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Megújuló remízBenkő László

interjúnk az 5. oldalon

Lovagkeresztes vitéz, a Magyar 
Labdarúgó Szövetség tisztelet-
beli elnöke, a Caola vezérigaz-
gatója, és mi még...

írásunk a 4. oldalon

A villamos is aluszik kis Balázs 
szülei, illetve a költő szerint. 
Riportunkban azt vizsgáljuk, 
hogy hol és hogyan...

ÚJBUDA
XVI. ÉVF. 8. SZÁM 

 KELENFÖLD ŐRMEZŐ  GAZDAGRÉT  ALBERTFALVA  KELENVÖLGY  LÁGYMÁNYOS  SASAD-SASHEGY  GELLÉRTHEGY  SZENTIMREVÁROS  

cikkünk a 7. oldalon

Polgárőrség
Az 1998-ban alakult 32 fős csa-
pat Sashegy, Őrmező, Kamara-
erdő, Rupphegy, Örsöddüllő és 
Kőérberek értékeit vigyázza

Március 6-án avatták fel Magyarország 
legnagyobb egy légterű ügyfélszolgá-
latát Újbudán, a Polgármesteri Hivatal 
régi épületének földszintjén. Naponta 
több mint 700 ügyfelet tudnak fogad-
ni az ügyintézők.

A hivatal az új ügyfélszolgálat kialakításá-
val elválasztotta egymástól a kerület poli-
tikai vezetését és az ügyintézést, valamint 
sikerült egy helyre csoportosítani azokat 
a funkciókat, melyek a lakosság ügyeivel 
kapcsolatosak. Így ezután már nem kell a 
második emeletre felkapaszkodnia annak, 
aki az adóügyi osztályt keresi, hiszen az 
is helyet kapott az 1200 m² alapterületű, 
földszinti irodahelyiségben. 
 Az új ügyfélszolgálat kialakításának 
gondolata akkor merült fel először, amikor 
megszülettek a hivatal új épületének tervei. 
Már akkor látszott, hogy néhány osztály 
átköltöztetésével, területek racionalizálá-
sával egyesíthetőek a funkciók, és megva-
lósíthatóak azok az elképzelések, amelyek 
európai színvonalú ügyfélszolgálatot kép-
zeltek el a XI. kerületben. Ez a beruházás 

jelzi azt az irányt, melyet a továbbiakban is 
követni kíván a kerület vezetése. 
 A megvalósult terv egy ötletpályázat 
nyomán alakult ki, több tervből emelték 
ki a jól sikerült elemeket, így született meg 
a végleges változat – mondta el lapunknak 
Martinovics Ildikó, a Hatósági Igazgatóság 
vezetője. A tervnek több fontos elvárás-
nak kellett megfelelnie, egyrészt az adat-
védelem biztosításának – tehát, hogy az 
ügyfelek ne hallják egymás ügyeit, és ne 
lássanak rá a monitorokra –, emellett az 
is elvárás volt, hogy az ügyintézők kom-
munikálni tudjanak egymással. Lényeges 
szempont volt, hogy a tér tágas, de közben 
csendes is legyen, ami az igényes munka 
egyik alapvető feltétele. 
 Az összefüggő légtér kialakítása azért 
volt megoldható, mert az épület szerke-
zetéből adódóan csak oszlopok tartják a 
felsőbb szinteket. Technikai szempontból 
az új térben az oszlopok különböző színű-
re festésével választották el a funkciókat, 
így lettek más színűek a tartóoszlopok, és 
azok, amelyekben a kábelkötegek futnak. 
Az álmennyezetben és a padló alatt 51 km 

Napi 700 ügyfelet tud 
fogadni az új iroda
Kellemes környezet, kényelmi szolgáltatások az ügyfélszolgálaton

Buszsávot építenek ki az M1-es és az 
M7-es pálya bevezető szakaszán. 

