik az élelmiszerárusító helyeket, 
ennek során értesültek arról, hogy enge-
dély nélküli húsárusítás folyik a piacon. A 
kiérkező hatóságok lefoglalták a körülbe-
lül 3-4 millió forint értékű árut, melyről 
megállapították, hogy Szlovákiából szár-
mazik, tehát eredete igazolható, ugyanak-
kor illegálisan került az országba, ráadásul 
a tárolás és a feldolgozás körülményei sem 
voltak megfelelőek, így minőségileg is ki-
fogásolható. Az üzletet bezáratták, a húst 
megsemmisítésre elszállították, az árus el-
len pedig eljárást indítottak. Az árukészlet 
értékének megfelelő, akár több millió fo-
rintos minőségvédelmi bírságra számít-
hat, emellett állnia kell az ellenőrzés és az 
elszállítás költségeit is. 
 A hatóságok akciója, de még inkább 
a sajtó megjelenő képviselői hangosko-

dásban – egyes szemtanúk szerint dula-
kodásban is – megnyilvánuló ellenérzést 

váltottak ki a piac többi kereskedőjéből, 
akik úgy ítélték meg, hogy az eljárás és 
főképpen az azt övező nyilvánosság nagy-
mértékben rontja a hitelüket.

R. M.

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

Választási iroda: 1119 Bikszádi út 43. 
Telefon: 204-2806, 204-2805
Molnár Gyula zöldszáma: 06/80/982-982

Választási iroda: 1118 Kaptárkő u. 8. 
Telefon: 247-1711
Dr. Józsa István zöldszáma: 06/80/981-981

FIZ
ET

ET
T P

OL
IT

IK
AI

 H
IR

DE
TÉ

S

Nehezen találnánk Budapesten 
városrészt, amely az elmúlt néhány 
évben olyan, első pillantásra is lát-
ható fejlődésen, változáson ment 
keresztül, mint a XI. kerület, Újbuda.
Megújult utak, megszépült parkok, 
zöldterületek, új szobrok, újjáépített 
játszóterek. Egyre több lakóközös-
ség él az önkormányzat által is 
támogatott lakásfelújítási és korsze-
rűsítési program lehetőségeivel.  

Újbuda saját kézbe vette és újjáépí-
tette a szakrendelőt. A rozsdamarta 
gyártelepek helyén a beruházások 
nyomán új lakónegyedek, intézmé-
nyi épületek emelkednek, nemcsak 
szebb otthonokat, de új munkahe-
lyeket is kínálva a kerület lakóinak. 
Míg Budapest lakossága csökken, 
Újbuda vonzereje egyre nagyobb: 
évi több ezer fővel gyarapodik 
városrészünk lakóinak száma. 

ÚJBUDA
A mi közös otthonunk. Egy fejlődő, 
emberi város, ahol jó lakni, jó élni. 

HATÁROZOTTSÁG

KISZÁMÍTHATÓSÁG

FEJLŐDÉS

Aszerint, hogy hol melyik volt kapható. 
Manapság könyvet vásárolni már többféle 
helyen lehet.
 Egyik könyvárusító hely a Budaörsi 
úton van. Azért nem mondom, hogy bolt, 
mert egy közúti felüljáró lépcsője alatt 
található. Mindig ott van. Elődje azon a 
helyen egy zöldséges volt. A feljáró lépcső-
je alatt vaslábú asztalok vannak. Ezekre 
pakol ki naponta a könyvárus. Esőzés 
esetén a feljáró aljára erősített fólia nyújt 
védelmet a könyveknek a lefolyó csapadék 
ellen. Az egész vállalkozás igen figyelemre 
méltó. Több okból is. Lenyűgöző a válasz-
ték. Vállalják könyvek beszerzését. Telje-
sítik. Kedvezőek az árak. Adnak-vesznek, 
cserélnek. Kiszolgálják az olvasótábort. 
Mindig akad vevő, vagy csak érdeklődő. 
Az utazókból összetevődő lehetséges vá-
sárló észre sem veszi a lapozgatás közben, 
ha netalán sokára jön az autóbusz. Kedvez 
az üzletmenetnek, hogy itt állnak meg a 
Dunántúlra menő autóbuszjáratok is.
 A könyvárusnak van egy külön ér-
deme. Tisztán és rendben tartja az egész 
megállóhely területét. Egész álló nap. Ön-
ként teszi és hosszú idők óta, kiérdemelve a 
jóérzésű utazók elismerését.
 Részéről a nap nagytakarítással kez-
dődik közvetlenül a könyvek elrendezése 
után. Így kora délelőttre az éjszakai sze-
métnek itt már a nyoma sem látható. Soha 
nem figyelmeztet. Takarít. Nem adja fel. 
Az éjszakákban kirúgott üvegtáblák tör-
melékét is eltakarítja. Többrétű áldásos 
tevékenységéért elismerést csupán az arra 
járóktól kap. A hivatalos szervek is felfi-
gyelhetnének példás szorgalmára. Egy ré-
gi filmnek a címe kívánkozik végszónak: 
Ha a világon mindenki ilyen volna!

Zs. P., Gazdagrét

Megújuló házak

A toronyházak lakóinak kiemelkedően 
fontos a felvonók megbízható működése. 
A Hadak útja 2. és 6. számú társasházak-
ban korszerűsítették az elavult, harminc-
éves liftek elektronikáját. A felújításhoz 
szükséges összeget a lakók saját megtaka-
rításaiból és az Önkormányzat pályázatán 
elnyert vissza nem térítendő támogatás 
összegéből fedezték. Kicserélték a régi 
kézzel működtetett liftajtókat is automa-
tikusan záródóra. Az új vezérléssel csök-
kent a felvonók áramfelhasználása, csen-
desebbek és megbízhatóbbak lettek. 
 A próbaüzem után Kovács Gábor fel-
vonószerelő mutatja a megújult lifteket 
Budai Miklósnak, a terület képviselőjének 
és néhány lakónak. (a képen)
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hogy idővel nagy lelki és szellemi egymás-
ra találás lesz a dologból, ám most még 
csak fizikai vonzódás ez. Ön borzasztóan 
vágyik rá, hogy elismerjék képességeit és 
tehetségét, ezért igyekszik minél kreatí-
vabb lenni. Ráadásul frissnek, agilisnek 
érzi magát, és tudja, hogy megbirkózik a 
feladatokkal. Nem jelenthet tehát majd 
gondot helyettesíteni egyik megbetegedett 
családtagját vagy kollégáját. 

Szűz
augusztus 24–szeptember 23.

Csak nehezen tud kijönni a partnerével. 
Talán az a baj, hogy mindketten sértődöt-
tek egy ideje és nem tisztázzák a felhalmo-
zódott feszültségeket. Pedig jobb lenne bé-
késen rendezni a dolgokat, és nem megvár-
ni, amíg egyikük kitör, mert a kirobbanó 
vita akár szakításhoz is vezethet. A problé-

ma megoldását jelentheti az is, ha nem pró-
bálják mindenáron csak a saját érdekeiket 
érvényesíteni, és tekintettel vannak a má-
sikra. Ha sok a lemaradása a munkahelyén, 
ideje a végére járni az ügyeknek.

Mérleg
szeptember 24–október 23.

Konfliktusba keveredik az egyik kollégá-
jával. Mindkettőjüknek megvan a maga 
elképzelése arról, hogyan kellene elvégezni 
egy adott feladatot, de véleményeik állan-
dó ütköztetése csak lelassítja a munkáju-
kat. Próbálják meg mihamarabb megtalál-
ni közösen a megoldást, ellenkező esetben 
könnyen az utcára kerülhetnek. Esténként 
sokat kell foglalkoznia a személyes és csa-
ládi ügyeivel, pedig szeretne végre egy kis 
időt nyugodtan eltölteni. Erre is lesz lehe-
tősége, de csak pár hét múlva.

Skorpió
október 24–november 22.