Az idei fővárosi költségvetés 76 millió 
forintot szán erre a célra, az összeget 
uniós pályázatból egészítenék ki. Az 
elkülönített sávot a BKV Rt. igényelte, 
hogy a buszok gyorsabban tudjanak 
haladni a csúcsforgalomban. A buszsá-
vot az eddigi leállósáv helyén jelölnék ki, 
első ütemben a Lapu utcától a Balatoni 
útig, így a Gazdagrét felől a belvárosba 

tartó buszok már erre a sávra kanyarod-
hatnának föl az autópálya bevezető sza-
kaszán. Később az Egér út és a sztráda 
csomópontjától indulna a külön sáv, de 
ennek bonyolultabb az engedélyezése, 
mert ez már nem a főváros által kezelt 
útszakasz – tudtuk meg a Fővárosi Ön-
kormányzat Közlekedési Ügyosztályán. 
Ha megvalósul, az Egér út és a Nagysző-
lős utca között végig elkülönített sávon 
haladhatnak majd az autóbuszok, így 
gyorsítva a tömegközlekedést.

Gyorsulhat a tömegközlekedés
Buszsáv az autópálya bevezető szakaszán

Ezen a héten Budapestre érkezik az 
első két alacsonypadlós Siemens 
Combino villamos, amelyeket jövő 
májusig még további 38 követ. 

A modern, egyterű, akadálymentesített 
szerelvények a 4-6-os villamos vonalán 
közlekednek majd. Utazni csak júliustól 
lehet az új villamosokon, addig az első két 
szerelvénynek hatezer kilométeres pró-
bautat kell megtennie, hogy megkapja a 

hatósági típusengedélyt, amely minden új 
szerelvényfajtához kötelező. Április else-
jén a Combinókat bemutatják a Moszkva 
téren az érdeklődő fővárosiaknak.
 Az új villamos-szerelvények 54 mé-
ter hosszúak, alacsonypadlósak, egyte-
rűek, a két oldalon 8-8 ajtó található. 64 
ülőhely és közel 300 állóhely van az új 
Combinókban, viszont nem építettek be 
klímaberendezést, így a levegő ventilláto-

rokon és az egyes szakértők szerint kicsi 
ablakokon keresztül cserélődik.
 Az új szerelvények üzembe állásáig a 
4-6-os villamos vonalán korszerűsítik az 
áramellátási hálózatot, 12-15 centiméter-
rel megemelik a peronokat, így azok egy 
szintben lesznek a villamos padlójával. A 
peronok végénél rámpákat alakítanak ki, 
hogy az új villamosokat lépcsőzés nélkül, 
önállóan használhassák a babakocsival 
vagy kerekesszékkel közlekedők is. A 

munkálatokat ápri-
lis 18-án kezdik, és a 
BKV reménye szerint 
nyár elejére – még a 2-
es metró felújításának 
megkezdése előtt – be 
is fejezik. A felújítást 
két szakaszban vég-
zik, ezalatt villamos-
pótló buszokkal kell 
majd utazni. 
    A Nagykörúton 
eddig futó Ganz 
villamosok a 47-es, 
49-es villamosok vo-
nalán közlekednek 
majd, kiváltva az 50 
éves, úgynevezett 
UV szerelvényeket. 

Ehhez részben át kell alakítani a Kelenföl-
di kocsiszínt a Bartók Béla úton, a mun-
kát közbeszerzési eljárással a Strabag Rt. 
végzi. Idén egyébként 18 Ganz villamost 
fel is újít a BKV.
 A 40 Siemens Combino villamos 36 
milliárd forintba került és 5 milliárdért 
korszerűsítik a kocsiszíneket, az útvonal 
peronjait és az áramellátó rendszert.

Gianone Péter

Kedden érkeznek az első 
nagykörúti villamosok

Átépítik a peronokat a 4-es 6-os vonalán

A XI. Kerület 
Újbuda Önkor-

mányzata 
március 14-
én, kedden 

14 órakor az 
1848-as forra-
dalom és sza-

badságharc 
emlékére 

ünnep-
séget tart 

a Csíki-
hegyek utcai 

Általános Isko-
lában (Csíki-

hegyek utca 13-15.). 

A rendezvényen adják át a 2006. évi 
„Pro Communitate Budapest XI. kerü-
let””, valamint a „Pro Urbe Budapest 
XI. kerület” kitüntetéseket. Az ünnepé-
lyes megemlékezésen az iskola tanulói 
működnek közre.

Az 1848. március 15-i események eleve-
nednek meg a Fővárosi Művelődési Ház-
ban (Fehérvári út 47.) az ünnep napján 11 
órától kezdődően, dramatikus játszóház 
és kézműves műhely keretében, a Tér-
színház művészeinek közreműködésé-
vel. A játszóházban a résztvevő gyerekek, 
mint márciusi ifjak járhatják végig kép-
zeletben a forradalmi események legje-
lentősebb helyszíneit Pesten és Budán, 
majd a helyszínekhez kötődő tárgyakat 
készíthetnek el a kézműves asztalnál, 
mindeközben a szabadságharc éveiből is-
mertté vált katonadalokat, népdalokat és 
verseket is meghallgathatják.

Március 15. Újbudán

hosszúságban futnak vezetékek, ezek kö-
tik össze a gépeket egymással, a Belügy-
minisztériummal, ezeken keresztül megy 
az áram a világításhoz, a szellőzéshez. Az 
ügyintézők asztalainak „fürtös” elhelye-
zése lehetővé tette a különböző részterü-
letek elválasztását, de megnehezítette a 
digitális fényképek elkészítését lehetővé 
tevő fülkék kialakítását, mondta el Mar-
tinovics Ildikó, hozzátéve, végül minden 
úgy valósult meg, ahogy elképzelték. 
 Az ügyfélszolgálat kényelmi szolgál-
tatásaihoz tartozik az esztétikus környe-
zet, az oszlopokat „körülölelő” ülőhelyek 
kialakítása és a postai pult szolgáltatásai, 
de a megrendelő gondolt a kisgyermekes 
családokra is: a játszószoba és a pelenká-
zó-helyiség az ő kényelmüket szolgálja. 
A nehezebben látó és idősebb ügyfelek 
számára elhelyeztek egy nagyítógépet is, 
mellyel a különböző űrlapok apró betűs 
részeit is könnyedén elolvashatja bárki. A 
hatósági igazgató elmondta, a következő 
hetekben valószínűleg kialakítanak még 
egy kis elfüggönyözhető szobát is a szop-
tatós édesanyák részére kedves figyelmes-
ségként, amit biztosan értékelnek majd az 
ide érkezők.
 A megnyitás utáni első három nap 
alatt közel 2600 üggyel foglalkozott az 
ügyfélszolgálat, ezen adat alapján napi 700 
ügyre készült fel a több mint 60 főből álló 
csapat. A hivatal ez évben megvalósítandó 
tervei közt szerepel egy új okmányiroda 
megnyitása is. Ezt a kerületben működő 
autókereskedések növekvő száma teszi 
indokolttá, melyek lassítják a forgalmat, 
de az okmányirodák illetékességének 
országossá bővítésével megnövekedett a 
várakozási idő is. Az új iroda helyéről és 
megnyitásának pontos idejéről még nincs 
hivatalos információ, értesülésünk szerint 
pillanatnyilag a Budafoki út környéke tű-
nik a legvalószínűbb helyszínnek. 

Szöllőssy Anna
kapcsolódó írásunk a 3. oldalon

ÚJBUDA  Az ügyeiket intéző polgárokat korszerű ügyfélirányító rendszer segíti, és a kisgyermekek számára külön játszósarkot rendeztek be

Az Albertfalvi Közösségi Házban (Gyé-
kényes u. 45-47.) március 15-én 10.30 órai 
kezdettel Petőfi Sándor-Kacsóh Pongrác: 
János vitéz című művének zenés bábjá-
ték változatát mutatja be a Színes Tinták 
Bábszínház, utána kézműves műhely lesz 
gyerekeknek, ahol csákót és kokárdát 
készíthetnek. 17 órakor Hazám, hazám 
te mindenem címmel az AKH Opera és 
Dalstúdiója tart előadást az Albertfalvi 
Polgárok Egyesülete és az AKH közös ün-
nepi megemlékezésén.
 Újbuda sportolói az esélyegyenlősé-
gért címmel sportnapot szervez a Polgár-
mesteri Hivatal a MAFC Sportcsarnok-
ban (Hauszmann Alajos u. 10.). 