Érzelmi, legfőképpen szerelmi élete kerül 
gondolatai és a történések középpontjába, 
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Kommunikációs partnerünk a T-Mobile

ÚJBUDA

KERESZTREJTVÉNY

2006. március 1. – március 8.
HOROSZKÓP VÍZSZINTES: 2. Az idézet első sora (S, M, 

E, S, S). 13. Romániai megyeszékhely, 
magyarul: Jászvásár. 14. Elértéktelenít. 15. 
Budapest része. 16. Kiejtett betű. 17. Fér-
finév. 19. Kisebb csapat. 20. Róna Viktor. 
21. Kínai származású amerikai színésznő 
(Lucy). 23. Zsiráf fele! 24. Beszéd páratlan 
betűi. 25. Igekötő. 26. Farsangi öltözet. 
28. Történelem előtti sírhalom az orosz 
sztyeppéken. 30. Spanyol arab. 31. Bako-
nyi csúcs. 32. Eredeti. 34. Vanádium és 
urán vegyjele. 36. Napszak. 39. Csavar. 
40. Német zeneszerző (Werner). 42. Az 
egyik legfontosabb alkohol, faszesz. 44. 
ILJ. 45. Taszít. 47. Ismeretlen helyen. 49. 
A fájdalom szava. 50. Amerikai színésznő 
(Bo). 52. Szájat nagyra nyit. 53. Mesekez-
dő szó. 55. Fűrészes levelű, csípős növény. 
57. Tar. 59. Német névelő. 61. Borítókosár. 
62. Ex-sakkvilágbajnok (Mihail). 63. Ta-
lált tárgyra leadott kérdés. 64. Tova. 65. 
Lelkipásztor. 66. Régi magyar személy-
névből Vörösmarty újította férfinév. 68. 
Tomori Pál. 69. Tartózkodik. 71. Még jó! 
72. Sport.
FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet második so-
ra (K, Ö, Ő, É, N, E). 2. Idegen Mária. 3. 
Kertben dolgozik. 4. Őrizetes! 5. Görög 
szerelemisten. 6. Becézett női név. 7. Rob-
banószer, röv. 8. Klasszikus kötőszó. 9. Na-
gyon koros. 10. A 7 vezér egyike. 11. Cse-
kély értékű római rézpénz. 12. Sportszer. 
18. Egykori vármegyénk. 19. Kevert sör! 
22. Duna-parti város. 24. Nagy szomorú-
ság. 25. Finn állóvíz. 27. Metódus. 28. Az 
Ibériai-félszigeten élő újlatin nép. 29. Vi-
rágszál közepe! 31. Keresgélés. 33. Francia 

író (Émile). 35. Nemde. 37. Orosz férfinév. 
38. Nobélium és hidrogén vegyjele. 41. El-
fajzott. 43. Lihegve szaladó. 46. Fél mester! 
48. Oroz. 51. Legyezőszerű tollbóbitát vi-
selő papagájfajta. 54. Szállás. 56. Újság. 57. 
Somogy megyei falu. 58. Település Sárvár 
közelében. 60. Dunakeszivel egyesült. 62. 
A Nílus forrástava. 65. Béke, spanyolul. 
66. Német ifjúsági író (Karl). 67. TTG. 70. 
Eres! 71. Azonosak. 73. Kegy páros betűi.
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 2. és függőleges 1.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: március 8.
A 4. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Sok 
hó esett le tegnap éjjel, szűzen, fehéren, hi-
degen.” A NYERTES: Földi Anna XIV., Ame-
rikai út. A február 22-i 5. szám megfejtését 
és nyertesét a következő számban közöl-
jük. A nyeremény, a hat alkalomra szóló 
Prímatorna bérlet a Forma Stúdióba, a 
szerkesztőségben vehető át.

Nagy András

Kos
március 21–április 20.

Nézeteltérésbe kerül környezetével, ami 
mögött részben ideológiai jellegű véle-
ménykülönbségek húzódnak meg. Köz-
rejátszik ebben, hogy olykor nehezen 
fogadja el mások véleményét, világlátá-
sát, idegesítik az eltérő szokások. Legyen 
türelmesebb, ugyanakkor ne hagyja be-
folyásolni magát, de ne is győzködjön má-
sokat az igazáról. A munkájában érdekes 
kihívással kerül szembe. El kell döntenie, 
szembenéz-e vele, és megpróbálja megol-
dani, vagy a könnyebb utat választja, és 
más lehetőséget keres magának.  

Bika
április 21–május 20.

A hosszú távú terveiről gondolkozik. Sze-
retne komolyabb eredményeket felmutat-
ni a munkájában, ezért megszállottként 
dolgozik a siker reményében. A problé-
mát nem is a szorgalma, hanem a türelme 
okozhatja, ugyanis az igazán nagy elis-
merésre még várnia kell. Több ideje jut a 
közeli barátaira, mint az elmúlt hónapok-
ban. Szívesen jár el szórakozni, és szereti 
közel tudni magához azokat, akiket szim-
patikusnak talál. A pénzügyek terén jobb, 
ha nem közösködik másokkal.

Ikrek
május 21–június 21.

A karrierjével kapcsolatos hatalmi har-
cokba keveredik. Ha vállalkozása van, a 
partnerével kezd csatározásokba. Mind-
eközben a párja azt várja öntől, hogy szán-
jon rá több időt – ám a felmerült bonyo-
dalmak miatt éppen az időnek lesz híján. 
Mindenképpen találjon valami megoldást, 
különben rámegy a kapcsolata. Figyeljen 
oda jobban a környezetére. Próbálja meg 
kiismerni az ön körül élők érzéseit, szán-
dékait. Keressen arra is lehetőséget, hogy 
legalább néhány estét nyugodtan, jó han-
gulatban töltsön el.

Rák
június 22–július 21.

Csak nehezen tud együtt dolgozni egy ide-
gesítő személlyel a munkahelyén. Az illető 
megjátssza a főnököt, ön pedig szeretné a 
saját elképzelései szerint intézni a dolgokat. 
Az ilyen hatalmi csatározások bosszantó-
ak, ám fontos szerepük is van – segítenek 
tisztázni a pozícióinkat és azt, mire is vá-
gyunk. Miután biztosak vagyunk a dol-
gunkban, a külvilág már nem befolyásol 
annyira. Önnek időnként szüksége van a 
magányra, ezért ha teheti, akár több hétre 
is vonuljon vissza a zajos társasági élettől.

Oroszlán
július 22–augusztus 23.

Egyre szenvedélyesebb vonzalmat kezd 
érezni a környezetében valakihez. Lehet, (Rebeka)

akár egyedül él, akár párkapcsolatban. 
Talán a tavasz közeledtét érzi, de egyre ha-
tározottabban fogalmazódik meg önben, 
hogy változásra vágyik. Bárhogy is legyen, 
ne engedje, hogy érzelmei elragadják, és 
belekeveredjen valami eszement kaland-
ba, amit aztán alig tud majd kiheverni. 
Befektetéseihez semmiképp nem szabad 
most hozzányúlnia, főleg meg azért nem, 
hogy valami értékes ajándékot vegyen.

Nyilas
november 23–december 22.

Konfliktusba keverednek személyes vágyai 
és családtagjai elvárásai, szinte remény sincs 
összeegyeztetésükre. Ez fontos pillanat lesz 
életében: arra készteti, hogy felülvizsgálja az 
értékrendjét, és eldöntse, mit tart fontosnak 
és mit nem. Nyilvánvaló, hogy az öncélú lá-
zadozásnak semmi értelme, ám független-
ségünk és szabadságunk megőrzése alapve-
tő fontosságú. 

Bak
december 23–január 20.

Olykor nehezen érti meg mások érzéseit, és 
ez zavarba hozza. Fél, hogy érzéketlennek 
tűnik a barátai szemében, és emiatt esetleg 
elvesztheti őket. Nem az empátia hiány-
zik önből, inkább a figyelem, a türelem 
és néha az érdeklődés, de ezeket könnyű 
pótolni. Rég elfeledett ügyek bukkannak 
fel a múltjából. Nem akarja félresöpörni 
őket, sokat töpreng rajtuk. Takarékoskod-
ni kezd, a munkahelyén túlórákat vállal, 
befektetéseken gondolkodik, egyszóval 
megpróbálja rendezni pénzügyeit. 

Vízöntő
január 21–február 19.

Úgy érzi, nem becsülik meg kellőképpen 
a munkáját. Két lehetőség között habo-
zik: vagy megpróbál fizetésemelést kér-
ni, vagy önálló vállalkozásba kezd, még 
kiszámíthatatlanabb kockázatokkal. 
Bárhogy is döntsön, legyen határozott és 
következetes, és lelkileg is akarja erősen a 
sikert. Gondjai miatt egyre kevesebb ideje 
van családi ügyei intézésére. Jobban teszi, 
ha átmenetileg a szeretteire bízza a fontos 
döntések meghozatalát.

Halak
február 20–március 20.

Általában többre tartja mások álláspontját 
az igazánál, ám most mégis ragaszkodni 
fog a saját véleményéhez. Az helyes, ha 
időnként erősnek és határozottnak mutat-
kozik, azt viszont gondolja át, hogy bizo-
nyos esetekben – főleg ha a főnökünkről 
van szó – nincs értelme az álláspontunk-
hoz ragaszkodni, még akkor sem, ha iga-
zunk van. Csalódnia kell közeli barátjá-
ban, ami igen megviseli. A kiadások terén 
igyekszik visszafogni magát, ugyanis egy 
régi vágyát szeretné végre megvalósítani.  

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

Élesztős 
különlegességek

Tarkedli  

HOZZÁVALÓK: 2 tojás, 5 dkg cukor, 0,5 dkg 
só, fél citrom reszelt héja, 3 dkg élesztő, 5 
dl langyos tej, 60 dkg melegített liszt.
ELKÉSZÍTÉSE: a tojást, a cukrot, a sót és a 
citrom reszelt héját egy fazékban jól ösz-
szekeverünk. Az élesztőt beáztatjuk kevés 
tejbe. A langyos tejet, a melegített liszttel 
jó hólyagosra kikavarjuk. (Nem kell a tejet 
egyszerre hozzáadni, kb. 2 dl-t kihagyunk, 
amíg a többit simára keverjük a liszttel.) 
Legalább negyedórát verjük a kanállal, 
hogy jó hólyagos legyen. Meleg helyen, 
fedő alatt kelesztjük. Zsíros kanállal apró 
kis tésztadarabokat szaggatunk, s azokat 
tarkedli sütőbe helyezve megsütjük.