A budapesti sárga Combino villamos a gyár szerelőcsarnokában

A március 15-i sportnap programja:
8.00–10.30 a Baráti Bőrlabda Football 
Club óvodás bajnoksága 12 csapat részvé-
telével, majd eredményhirdetés.
10.30–10.35 Montágh Imre Általános Is-
kola táncbemutatója Ritmusjáték címmel.
10.40–11.00 Hársfa Egyesület–Magyar 
Speciális Olimpia Szövetség–MAFC – fér-
fi kosárlabda-mérkőzés.
11.05–11.35 A Törekvés SE kerekesszékes 
kosárlabda-mérkőzése.
11.35–11.40 és 12.00–12.05 A Down 
Alapítvány Sarokház Lakóotthon táncbe-
mutatói: Keleti táncok és részlet a Macs-
kák című musicalből.
12.05–13.30 Kosárlabda döntő a Jó-
zsef Attila Gimnázium és a Szent Margit 
Gimnázium csapatai között. A szünetben 
táncbemutató, utána díjátadás.
14.00–17.30 Női kispályás labdarúgó-
bajnokság négy csapat részvételével, utána 
díjkiosztás.

B. K.
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Hírek
A FIDESZ PROGRAMJAI 
Állandó programok: minden kedden 
ingyenes jogi tanácsadás 15-17 óráig 
(Dr. Oláh András), a hónap első és 
utolsó szerdáján 14 órától munkaügyi 
tanácsadás, minden hónap első szer-
dáján 14 órától 16 óráig táplálkozási 
tanácsadás, minden hétfőn és szer-
dán angol kezdő (8-9) és haladó (9-
10), Gyere Nagyi klub minden hónap 
első csütörtökén 10 órától. Március 
21-én, kedden 18 órakor Közéleti est. 
Vendég Döbrentei Kornél író, költő. 
Szolgáltatások: ingyenes Internet, be-
csületkasszával működő kávézó, kon-
zervatív hetilapok, a Demokrata újság 
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.

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.
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:  13.00–18.00-ig
Szerda:  08.00–16.00-ig
Péntek:  08.00–12.00-ig

A POLGÁRMESTERI HIVATAL  
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK 
FÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:  08.00–18.00-ig
Kedd:  08.00–18.00-ig
Szerda:  08.00–18.00-ig
Csütörtök:  08.00–18.00-ig
Péntek:  08.00–16.00-ig
Telefonszám:  372-45-00
Honlap: www.ujbuda.hu

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. 

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

KÖZÖS KÉPVISELŐK KLUBJA
A Közös Képviselők Klubja következő 
összejövetele március 20-án, hétfőn 16 
órakor lesz Újbuda Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal (Zsombolyai 
utca 5.) földszinti nagytermében. 
Napirenden: Tájékoztató a 2006. évi 
Lakóház-felújítási pályázati lehetősé-
gekről. Előadó Veresné Krajcár Izabella 
alpolgármester. Lakáselőtakarékossági 
lehetőségek a lakóházak felújítási tá-
mogatásához, biztosítási lehetőségek. 
Előadó Tarcsai Zsolt biztosítási szakér-
tő. Kérdéseket előzetesen írásban is el 
lehet juttatni Újbuda Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal lakásgazdál-
kodási osztályára (1115 Budapest, 
Bogyó utca 8.), Győrffy József 
tanácsadó részére.

PINGPONGVERSENY ŐRMEZŐN
Páros pingpongverseny lesz az 
Őrmezei Közösségi Házban (Cirmos 
u. 8.) március 17-én, pénteken 19 órá-
tól. A párokat előre meg kell beszélni, 
mert nem lesz sorsolás. Jelentkezni és 
bemelegíteni a verseny napján, a hely-
színen 18 órától 19 óráig lehet. A ne-
vezési díj 400 Ft. A versenyről érdek-
lődni lehet a 310-0644 és a 309-0007 
telefonszámokon.

RITMIKUS GIMNASZTIKA FESZTIVÁL
Tizedik alkalommal rendezik meg 
a Ritmikus Gimnasztika Ovi-suli 
Fesztivál budapesti területi versenyét 
a Keveháza utca 2. alatti általános is-
kolában. A március 19-én 10–13 óráig 
megtartott versenyen dől el, hogy kik 
jutnak az országos döntőbe az óvodás 
korosztálytól a felnőtt korcsoportig. 
Az iskola a 206/2007-es tanévtől a rit-
mikus gimnasztikát ismét felveszi tan-
rendjébe, ezért ez az esemény a szülő-
ket is segítheti az iskolaválasztásban. 

SEGÍTSÉG AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSHOZ
A Lágymányosiak Egyesülete szerve-
zésében a MU Színház Galériájában 
(XI., Kőrösy J. u. 17.) a Segítség az 
elsősegélynyújtáshoz előadássorozat 
keretében március 21-én 16 órakor 
Hogyan kezdjük el?, március 28-án 16 
órakor Életmentő készülék bemutatá-
sa címmel dr. Szklenárik György bel-
gyógyász és háziorvostan szakorvos 
tart tájékoztatót.

TAVASZI EGÉSZSÉG ÉS SZÉPSÉG NAPJA
Március 26-án, vasárnap 10-től 18 
óráig Tavaszi Egészség és Szépség 
Napja lesz a Budai Ciszterci Szent 
Imre Gimnáziumban (XI., Villányi 
út 27). Prof. dr. Dávid Tamás, dr. Eöry 
Ajándok, dr. C. Molnár Emma, dr. 
Gajdos Gábor és dr. Varju Márta tart 
előadást. Lesz kiállítás és vásár koz-
metikai bemutatókkal, helyes táplál-
kozási és egészség-megőrzési tudni-
valókkal, kóstolókkal, stresszmérés, 
aurafotózás, sminkbemutató, mágnes 
terápia, capoiera-, Prímatorna-, has-
tánc-, tai chi-bemutató is.  

ÖKUMENIKUS IMAHÉT
Az Európa számos országában meg-
rendezendő ProChrist ökumenikus 
imahéthez kapcsolódva március 23., 
24., 25-én 18 órai kezdettel a Budafoki 
Evangélikus Gyülekezet szeretettel 
várja az érdeklődőket a baptista temp-
lomba (Péter-Pál utca 17., megköze-
líthető a Savoya téri villamos- és au-
tóbuszmegállótól). Böjti időszakban 
időseknek, betegeknek szívesen visz 
úrvacsorát Solymár Gábor lelkész, te-
lefonja: 06/20/824-5013.

KÁTYÚBEJELENTÉS INTERNETEN
Újbudán ezentúl a 06-80-UJBUDA 
(852-832) zöld szám mellett interneten, 
online is be lehet jelenteni a kátyúkat, 
a roncsautókat és egyéb közterületi 
problémákat a www.ujbuda.hu hon-
lapon. A Zöldszám menüre kattintva 
egyszerűen elérhető az a nyomtat-
vány, amelyen bejelentést lehet ten-
ni. Az üzenetet a Városüzemeltetési 
Igazgatóság munkatársai kapják 
meg, akik intézkednek a problémák 
kijavításáról. 

  Eleven Center, XI., Rétköz u. 7. 
Nyitva tartás: Hétfő: 15-19 óráig, 
Kedd: 9-13 óráig, Szerda: 14-18 óráig, 
Csütörtök: 14-18 óráig, Péntek: 9-13 
óráig. Tel.: 248-0777, 248-0778

KIHELYEZETT 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK

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

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

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

A Budapest Főváros XI. kerületi Önkormányzat Vagyongazdálkodási Bizottsága (XI., Bocskai út 39-41.) kétfordulós 
nyilvános pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására:

A pályázatot zárt borítékban a Budapest Főváros XI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala vagyongazdálkodási 
osztályához (XI., Zsombolyai u. 3. II. em. 206. szoba) kell benyújtani. A zárt borítékra rá kell írni: „Helyiségpályázat”. 
A pályázat benyújtási határideje: 2006. március 29. 12. óra

A pályázat feltételeit a részletes pályázati kiírás tartalmazza, mely a pályázati lappal együtt átvehető a Budapest Főváros 
XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási osztályán (XI., Zsombolyai u. 3. II. em. 206. 
szoba). További információ kapható a 381-1312, 381-1311, 381-1314-es telefonszámon. 