Fonott kalács vagy briós

HOZZÁVALÓK: (kb. 3 kalács vagy 30 briós) 
1,20 kg liszt, 15 dkg cukor, 10 dkg vaj, 5 
dkg élesztő, 5 dkg mazsola, 1,5 dkg só, 4 
db tojássárgája, 6,5 dl tej. 
ELKÉSZÍTÉSE:  A tejet felmelegítjük és be-
lemorzsoljuk az élesztőt, hozzáadunk egy 
kávéskanál cukrot, mely, ha feloldódott, 
annyi lisztet teszünk hozzá, amennyi fa-
kanállal könnyen keverhető. Ezt a félűrű 
kovászt liszttel behintjük, és meleg helyre 
tesszük keleszteni. Begyúrás előtt a tojást 
cukorral, vajjal, sóval, keverés közben fel-
melegítjük, majd beleöntjük a már meg-
kelt kovászba. Elkeverés után hozzátesz-
szük a maradék lisztet, és jól kidolgozzuk. 
Befejezés előtt hozzáadjuk a tisztított ma-
zsolát. Pihentetés után a tésztát feldarabol-
juk, megfonjuk, tojással bekenjük. Sütés 
e1őtt 10-15 perccel ismét megkenjük. Me-
leg sütőtérben (215 C°) sütjük. Az 1 kg-os 
vagy ennél nagyobb fonott kalácshoz ke-
ményebb tésztát gyúrunk.

RECEPTEK

JUHÁSZ GYULA 
(1883 - 1937) 

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

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

ÉLŐVILÁG

Ócsa fogalom a magyar természetvé-
delemben. Egy lápi élőhelyen több mint 
tizenöt éve a semmiből télen is műkö-
dő madárgyűrűző állomást létesített dr. 
Csörgő Tibor biológus, az újbudai egye-
tem tanára. Nyáron 1200 méter hosszú 
hálóval fogják a madarakat, hogy egyedi 
számozású gyűrűvel jelöljék őket. 
 Egy februári szombaton a madárvárta 
legendás hírű vezetőjével buszon utaztam 
a táborba. Legendák elsősorban a nála 
vizsgázottak körében ter-
jednek, mert nem könnyű 
nála átmenni. Az újbudai 
egyetemi város biológus 
hallgatóin kívül a Magyar 
Madártani Egyesületben a 
madárgyűrűzésre vágya-
kozó jelölteknek is vizs-
gázniuk kell nála. Az első 
próbálkozás általában si-
kertelen, de az biztos, hogy 
a jelölt a vizsgán csaknem 
annyit tanul, mint a felké-
szülés során. 
 A télidőben szokásos 
120 m hosszú fogóháló 
már állt, mire odaértünk, 
és hamarosan bejöttek az 
első „szedők” kis vászon-
zacskókban hozva a ma-
darakat. A tavaszi madár-
vonulás csak hetek múlva 
kezdődik, még csak az állandó, télen is 
itt maradó fajokat vagy téli vendégeket 
lehetett fogni. Egy seregély azonban kivé-
tel volt. Ő túl korán érkezett, és a magyar 
tél áldozata lett. „Miért nem volt neked 
jó Kenyában?” – tette fel a költői kérdést 
a mester, miközben a madár a fagyasztó-
ba került. A többi jövevény azonban na-
gyon virgonc volt. A tanár úr éppen egy 

meggyvágót emelt ki a zacskóból, melyet 
közismerten veszélyes kézbe venni, mivel 
tekintélyes csőrével jókora falatot képes ki-
csípni a kérges madarásztenyérből. „Kösz’ 
hogy szóltál!” – zsörtölődött a főnök, mi-
vel a segítőknek az ilyen meglepetést illik 
időben jelezni. Szerencsére a rutin segített. 
Aztán széncinegék, fenyőpintyek, kékci-
negék kerültek elő a zacskókból. Kis alu-
míniumgyűrűt kaptak valamennyien a 
bal lábukra egyedi számmal, megmérték 

néhány jellemző méretüket, egy fújás a ha-
si tollpelyhekre, hogy mekkora a zsírpár-
na (a téli túlélés a zsírtartaléktól függ), és 
a madár mérlegre került. A súllyal együtt 
hét adatot jegyzett egy önkéntes írnok a 
jegyzetfüzetbe, aztán nyílt az ablak, és a 
madár újra szabad volt. Csak ezrelékük 
kerül meg újra, jó esetben egy másik gyű-
rűző táborban. Az évente meggyűrűzött 

százezernyi madár soha sem kerül többé 
ember szeme elé leolvasható közelségbe. A 
megmért számos, érdekes biometriai adat 
azonban további feldolgozást és elemzést 
tesz lehetővé. 
 Így sikerült kimutatni, hogy a száradó 
lápi területen a madárfauna összetétele 
hogyan változott másfél évtized alatt. A 
madarak hihetetlenül érzékeny indiká-
torok, és nagyon korán jeleznek rejtett 
folyamatokat. Mikor például Afrikában 

megtanultak DDT-vel 
permetezni a sáskák ellen, 
akkor először a Sas-hegy-
ről pusztultak ki az Afri-
kában telelő kövirigók, 
aztán szép lassan eltűntek 
az utolsó kőbányából is. A 
feketerigó akkor költözik 
be a településekre amikor 
az nagyvárossá nő. Ez az 
időpont néhány világvá-
rosban így alakult: Pá-
rizs 1880, London 1890, 
Budapest 1930. Miskolc 
1970. Jelentős változá-
sokat észleltek Ócsán az 
őszi madárvonulásoknál 
is, amit a klímaváltozás-
nak tulajdonítanak. A 
rovarevő költöző fajok 
például egyre korábban 
indulnak, mert a meleg 

miatt hamarabb elfogy a rovarság. 
 Februárban korán alkonyodik, a ma-
darak elülnek, a hálókat leszerelik. A csa-
pat hazaindul Budapestre, ahol egy hétig 
ritkábban, és csak távolabbról látnak ci-
negét és pintyet, de az elrebbenő kis szár-
nyak neszére jó visszaemlékezni a tömött 
hatos villamoson a következő szombatig.

Morandini Pál

Télvégi üzem az ócsai madárvártán
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 EL KAZOVSZKIJ    
El Kazovszkij festményeiből nyílik kiállítás március 2-án 19 óra-
kor a MU Színházban, bevezetőt mond Antal József Juszuf ren-
dező-író. A Leningrádban született Kossuth-díjas művész 1965 
óta él Magyarországon. Sokoldalú alkotó, festészettel, installáci-
óval, perfomance-szal, díszlettervezéssel egyaránt foglalkozik. 
Műveinek jellegzetessége az állandó jelentéssel bíró motívumok 
alkalmazása, melyek egy jól körülhatárolható individuális mito-
lógiai világgá szerveződnek. A tárlat március 28-ig látogatható.

 IBM 1401   
Az elmúlt évek nemzet-
közi szakmai körökben 
egyik legnagyobb vissz-
hangot kiváltó táncszóló-
ja lesz látható a MU Szín-
házban március 3-án és 
4-én 20 órakor az izlandi 
táncos, Erna Ómarsdóttir 
előadásában, melyet 
Jóhann Jóhansson élőben 
előadott zenéje kísér. Az IBM 1401 – használati utasítás című 
darab megrázóan szép mese az ember és a gép kapcsolatáról; 
a cím Izland első számítógépére utal. A bemutató a MU idei 
évadjának egyik legkiemelkedőbb eseményének ígérkezik.

 DEMONSTRÁCIÓ   
Március 11-én 18 órai kezdettel ismét workshopot tart a Kép-
zőművészeti Egyetem Látványtanszéke a MU Színházban. A 
Demonstráció című programban az installációs művészet, a 
színház, a bábművészet, és a világítástervezés eszközeivel kelte-
nek életre egy, a hallgatók által tervezett mobil utazószínpadot. 

 TERMÉSZET A LAKÁSBAN    
A TIT Stúdió Egyesület (Zsombolyai u. 6.) és tudománybarát kö-
rei idén is megrendezik hagyományos tavaszköszöntő kiállításu-
kat Természet a lakásban címmel. Az érdeklődők március 4–5-én 
testközelből csodálhatják meg az állat- és növényvilág, valamint a 
természet csodáit. Ásvány-, kőzet-, dísznövény-, gomba-, bonsai-, 
csincsilla-, tengerimalac-, törpenyúl-, vadászgörény-, hajómodell-
bemutatókkal és egyéb újdonságokkal várják a látogatókat.

 BLACKACETATE   
Egy kis rocktörténelem tanúi lehetnek azok, akik március 4-én 
20 órakor elmennek az A38 Állóhajóra John Cale koncertjére. 
Cale-t a kortárs könnyűzene egyik legnagyobb zenei intelligen-
ciával bíró szerzőjének tartják, aki az évek során felváltva adott 
ki kortárs komolyzenei és nagy sikerű pop és rock lemezeket. 
A Velvet Underground egykori alapítója tavaly BlackAcetate 
címen ismét egy rockalbumot jelentetett meg, melynek márci-
usban tartja európai lemezbemutató turnéját, ennek keretében 
érkezik Budapestre.

 TITKOK VAGY FÜLLENTÉSEK?   
A Kalligram Kiadó gondozásában megjelent Krúdy Gyula 
életműsorozatának negyedik kötete Titkok vagy füllenté-
sek? Az ifjú Krúdy életrajzának kérdőjelei címmel. A könyvet 
Kelecsényi László író, a sorozat szerkesztője mutatja be Fenyő 
Ervin színművész közreműködésével A Könyv Utóélete soro-
zatban a Szépírók Társasága és a Fővárosi Szabó Ervin Könyv-
tár Kelenföldi Könyvtárának közös rendezvényén március 6-
án 17 órakor (Etele út 55., BMK épülete I. em.). 

 DIDGERIDOO – MÁRTISOR   
Didgeridoo workshop (műhely) lesz március 4-én 13–16 óra 
között a Fonóban a Franz Richter vezette négytagú osztrák 
Harmonic Stuff zenekar közreműködésével. A 10 éves együttes 
hangzásvilágában a didgeridoo – az ausztrál őslakosok fúvós 
hangszere – és különböző ütőhangszerek játsszák a főszerepet, 
a dallamok pedig Ausztráliába, az afrikai szavannákra, Indi-
ába és a zenekar szülőhazájába 
viszik el a hallgatót. 
 Ugyanaznap 20 órakor 
Mártisor címmel román tavaszkö-
szöntő estet rendeznek a Fonó kon-
certtermében a Fanfare Complexa 
és a Falkafolk zenekarok, valamint 
a Cerbul de Aur, a Martenica és a 
Kétegyházi Hagyományőrző Ro-
mán Néptáncegyüttes részvételé-
vel, a XI. kerületi román és bolgár 
kisebbségi önkormányzatok szer-
vezésében.

AZ ÚJBUDA KULTURÁLIS AJÁNLATA
Rendezvények a Bartók- és Mozart-jubileum jegyében

Budapesti Tavaszi Fesztivál 2006
Két korszakos jelentő-
ségű zeneszerző, a 250 
esztendeje született 
Mozart, és a 125 éve 
született Bartók Béla 
emlékét idézi a 26. 

Budapesti Tavaszi Fesztivál legtöbb 
eseménye március 17. és április 2. 
között. A rendezvénysorozatot tavaly 
Európai Kulturális Díjjal tüntették ki.

A fesztivál szervezői a nyitó- és a záró 
koncerttel is a két zenei nagyság előtt tisz-
telegnek: március 17-én este a Budapest 
Kongresszusi Központban a világhírű 
Suisse Romande zenekar Eötvös Péter 
Bartóknak ajánlott, akusztikus és elekt-
romos zongorára írt zongoraversenyével 
lép fel. A budapesti bemutatót a szerző ve-
zényli, a szólista a francia Pierre-Laurent 
Aimard. Elhangzik még a hangversenyen 
Ligeti Györgytől a Lontano és Sztravinsz-
kijtól a Tavaszi áldozat. Az április 2-i záró 
koncerten nem kevésbé neves zenekar, 
a Royal Philharmonic Orchestra lép fel 
ugyancsak a Budapest Kongresszusi Köz-
pontban. Ezen a esten a másik jubilánstól, 
Mozarttól a Figaro házassága nyitánya, 
valamint Sztravinszkij Tűzmadár szvitje 
és Sosztakovics V. szimfóniája szólal meg 
a Budapesten most debütáló Daniele Gatti 
vezényletével.
 E két különleges esemény között ki-
állítások, hangversenyek, operaelőadások 
sora idézi Mozartot és Bartókot. Megszólal 
a fesztiválon Mozart összes vonósnégyese 
hat estén, hat nemzetközi rangú kvartett 
előadásában. Kevéssé ismert operái közül 

A pásztorkirály és a Zaide hangverseny-
szerű előadásban a Zeneakadémián (III. 
8., illetve III. 27.), a Mitridate, Pontheus 
királya a Művészetek Palotájában kerül 
színre (III. 24). 
 Zenei csemegének ígérkezik a há-
rom Lorenzo Da Ponte-szövegkönyvre 
készült Mozart-dalmű – Figaro házassá-
ga (III. 19.), Cosí fan tutte (III. 20.), Don 
Giovanni (III. 21.) – előadása a Millenáris 
Teátrumban Kovalik Balázs rendezésében. 
Ráadásul a három opera március 26-án 
egy napon is megszólal a Millenáris Mo-
zart Maratonján. A salzburgi Mozarteum 
zenekara két nagy szimfóniáját („kis” g-
moll, C-dúr) és A-dúr zongoraversenyét 
adja elő a Művészetek Palotájában (III. 
26.). Az English Concert a Zeneakadé-
mián Haydn- és C. Ph. E. Bach-művek 
mellett a Mozart G-dúr hegedűversenyét 
(III. 19.), a Magyar Telekom Szimfonikus 
Zenekara a Művészetek Palotájában a 
Requiemet (III. 29.), valamint Bartók He-
gedűversenyét adja elő. 
 Kiemelkedő programnak ígérkezik 
Kincses Veronika és a Liszt Ferenc Kamara-
zenekar zeneakadémiai Mozart-estje (IV. 
1.). Az osztrák zeneszerző emlékére került 
a fesztivál programjai közé Lévay-Kunze: 
Mozart! című operett-musicalje a Fővárosi 
Operett Színházban (III. 25., III. 26.), és az 
aqua toffana című „kortárs Mozart-opera”, 
mely kompozíció szerzője Ágens, vagyis 
Gyimesi Ágnes, aki Gergye Krisztián kore-
ográfussal és Tasnádi József képzőművész-
szel jegyzi a művet, az ősbemutató a Művé-
szetek Palotájában lesz (III. 29.). 

(N. N.)

Karafiáth Orsolya a német popról és a rúzsozásról

Nem tudnék mit 
kezdeni a boldogsággal

Nem kifejezetten vidám, de ironikus  
és meglepően őszinte alkotó véle-
ményét ismerhették meg azok, akik 
ellátogattak a Szépírók a MU Színház-
ban című programsorozat február 21-i 
rendezvényére, amikor is Karafiáth 
Orsolya válaszolt Esze Dóra kérdéseire.

A harminc – pontosabban huszonkilenc 
és fél – éves költőnő elmondta: elégedett 
azzal, hogy eddig két kötete jelent meg, 
mert amikor publikálni kezdett, elhatá-
rozta, hogy ötévente szeretne előállni egy-
egy válogatással. Utólag úgy érzi, hogy az 
elsőn, a Lotte Lenya titkos énekén még ér-
ződik, hogy nem alakult ki igazán, mit is 
gondol a versről, ám a második könyve, a 
Cafe X már sokkal ízlésgazdagabb lett. 
 A Lotte Lenya (ejtsd: Lénia) titkos éne-
kéből a Kassák megöregszik című opusz a 
kedvence. A költőhöz korábban valóságos 
mánia fűzte, kezdetben egyáltalán nem 
volt kibékülve vele – első „regényében” 
Kassák még szervkereskedőként szerepel 
–, aztán elolvasta a művész Egy ember éle-
te című önéletírását, és valósággal belesze-
retett. – Megtetszett a neve is, ha valaha 
lesz gyerekem, vagy férjem, biztos, hogy 
Lajosnak fogják hívni – tette hozzá, nagy 
derültséget keltve.
 Korai verseiről szólva felidézte: nem-
régiben kerültek elő a kamaszkori költe-
ményeit tartalmazó füzetek, olyan című 
alkotásokkal, mint A temető vagy Az 
özvegy. Az egyik például így kezdődik: 
„Engem gödör aljára helyeztek”. – Ma is 
ugyanígy érzem magam; de már nem ír-
nék le ilyesmit – említette, majd elmesélte, 
hogy később hogyan sikerült bekerülnie 
a lapokba: ugyanazt a huszonegynéhány 
verset küldte el hat irodalmi folyóiratnak. 
Ezek közül három elutasító választ adott 
– az ÉS például úgy ítélte: „Ezekből a csí-
rákból sosem lesz költészet” –, a többi vi-
szont ugyanazokat a költeményeket hozta 
le, úgyhogy rögtön mentegetőzéssel kellett 
kezdenie. Azóta tudatosan törekszik rá, 
hogy több folyóiratban is megjelenjenek 
az írásai, hogy úgy tűnjön, mintha „min-
denhol” jelen lenne. A hozzá kapcsolódó 
képről – miszerint számos rendezvényen 
felbukkan, s ő az „éjszaka királynője” 
– kijelentette: többségében borzasztóan 
unja e programokat, s csak az szórakoz-
tatja, hogy ilyenkor jól kipletykálja magát 
a barátnőivel.
 Arról, hogyan érzi magát, elmondta: 
immár egy éve igencsak rossz passzban 
van, és bár tudja, hogy ez nem normális 
állapot, vannak napok, amikor csak hever 
az ágyán. Jelenleg havonta egy vers a pen-
zuma; s egy krimin dolgozik, amely nem 
egy, hanem tizenkét Lajosról szól. Amúgy 
rengeteg zenét hallgat – főleg német po-
pot, amit mások idétlennek tartanak –, 
és mindent elolvas, ami a kezébe kerül, a 
bűnügyi történetektől a szerelmes füzete-
kig. – Igaz, ez utóbbiakat főleg a fürdőkád-
ban forgatom. Amúgy a horror is érdekel 
– tette hozzá. 