Cím  Méret Albetét   Fekvése Műszaki állapot

Bartók B. út 15/c. 17 m2 33 lépcsőházi bejárat, pince közepes

Bánk bán u. 5. 46 m2 1 udvari bejárat, pince rossz

Budafoki út 9-11. 99 m2 1 Csíky utcai bejárat, alagsor közepes

Budafoki út 10/c. 39 m2 2 lépcsőházi bejárat, pince rossz

Budaörsi út 40/b. 92 m2 1 lépcsőházi bejárat, pince közepes

Kende u. 16. 40 m2 10 utcai bejárat, alagsor közepes

Kisköre u. 3-5. 148 m2 12 utcai bejárat, földszint közepes

Október 23-a u. 21. 321 m2 33 utcai bejárat, földszint és pince jó

Somogyi u. 12. 44 m2 2 lépcsőházi bejárat, pince rossz

Pályázati felhívás helyiségek bérbeadására

Bár Magyarországon is megjelent 
a madárinfluenza vírusa, néhány 
egyszerű óvintézkedéssel Ön is meg 
tudja védeni magát és családját. Erről 
a betegségről, és az ezzel kapcsolatos 
tudnivalókról, teendőkről kívánunk 
tájékoztatást adni.

 Mi a klasszikus influenza?
A klasszikus emberi influenza minden 
évben szezonális rendszerességgel, ősszel-
télen jelentkező megbetegedés, amelynek 
kialakulásáért az influenza vírus A, B, 
vagy C típusa felelős. A klasszikus inf-
luenza magas lázzal, köhögéssel, torok-
fájással, izomfájdalommal járhat. Ez a 
megbetegedés emberről emberre terjed. 
Közösségekben egymástól könnyen el-
kaphatjuk. A betegség ellen a védőoltás a 
leghatékonyabb védekezés.

Mi a madárinfluenza?

A madárinfluenza alapvetően a szár-
nyasok fertőző betegsége, amelyet az 
influenza A vírusának különböző altí-
pusai okoznak. A madarak egyes fajai 
különböző mértékben érzékenyek az 
influenza vírusok változataira. A vadon 
élő vízi szárnyasok tünetmentesen is 
hordozhatják, a házi szárnyasok azonban 
érzékenyebbek a fertőzésre. Utóbbiaknál 
is vannak eltérések: míg a házityúk vi-
szonylag ellenállóbb, a pulyka rendkívül 
érzékeny a vírus enyhébb változataira is. 
Egyes vírusváltozatok sem baromfira, 
sem emberre nem jelentenek veszélyt, 
míg mások, mint a hírhedt H5N1-es al-

típus, szárnyasokban nagy kiterjedésű 
járványokat okozhatnak.

Okozhat-e a madárinfluenza 
emberi megbetegedést ?
Annak ellenére, hogy a madárinfluenza 
a szárnyasok betegsége, nagyon ritkán és 
különleges körülmények között az ember 
is megfertőződhet és megbetegedhet. Az 
emberi megbetegedés csak a fertőzött ál-
lattal való nagyon szoros, közvetlen kap-
csolat, érintkezés során alakulhat ki. Az 
eddigi emberi megbetegedések is ilyen 
módon történtek. A madárinfluenza ví-
rus a szárnyasok ürülékével, váladékával, 
vérével terjedhet állatról emberre (a ba-
romfi-telepeken, a szárnyas-feldolgozó-
iparban dolgozókra éppen ezért különle-
ges biztonsági szabályok vonatkoznak ).
 A vírus 70°C hőmérsékleten biztosan 
elpusztul. Mindemellett a valamilyen be-
tegségben elhullott állatok húsa fogyasztás-
ra alkalmatlan, ezért bizonytalan eredetű 
húst egyébként sem szabad elfogyasztani.