 Elmondta még, hogy összességében 
nem tartja magát szép nőnek – az orrá-
val, a szemével, a fejformájával és a lábá-
val elégedett –, s egyetértett Esze Dórával 
abban, hogy nagyon szenved attól, hogy 

képtelen megtalálni a boldogságot, ám 
ha végül mégis rálelne, valószínűleg nem 
tudna mit kezdeni vele. Végezetül meg-
osztotta a közönséggel azt az elképzelé-
sét, hogyan fog kinézni nyolcvanöt éves 
korában: túl lesz néhány szépészeti mű-

téten, s bő zsákruhákat visel majd; paró-
kát hord, mint most, és a szájánál jóval 
szélesebb rúzsfolt virít majd az ajkain, 
mint nem egy idős hölgynek. Egyébként 
rájött, hogy mi a jelenség magyarázata: 

a nők keze az évek során megtanulta a 
mozdulatot, amely valaha pontosan kö-
vette az ajkak vonalát, csakhogy idővel 
a szájuk megváltozott, keskenyebb lett, 
összement!

Regényi Huba

Borsos Miklós emlékkiállítások Újbudán 

Tihany, ecset, szikla
Száz éve született Borsos Miklós, a XX. 
századi magyar képzőművészet egyik 
legmarkánsabb alkotója. Emlékére 
Szólt a szikla címmel meghitt, szere-
tettel övezett tárlatmegnyitót tartot-
tak február 21-én a Scheffer Galéri-
ában, melyen levetítették az azonos 
című portréfilmjét, majd baráti beszél-
getésen emlékeztek a művészre.  

A galéria tulajdonosa, Scheffer Lívia évti-
zedek óta nagy tisztelője Borsos munkás-
ságának, és baráti kapcsolatot is ápolhatott 
a mesterrel, és feleségével, Kéry Ilonával. 
Személyes indíttatása is volt tehát, hogy 
Kosztolányi Dezső tér 4. alatti galériájában 
a centenáriumi esztendő eseményeként 
kiállítással emlékezzen az erdélyi szüle-
tésű alkotóra. A tárlaton Borsos Miklós 
rendkívül gazdag örökségéből tusrajzok, 
olajképek, akvarellek adnak betekintést a 
képzőművészet számos ágát művelt, már 
16 éve eltávozott alkotó tevékenységébe. 
A gyűjtők körében népszerű rézkarcaiból 
a szomszédos Tas vezér u. 7. szám alatti 
Congress Park Hotel Flamenco aulájában 
tekinthetnek meg válogatást. Mindkét be-
mutató április 6-ig tart nyitva.
 Borsos Miklós a nyarakat 1943-tól 
Tihanyban töltötte, és az ottani táj vált 
művészetének egyik legfőbb ihletőjévé. 
Az 1960-as évek elején a kedvelt balatoni 
helyen készült portréfilm segítségével a 
megnyitó résztvevői ismét részesei lehet-

tek Borsos Miklós művészi hitvallásának, 
eszméi és élményei megfogalmazásának, 
szép magyar beszédének. A filmet Zsig-
mondi Boriska rendezte, Mestyán Tibor 
és Szalay László fotografálta. A vetítést 
követő baráti beszélgetés vendége volt 
Langer Gyuláné, a Borsos-hagyaték örö-
köse és Szalay László, aki mint elmondta, 
tulajdonképpen a Szólt a szikla című film 
indította el az operatőri pályán. 
 Borsos Miklós Nagyszebenben szü-
letett és eredetileg festőnek készült. Gim-
náziumi tanulmányait félbeszakítva apja 
győri műhelyében aranyműves lett, vésnö-
ki munkából élt 1940-ig. Közben önmagát 
képezte: idehaza, Olaszországban és Fran-
ciaországban járt tanulmányúton, rövid 
ideig a budapesti Képzőművészeti Főis-
kolán tanult Glatz Oszkár tanítványaként. 
Rajzait már 1925-ben kiállította, 1927-től 
rézkarcokat is készített. Első önálló kiál-
lítását 1932-ben rendezte a Fränkel Sza-
lonban. Szobrászattal 1930-ban kezdett el 
foglalkozni, három évvel később véglege-
sen e műfajt választotta művészi kifejezése 
fő területéül. 1945-ben költözött Győrből 
Budapestre, 1946–60 között az Iparművé-
szeti Főiskola tanára volt. 
 Sok köztéri szobra közül a legismer-
tebb, ha nem is a legjelentősebb a Clark 
Ádám téri Nulla kilométer. Munkásságát 
elismerték Munkácsy-, majd Kossuth-díj-
jal, érdemes és kiváló művészi címmel is.

Pataki Katalin 

Borsos Miklós alkotásai művészre és laikusra egyaránt hatnak
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LAKÁS-INGATLAN

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

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

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

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

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

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

XI. KERÜLETI belterületi irodaházban 90 és 18 
m2-es iroda eladó. www.banalp.hu. 06/30/922-9053.

GAZDAGRÉTI úton 848 m2-es építési telek el-
adó. 06/30/922-9053.

XI., KALOTASZEG utcában eladó 2007. tavaszi 
átadással épülő, III. emeleti, 60 m2-es lakás 22 m2-es 
terasszal, garázzsal, tárolóval 25,9 M Ft. 
06/30/251-4000.

XI., KALOTASZEG utcában eladó új építésű, III. 
emeleti, déli fekvésű, 48 m2-es lakás 21 m2-es terasz-
szal, garázzsal, tárolóval, 22,8 M Ft. 06/30/251-4000.

XI., ÚJHÁZY utcában 43 m2-es, fiatalos lakás ga-
rázzsal, tárolóval eladó, 17 M Ft. 06/30/251-4000.

XI., ÚJHÁZY utcában új építésű, II. emeleti, 92 
m2-es, igény szerint alakítható lakás garázzsal, táro-
lóval 37 M Ft-ért eladó. 06/30/251-4000.

XI., LÁGYMÁNYOSI úton, rendezett, felújított 
társasházban III. emeleti, 92 m2-es, reprezentatív 
lakás, fölötte 15 m2-es szobával eladó 27,8 M Ft-ért. 
06/30/251-4000.

BARTÓKON 56 m2-es, kétszobás, udvari, emele-
ti, felújítandó lakás 13 200 000 eladó. 
06/20/364-8676.

KÖRTÉREN udvari, emeleti, galériázott garzon-
lakás 8 900 000-ért eladó. 06/20/364-8676.

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

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

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

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

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

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

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

XXII. KERÜLETBEN, Kastélyparkhoz kö-
zel, 2006-ban épülő, ötlakásos sorházban 72 
m2-es lakások erkéllyel, terasszal, saját kerttel és 
gépkocsibeállóval eladók. Ár: 270 000 Ft/m2. 
Tel.: 06/70/237-5317, 06/30/488-0717.

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

XI., BOCSKAI úton 51 m2-es, 1+2 félszobás, pa-
norámás, erkélyes öröklakás eladó. 
Tel.: 06/30/320-0979.

XI., GULYÁS utcában tulajdonostól eladó 112 
m2-es, 2 szintes, dupla komfortos lakás. Amerikai 
konyha, nappali + 2,5 szoba, loggia, terasz, cirkó. 
Légkondi, panoráma, gk. beálló. Irányár: 42,5 M. 
Tel.: 06/30/922-3030.

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

BÉRLEMÉNY
KIADÓ-eladó nívós ingatlanokat keresek 

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

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

ÁPRILIS 1-JÉTŐL XI. kerület, Bocskai úti, 
Dorottya udvarhoz közeli, földszinti, utcai, 190 m2-
es iroda kiadó. Recepció, 5 irodai szoba, nagy raktár, 
2 WC, konyha, zuhanyzó. Jó közlekedés, jó parkolás, 
jó infrastruktúra (riasztó, tűzjelző, számítógép-háló-
zat). Érd.: 06/20/383-4507 vagy 372-0590.

IRODÁNAK kiadó Kosztolányi térnél 80 m2-es 
lakás. Tel.: 06/20/477-4732.