Hogyan védekezzünk a  madár-
influenza ellen?
Az általános higiénés szabályok (pl. alapos 
kézmosás, háztartási fertőtlenítőszerek 
használata) betartásán túl kerülni kell 
minden olyan helyet, ahol fertőzött ba-
romfi vagy egyéb madár fordulhat elő. A 
közvetlen kapcsolatot beteg baromfival, 
élő vagy elhullott vadmadárral, valamint 
állati ürülékkel szennyezett felületekkel 
(érintés, szájba vétel) kerülni kell. Különö-

sen fontos a gyermekek figyelmét felhívni 
erre, megtiltani, hogy madarakkal játsza-
nak, és megtanítani nekik, hogy ha beteg, 
esetleg elhullott madarat látnak, arról 
szóljanak szüleiknek, nevelőiknek.
 Madárinfluenzával érintett országok-
ból nem szabad semmilyen élő szárnyast 
(baromfi, díszmadár, vadmadár) vagy 
ilyen származású nyers terméket (hús, 
toll, tojás) behozni.
 Állati eredetű élelmiszerek behozata-
la az Európai Unió tagállamain kívülről 
egyébként is tilos, mert azok számos fer-
tőző állatbetegséget terjeszthetnek.

Mi az állattartók kötelessége?

Természetesen a baromfiállomány meg-
védése érdekében a legtöbbet az állattar-
tók tehetik az állategészségügyi jogsza-
bályok betartásával, melyek egyik legfon-
tosabb célja meggátolni a háziszárnyasok 
és a vadmadarak között a vírus átadását. 
A vírus esetleges terjedése csak akkor aka-
dályozható meg, ha az állategészségügyi 
szolgálat tudomást szerez minden esetle-
ges megbetegedésről. Ezért valamennyi 
állattartó kötelessége, hogy az állományá-
ban jelentkező, betegségre utaló tüneteket 
azonnal jelentse a legközelebbi állatorvos-
nak, hatósági állatorvosnak. 
 Ha Ön elhullott madarat talál, kérjük, 
hívásával ne a központi segélykérő szá-
mot, vagy a mentők általános hívószámát 
terhelje, hanem hívja az infovonalat a 189-
es számon.

Dr. Bujdosó László országos tisztifőorvos,
Dr. Süth Miklós országos főállatorvos

Mit kell tudni a madárinfluenzáról?

TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS 
Tisztelt újbudai polgárok!
Tegyük együtt szebbé a tavaszt, hogy a ke-
mény tél után otthonunk szebb, kultúráltabb 
és élhetőbb legyen. Ennek érdekében kérem, 
hogy Önök is vegyenek részt közvetlen környe-
zetük megtisztításában, a házak előtti előker-
tek, járdák szebbé tételében.
     Az önkormányzat ingyenesen igényelhető 
műanyag zsákok biztosításával lehetővé teszi az 
összegyűjtött zöldhulladék elszállítását az FKF 
Rt. bevonásával és konténerek kihelyezéséről is 
gondoskodik.
     A zsákok az Újbuda Prizma XI. Kht. telephelyén 
(XI.,  Bogyó u. 8.) vehetők át. Az átvétel időpont-
ja: hétfőtől csütörtökig 8–16 óráig, pénteken 
8–13 óráig.  A tavaszi nagytakarítási akció kereté-
ben az Újbuda Prizma Kht. munkatársai is részt 
vesznek a közterületek megtisztításában:

  Lágymányosi lakótelep 
      március 31-április 4-ig
  Gazdagréti lakótelep április 5-8-ig
  Őrmezei lakótelep április 10-13-ig
  Albertfalvi és Kelenföldi lakótelep 
      március 20-30-ig

VESZÉLYES HULLADÉKOK
A veszélyes hulladékok (akkumulátorok, vegy-
szerek, festékmaradványok, 
lejárt szavatosságú gyógysze-
rek és egyéb környezetkárosí-
tó anyagok) összegyűjtéséről 
is gondoskodik az önkor-
mányzat. A speciális 
konténereket április 
1-jén, szombaton 8-
12 óráig a következő 
helyszínekre helyez-
zük ki:
Gazdagrét 
(Rétköz és Torbágy 
utca sarok)
Őrmező 
(Cirmos utcai parkoló)
Kelenföld 
(Vahot utcai parkoló)

2006. március 20–április 13.