ÚJBUDÁN piaci gyümölcskertet bérelnék, (vagy 
vásárolnék 500 000-ig), 203-4200.

GARÁZS
XI., FEHÉRVÁRI út 56-ban, FMH-val szemben 

garázs kiadó, 12 000 Ft/hó. 06/20/321-6614.
XI., ULÁSZLÓ utcában, teremgarázsban beálló 

kiadó. Tel.: 246-9221.

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

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

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

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

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

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

DISZLEXIÁSOK, koncentrációproblémá-
sok fejlesztése. Korrepetálás minden tárgyból. 
Nyelvoktatás. Felkészítés nyelvvizsgára. Felvételi elő-
készítés Petőfi hídnál. Tel.: 06/30/205-8928.

NÉMETOKTATÁS minden szinten, kétnyelvű 
szaktanárnál. Felkészítés nyelvvizsgára, diszlexiá-
soknak is. Szakmai német. Tel.: 06/30/205-8928.

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

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

MATEMATIKA-, (+ egyetemistáknak) fizika-, 
kémiakorrepetálás a Skálánál. 06/70/218-9000.

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

TÖRTÉNELEMBŐL vállal korrepetálást, érettsé-
gire való felkészítést egyetemi hallgató. 
06/30/324-8254.

NÉMETOKTATÁS, vizsgára, érettségire felkészí-
tés diplomás tanárnőnél. Tel.: 06/20/355-7811.

GYEREKEK beszédhiba-javítását, diszlexia, 
diszgráfia kezelését otthonukban vállalom! 
Tel.: 06/20/913-1952, 06/70/943-1952. 

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

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 gyakorlat-
tal. 227-7210, 06/30/940-0748.

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, 
tervezése, Gázműveknél átadása. Gázkészülékek 
javítása. Tel.: 06/30/944-6513, Nagy László épület-
gépész.

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

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

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

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

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

VILLANYSZERELÉS, gyorsszolgálat, hibaelhá-
rítás azonnalra, nonstop. Tel.: 06/20/926-4154.

HIBAELHÁRÍTÁST, mérőhely-kialakítást, biz-
tosítéktáblák cseréjét, felújítását, riasztórendszerek 
kiépítését vállalom. Nagy Ferenc minősített villany-
szerelő. 322-4929, 06/20/928-6177.

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

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

LAKÁSSZERVIZ
SZOBAFESTÉST, tapétázást, mázolást, burko-

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

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

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

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

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

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

REDŐNYÖS munkák, készítés, javítás, 
gurtnicsere. 06/30/212-9919, üzenet: 276-5827. 

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

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

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

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

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

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

LAPOSTETŐ-SZIGETELÉS garanciával, refe-
renciával, 4 Pillér Kft. 405-4603, 06/30/931-5495. 
(0329-0531-ig folyamatosan,)

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

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

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

SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, hideg-, 
melegburkolást, parkettacsiszolást, lakkozást, hő- és 
hangszigetelést garanciával vállalunk. 
06/30/919-5806. 

ÜVEGEZÉS gyorsan, tisztán, háznál, lakásbizto-
sítással is. Tel.: 06/30/389-2152.

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

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

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

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

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

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

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

FESTÉS, mázolás, tapétázás, parkettacsiszolás 
azonnalra is. 06/30/619-5491.

CSEMPEBURKOLÁST, kőművesmunkát válla-
lok! Határidőre, garanciával! Tel.: 06/70/604-4027.

TETŐFEDÉS, bádogozás! Mindenféle tetők fe-
dése, lapos tetők szigetelése, bádogosmunkák készí-
tés és javítása alpintechnikával is. Rengeteg referen-
ciával, garanciával! Csipak Péter 06/30/441-3519. 

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

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

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HŰTŐGÉPSZERELŐ gyorsszolgálat a ke-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMPUTERKLINIKA, számítógép-javítás, kar-
bantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bővítés 
ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06/30/857-2653. 

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

IRODÁK, lépcsőházak, lakások napi és nagyta-
karítását vállalom. 262-6283, 06/30/319-4282.

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

LÖKHÁRÍTÓJAVÍTÁS, értékesítés, XI., Andor u. 
60. www.muheg.hu, 206-2828, 06/30/282-8282.

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

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

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

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

TÁRSASHÁZKEZELÉS Bocskai úti székhellyel, 
megfelelő szakképesítéssel. 
787-3485, 06/30/625-8522.

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

KÖLTÖZTETÉS, nehézgépszállítás, lomtalanítás, 
nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig, zongora, páncélszek-
rény. T.: 06/30/948-2206. 

FAKIVÁGÁS, kertrendezés, kertészeti munkák 
igény szerint is. T.: 06/70/530-6567. 

TÁRSASHÁZAK takarítása, lomtalanítás elérhe-
tő áron. 203-9423, 06/20/451-9941, 06/30/435-7825.

TÁRSASHÁZAK képviseletét vállalom műszaki 
és jogi háttérrel, sikeres pályázatok tapasztalatával. 
Elhanyagolt társasházak rendbetétele, könyvelés 
visszamenőleg is. 
T/f.: 209-1997 és 06/70/215-8217. 

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

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

MEGBÍZHATÓ nő iroda-, lakástakarítást vállal. 
Tel.: 06/30/244-5634.

GYÓGYÁSZAT
LÉZERTERÁPIA, reumatológia, akupunktúra, 

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

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

INTIM torna tanfolyam Rusznák Tiborné 
249-3185, 06/30/310-6994. 
www.noklapja.hu/szakertok/intimtorna

TESTI, lelki blokkok oldása. 
Bejelentkezés: 06/20/544-2407, Sinka Julianna.

RÉGISÉG, KÖNYV

SZŐNYEGBECSÜS vásárol régi, keleti szőnye-
geket sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan. 
Tel.: 06/30/456-3938.

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

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

VEGYES, ÁLLÁS
IDŐS hölggyel, úrral életjáradéki szerződést köt-

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

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

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

ANGOL és olasz nyelvtanfolyamok, angol film-
klub, angol, olasz túlélőklub utazóknak március ele-
jétől a Csalogány utcában a Controll Trainingnél. 
T.: 457-6990, training@controll.hu, 
www.controll.hu

600–1500 Ft óradíjjal hölgyeket keresünk pót-
mamának, bébiszitternek. Bp-ről és Pest megyéből. 
Tel.: 205-8700, 243-8280.

POLITIKAI KÖZLEMÉNY

BUDAPESTI 15. számú (a Dunától a Déli 
Vasútig, a Gellérthegytől a Hamzsabégi útig terje-
dő újbudai) országgyűlési választókerület polgára! 
MUNKAHELYÜNKET MEGVÉDENI szeretné 
az 599-el kezdődő vonalkódoknak vásárlás során 
előnyben részesítésével, az 599-es kódot külföldi 
árukra rátevők akár egymilliárdos pénzbírságá-
val? ÁTLAGÉLETKORT MEGVÉDENI szeretne 
a levegőtisztaság védelmével, a határon bejövő 
motoros járművek 20-300 milliós környezetter-
helési bírságával? ÉRTÉKÁLLÓ FORINTOT sze-
retne hiánymentes költségvetéssel? IGAZSÁGOS 
KÖZTEHERVISELÉST szeretne a szegények 
terheinek mérséklésével, évi 0,5 % vagyonadó-
val? IGAZSÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁST 
szeretne 2 % alap-járulékkal és a tüdő kátrány-
szennyezettségével arányos 0-20 % nikotin-
pótlékkal? EGYETEMET szeretne BÁRMELY 
TELEPÜLÉSNEK, amely 25-30 szeminárium-veze-
tőt biztosít, Csengertől Uzonon át Clevelandig bárhol 
a világon (Internetes, magyarnyelvű állami előadá-
sokkal)? REÁLIS FORINTÁRFOLYAMOT szeretne 
az üzleti eredmény igazságos lefölözésével, 105-110 
HUF/EUR rátával? 1989-ES KÖZBIZTONSÁGOT 
szeretne a legális jövedelemmel nem rendelkező 
kriminális elemek megfékezésével: úgy, hogy le-
gyen a szabadlábra helyezés KIKERÜLHETETLEN 
feltétele az összes polgári jogi kártérítési igény meg-
térítése, hogy veszteségessé váljon VALAMENNYI 
vagyon elleni bűnözési üzlet? 

ÉN IS! Próbálkozzon most független jelölttel! 
Dezső László független (szükséges ajánlani márc. 
16-ig: lakcímem Bocskai út 15., a postaládát jobb-
oldalt, alul, kb. középen találja)

 8–20 szóig: 108 Ft/szó + áfa,
20–40 szóig: 163 Ft/szó + áfa. 

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

maximális terjedelem. 
Apróhirdetés-felvétel: 

hétfő–csütörtök  9–15.30 
1111 Budapest, 

Szent Gellért tér 3. 
Telefon: 372-0960

Apróhirdetések:
 8–20 szóig: 108 Ft/szó + áfa,

20

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

Az Újbuda hirdetési ajánlata
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A farsangi előkészületek jegyében telt a Farsangi mókázó című program az Albertfalvi Közösségi 
Házban február 19-én. A jelmezbe bújt gyerekek – a legemlékezetesebb közülük kétségkívül a 
kockásfülű nyúl volt – a nap mókamestere, Ági a bűvészhercegnő irányítása mellett álarcokat, 
maszkokat csináltak, valamint a farsangi fánkkóstoló közben elkészítették azt a kiszebábut, 
amit egy héttel később égettek el a téltemető jelmezes farsangi felvonulás résztvevői. 

Farsangi készülődés

Számot kell vetni minden nap végén, hogy hasznos volt-e, amivel az időt töltöttük

Elgondolom, kifaragom
 Honnan származik a családja?

Az én családom se történelmi múlt-
tal, se születési előjogokkal nem ren-
delkezett, egyszerű, földdel küszködő, 
jószágneveléssel foglalkozó zsellér csa-
lád volt. Édesanyai ágon a Délvidékről, 
Bácsfeketehegyről származunk. Négyen 
voltunk testvérek, három fiú, egy lány. 
Édesapámtól a paraszti szorgalmat, édes-
anyámtól a művészi hajlamokat örököl-
tük. Édesapám gyakran mondogatta 
nekünk, hogy ha elveri a jég a vetést, ak-
kor nem az öklünkkel kell fenyegetni az 
eget, hanem a szerszámoskamra felé kell 
indulni, megnézni, hogy van-e elég újon-
nan kalapált ekevas. Megindulni szépen 
ugart vetni, hogy kellő ágyat teremtsünk 
az újabb magnak. Az édesanyámtól örö-
költ zene- és alkotóművészi érdeklődés a 
családban búvópatakként gyakran elő-
bukkan. Sándor testvérem a képzőművé-
szeti akadémiára járt, az ő fia szintén, az 
én egyik unokám is kitüntetéssel végzett 
képzőművészeti tanulmányokat. A másik 
unokám, önálló iparos: sakk-készleteket 
farag. Magam is szívesen foglalkozom 
fafaragással, ez persze csak passzió. Csak 
ahogy a Jóisten adta, nekiállok, aztán fara-
gom, ami kívánkozik kifelé. Rendelt tőlem 
a Nemzeti Múzeum is. 

 Hogyan alakult a család élete?

Édesapám különleges adottságai folytán 
emelkedett ki ebből a paraszti körből, en-
nek következtében módja lett arra, hogy 
a gyermekeit a jó paraszti ész mellett jó 
anyagi háttérrel is nevelje. Tizenkilenc 
leszármazottja van, ebből tizenkettőnek 
van főiskolai vagy egyetemi végzettsége. 
Ez azért történhetett meg, mert édes-
apámat koronaőrré választották, ez volt 
akkoriban az egyik legexkluzívabb fegy-
veres testület. Nagyon érdekes, hogy egy 
négy elemis parasztfiú hogyan kerülhetett 
minden protekció nélkül a koronaőrség 
kötelékébe. A tizenegy magyar zászlóalj 
mindegyike minden évben a besorozot-
tak közül egy tagot felterjesztett a Honvé-
delmi Minisztérium hatáskörébe, korona-
őrnek ajánlva. Így lett a Csongrád-vidéki 
zászlóalj jelöltje az országos 16 000 újonc-
ból kiválasztott két fő egyikeként jóapám. 
Az újoncok közül összesen kilencvenegy 

főt rendeltek felülvizsgálatra abban az 
évben, majd két főt vezényeltek koronaőr 
állományba. Egyébként az, hogy hányat 
választottak ki egy adott évben, attól füg-
gött, hogy a tízéves koronaőri szolgálatból 
éppen hányan szereltek le. A törvény előír-
ta, hogy a tíz év szolgálat letöltése után az 
állam gondoskodik arról, hogy ne veszítse 
el a nyugdíjjogosultságát, meg a sarzsiját, 
ezért áthelyezték a csendőrséghez. Elő-
ször Bácskában szolgált, ahol egy országos 
hírhedtségű fegyveres orosz hadifogoly 
rablóbanda elfogását vezényelte, később 
a szintén országos hírű péterrévei esetet, 
a férjeiket arzénnal mérgező asszonyok 
ügyét nyomozta ki. 1921-ben ment nyug-
díjba, a legmagasabb altiszti, úgynevezett 
csendőrfelügyelői fokozattal. 

 Az édesapja háttere Önnek milyen lehető-
ségeket biztosított?

A szentesi Horváth Mihály Gimnázium 
után a szegedi jogi egyetemen tanultam, 
utána visszatértem Szentesre, ahol a vá-
rosházán helyezkedtem el. Árvaszéki ve-
zető voltam, amikor kitört a háború, in-
nen vonultam be Szabadkára. A háborút 
valahogy megúsztam, pedig mellettem 
csapkodtak a golyók a flaszteren, a nagy 
utcai harcokban. A végén tizedesi rang-
gal, soron kívül szereltem le, mint család-
fenntartó. Amikor hazakerültem, már a 
helyemen ült a városi párttitkárhelyettes, 
aki megpróbált ellehetetleníteni. Megvá-
dolt, hogy a turulista szervezet pénzbesze-
dője voltam, amiért hat hónap börtönre 
ítéltek. Valójában a szervezet tandíjjal 
segített minket, ezért cserébe vállaltam 
náluk munkát. Szakasitshoz adtam be 
fellebbezést, amiért egyéni kegyelemben 
részesítettek, és elengedték a börtönt. Ek-
koriban mondta el Rákosi a nagy beszédét 
Kecskeméten, amely szerint a korábbi fa-
siszta hatalmat kiszolgáló tisztviselők úgy 
szerezhetik vissza a becsületüket, hogyha 
fizikai munkát végeznek. Tisztviselőként 
akkor én elhatároztam, hogy visszaszer-
zem a becsületemet, és elmentem a nagy-
kőrösi konzervgyárba inasnak. Nem volt 
ismeretlen a fizikai munka, az egyetem 
alatt is gyakran dolgoztam cséplőgép mel-
lett, akkor megtanultam minden komisz 
munkát. Először csak doktor uraztak gu-

nyorosan a melósok, aztán tekintélyt sze-
reztem magamnak, mert mindig a munka 
nehezebb végét fogtam meg. 

 Innen merre vitt tovább az útja?

Az volt a tervem, hogy a konzervmestertől 
szépen lassan megszerzem a recepteket, 
mert ekkoriban még recepteken alapult a 

konzervmesteri tudás. Arra gondoltam, 
hogy majd később ezt felhasználom, és így 
leszek én is konzervmester. De ennyi esze 
neki is volt, így amikor valami érdekeset 
főzött, engem mindig leküldött a meló-
sokkal a pincébe hordót stószolni. Volt egy 
barátom, akinek a testvére az ENSZ-ben 
dolgozott, őt kértem meg, hogy próbálja 
meg megszerezni a kaliforniai konzervipa-
ri egyetem szakkönyvét. Amikor ez sike-
rült és nagyjából lefordítottuk, szerveztem 
egy szakmunkás-továbbképző tanfolya-
mot, ahol azokat a dolgokat mondtam el, 
amiket kilestem ebből a könyvből, hiszen 

akkor még nem volt magyar konzerv-
szakirodalom. Az egyik alkalommal vé-
gighallgatta az előadásomat Kardos Ernő, 
a kutatóintézet igazgatója. A minisztérium 
ebben az időben tervezte egy konzervipari 
szakiskola létrehozását, és Kardostól kértek 
tanácsot, hogy javasoljon technológia ta-
nárt. Így lettem pedagógus a szakiskolában 

valamikor a negyvenes évek végén, miköz-
ben már segéd voltam a gyárban.

 Mit jelentett Önnek a tanári pálya?

A fiamat egy nagyon értelmes pedagógus 
tanította, aki azt mondta, hogy amikor a 
tanuló már kezd nem figyelni, az nem az 
ő hibája, hanem a tanáré, mert nem érdek-
lődést lekötően ad elő. Én ezzel játszva, ezt 
szem előtt tartva vezettem az osztályomat 
mindig. Felismertem, mennyire fontos, 
hogy a pedagógus figyeljen a tehetséges 
gyerekekre, és esetleg kiemelje őket a kö-
zegükből, hogy továbbtanulhassanak. Ezt 

látom most kiveszni az oktatásból, és ez 
nagyon bánt. Nagyon nagy érték van a ke-
zükben, és nem figyelnek rá kellően.

 Az 1956-os forradalom is Nagykőrösön érte.

Mivel benne voltam a gyárat vezető bizott-
ságban, ezért a rendőrség behívott, és le is 
csuktak egy hétre, de aztán kiengedtek, 
mert kiderült, hogy én csak csillapítottam 
a kedélyeket. Amikor az első autók befu-
tottak, láttam, ahogy a pártbizottságot pró-
bálták felgyújtani. A párttitkárt figyelmez-
tettem, hogy tűnjön el, és vele az igazgató 
is eltűnt, úgyhogy én maradtam egyedül 
a gyárban. Amikor jöttek, és keresték a 
vezetőket, mondtam, nekik, hogy nincse-
nek itt, értsék meg, hogy ebből a gyárból 
többen élnek, itt nem lesz felfordulás, ők is 
hagyjanak bennünket. Ezt hallotta a má-
sodpárttitkár, aki ott bújt a hordók közt, 
és később tanúskodott is mellettem. Én a 
nyugalmat próbáltam fenntartani, annak 
ellenére, hogy pártoltam a forradalmat, de 
a felfordulást nem szerettem. Az adatokat 
összegyűjtötte egy Pestről leküldött ávós, 
és így elengedtek. Utána próbáltak beszer-
vezni a pártba, de mondtam, hogy ne ront-
sák el velem, én turulista voltam. Volt egy 
ellenségem, aki viszont párttag lett, ezért 
jobbnak láttam, ha eljövök Nagykőrösről. 
Akkor alapították meg a győri hűtőházban 
a mirelit részleget, oda kerültem gyártásve-
zetőnek. Konfliktusba kerültem az ottani 
vezetővel, úgyhogy egy év után Pestre ke-
rültem a minisztérium oktatási osztályára. 
Ez 1958-ban volt, akkor épült ez a ház, ami-
ben most is lakom, egy darabig még gond-
nok is voltam itt. Közben már több techno-
lógiai szabadalmam volt, úgyhogy Kardos 
Ernő hamarosan átkért a kutatóintézetbe. 
Itt egyszerű tudományos munkatársként 
dolgoztam a nyugdíjazásomig. 

 Mivel tölti azóta a napjait?

Édesapám arra tanított, hogy minden nap 
végén vessek számot, hogy hasznos volt-e, 
amivel az időmet töltöttem, úgyhogy én 
erre a hasznosságra törekszem. Azt a kis 
tehetséget, amit kaptam, igyekszem „ap-
rópénzre” váltani. Amikor elkezdtem fa-
faragással foglalkozni, elhitettem magam-
mal, hogy közhasznú vagyok. Egyébként 
társaságkedvelő vagyok ma is, itt, Buda-
pesten működik a Szentesiek Baráti Köre, 
velük rendszeresen találkozom, járok le 
Szentesre is, hogy tartsam a kapcsolatot a 
rokonsággal. Három gyermekem, öt uno-
kám, két dédunokám van, s bár egyedül 
élek, nem unatkozom. 

- szöllőssy - 

Nyíri Géza készítette felesége síremlékét: fájdalmas megmutatni a makettjét is

A rendőröké a Tolerancia Kupa
A Hajléktalanok Foci Világbajnokságára készülnek

Öt csapat küzdött a Tolerancia Kupáért 
február 19-én a Hunyadi János úton. 
A jótékony célú eseményt az Oltalom 
Karitatív Egyesület szervezte.

A VIII. kerületi Rendőrkapitányság, az 
afrikai menekültekből és bevándorlók-
ból álló African Stars, az Oltalom SE, a 
Wesley János Lelkészképző Főiskola és a 
Parlament SE csapata – e sorrend megfelel 
a tornán elért helyezéseknek – elsősorban 
azért vettek részt a kupaküzdelemben, 
hogy támogassák a hajléktalanok és a szo-
ciálisan hátrányos helyzetűek sportolását, 
emellett a szponzorok révén pénzt gyűj-
töttek arra, hogy a Dél-Afrikában idén 

Picasso Klub az FMH-ban
Bátor, lelkes és kitartó amatőr művészek

A szerda esti Picasso Klub a Fővárosi 
Művelődési Házban mindenkinek 
ajánlott, aki szereti a művészetet, a 
jó társaságot, és szívesen kipróbálja 
a festést, mint az önkifejezés egyik 
módját. 

A művészetet kedvelők főképp könyvek-
ből, a szerencsésebbek külföldi kiállítá-
sokról ismerik Monet, Picasso vagy Van 
Gogh képeit. De vannak, akik ezzel nem 
elégszenek meg, és szerdánként színes al-
bumokkal, művészi folyóiratokkal a ke-
zükben indulnak a Picasso Klubba, ahol a 
festés művészetével ismerkedhetnek meg. 
 A kor és a foglalkozás nem számít. 
Vannak itt fiatalabbak, idősebbek, irodai 
alkalmazottak, rendezvényszervezők. A 
klubot vezető Vágó Zoltán festőművész sze-
rint a legfontosabb a bátorság. Ezek az em-
berek azért jönnek ide, hogy a hétköznap-
jaik egyhangúságából, szürkeségéből meg-
szabadulva valami szépet és maradandót 
alkothassanak. A lényeg az, hogy rövid idő 
elteltével mindenki a saját stílusában fessen. 
Eközben megismerkedhet a festészet törté-
netével, stílusirányzataival, nagy alakjaival, 
és azok technikáival – teszi hozzá. 

 Valószínűleg sok tapasztalata van 
ezen a téren, hiszen három éve szervez 
festőiskolákat Pesten és Budán egyaránt. 
Mint más csoportjaiban, ebben is nagyon 
bensőséges hangulatot teremtett az elmúlt 
év során, létrehozott egy olyan közösséget, 
ahova az emberek visszavágynak. Több 
klubtag is elmondta: alig várja a szerda es-
téket, annyira szeret idejönni. Van közöt-
tük olyan, aki otthon is sokat fest, de van, 
akinek csak a klubban jut rá ideje. 
 Körbesétálva a teremben az ember 
el sem hinné, hogy egy festőiskola diák-
jainak alkotásait látja az állványokon. A 
képek gyönyörűek, ami az elhivatottság 
mellett a már korábban említett bátor-
ság, lelkesedés és kitartás gyümölcse. És 
az alkotói szabadságé, mert megfelelni 
senkinek nem kell, hiszen Vágó Zoltán 
amolyan mester-tanítvány kapcsolatot 
alakított ki: nem az akaratát erőlteti a 
diákjaira, inkább saját látásmódjuk, egyé-
niségük kifejezésében segíti őket. A kur-
zus folyamán elkészült munkákat bárki 
megtekintheti április 28-án, amikor a 
„művészpalánták” munkáit kiállítják a 
művelődési házban. 

Kovács Anna

Fekvenyomó 
bajnokság

Az őrmezői Mega-Fitness adott otthont a 
február 18-án délután hagyományterem-
tő szándékkal megrendezett első amatőr 
fekvenyomó bajnokságnak. Közel ötven 
versenyző nevezett a fővárosból és a kör-
nyező településekről, a legfiatalabb részt-
vevő 14 éves volt, és két hölgy is kipróbálta 
az erejét. Négy férfi és két női súlycsoport-
ban indulhattak a részvevők. A verseny 
egészét tekintve a legnagyobb súlyt – 180 
kg-ot – a harmadik, 80–100 kg-os súly-
csoportban nevező Géresi Péter nyomta 
ki, ezzel az abszolút bajnoki címet is meg-
szerezte. A többi győztes Kürtösi András, 
Horváth Levente, Timm Roland, illetve 
Paule Tímea és Szabóné Kovács Mária lett. 
Dános Gusztáv jeleskedett abban a ver-
senyszámban, melyben az 50 kg-os súlyt 
kellett minél többször a magasba emelni, 
ezt 95-ször tette meg egy menetben. 
 A versenyen megjelent Rónaszéki And-
rás, a Magyar Erőemelő-szövetség és Fehér 
Tamás, a Magyar Súlyemelő Szövetség el-
nöke. A vállalkozó kedvű versenyzőkön kí-
vül drukkerek is jöttek szép számmal, így 
hatalmas tapsokat kaptak a résztvevők egy-
egy gyakorlatuk után. A fitneszterem veze-
tője, Ludvig Ildikó  kérdésünkre elmondta, 
a nagy érdeklődésre való tekintettel jövőre 
nagyobb befogadóképességű helyszínen 
szeretnék megrendezni a versenyt.

D. V.

megrendezésre kerülő Hajléktalanok Foci 
Világbajnokságára kijusson, és ott ered-
ményesen szerepeljen a magyar hajlékta-
lan válogatott. 
 E különleges focitornát 2003-ban ala-
pította a hajléktalanok újságainak nem-
zetközi szervezete, valamint Mel Young, 
a The Big Issue nevű skóciai hajléktalan-
újság alapítója. Már az első, Ausztriában 
megrendezett torna óta egyre többen éb-
redtek rá arra, hogy a hajléktalanok csa-
pataiban játszó focistákat támogatni kell, 
mert ezek a nehézsorsú emberek a sport 
révén próbálnak meg kilábalni a bajból, a 
munkanélküliség, a hajléktalanság, az al-
kohol vagy éppen a drog fogságából.

Dr. Nyíri Géza volt árvaszéki ülnök, 
konzervgyári inas, tudományos mun-
katárs, készített fából faragott dísztár-
gyakat. Idén 93 éves. Életútja fordula-
tairól és tapasztalatairól beszélgettünk.
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