A XI. kerületi Önkormányzat 
az Újbuda Prizma XI Kht. 
közreműködésével tavaszi 
nagytakarítási akciót szervez. 

szerek, festékmaradványok, 
lejárt szavatosságú gyógysze-
rek és egyéb környezetkárosí-
tó anyagok) összegyűjtéséről 

 az önkor-

(Cirmos utcai parkoló)

(Vahot utcai parkoló)

március 20–április 13.
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Március 6-án kora délután Lamperth 
Mónikát látta vendégül Újbuda Önkor-
mányzata. A belügyminiszter asszony 
a Bocskai úti új ügyfélszolgálat átadá-
sát tisztelte meg jelenlétével. 

Molnár Gyula polgármester avatóbeszé-
dében hangsúlyozta, az átépítés egyik leg-
fontosabb célja az volt, hogy elválasszák a 
politikai vezetést és az ügyintézést. A pró-
baüzem sikeres volt, s már most érezhető, 
hogy a nívós környezet igényes munkára 
ösztönzi az itt dolgozókat. Lamperth Móni-
ka elismerését fejezte ki mindazoknak, akik 
hozzájárultak az új ügyfélszolgálat elkészü-
léséhez, hangsúlyozva, ez az a technikai és 

Március 6-án rend-
kívüli fogadóórán 
tájékoztatta Kristóf 
József képviselőjelölt 
azokat az újbudai 
polgárokat, akik a 
Bikás parkkal kap-

csolatos aggodalmaik miatt keresték fel 
a Fidesz 16. választókerületi irodáját.

A politikus a többségében kelenföldiekből 
álló érdeklődőknek elmondta: a Fidesz – a 
Bikás Park Egyesülettel február 21-én aláírt 
együttműködési megállapodás értelmében 
– teljes mértékben támogatja a park eredeti 
állapotának a visszaállítását, ő maga pedig 
képviselőként mindent megtesz a parkot 

Lakos Imre, az SZDSZ budapesti veze-
tője, a Fővárosi Önkormányzat város-
üzemeltetési bizottságának elnöke 
megbeszélést folytatott Demján Sán-
dorral, a Vállalkozók és Munkáltatók 
Országos Szövetségének vezetőjével.

A találkozón a Fővárosi Közmunkatanács 
újbóli létrehozásának szándékáról adott 
tájékoztatást Demján Sándor a hazai gaz-
dasági és civil élet meghatározó szereplői 

A Bikás park eredeti 
állapotát szeretnék

érintő szabálytalanságok teljes körű feltá-
rásáért. Kérdésre válaszolva Kristóf József 
elmondta: egyik legfontosabb feladatának 
a parkolási gondok megoldását tartja; en-
nek jegyében képviselőként biztonságos 
parkolóhelyek kialakítását kezdeményezi 
a Fehérvári úti és a kelenföldi lakótelepe-
ken. A képviselőjelölt hangsúlyozta, fel fog 
lépni a lakók életét megkeserítő gátlástalan 
beépítések, illetve a zöldterületek további 
pusztítása ellen. Egy kelenföldi kisnyugdí-
jas érdeklődésére válaszolva Kristóf József 
kijelentette, a Fidesz kormányra kerülve 
végrehajtja a panel-felújítási programot, 
és gátat vet a közüzemek luxusprofitra irá-
nyuló törekvéseinek.

S.H.K

esztétikai színvonal, melyet követendőnek 
tart minden önkormányzat számára. 
 Molnár Gyula a belügyminiszteri lá-
togatásra reagálva lapunknak elmondta, 
világos jelzésnek tartja azt, hogy a köz-
igazgatás első embere a 3200 magyaror-
szági önkormányzat ügyfélszolgálata kö-
zül éppen ennek a megnyitójára jött el. Az 
átadást egy folyamat egyik állomásának 
tartja, hosszú távú célja, hogy rendezett, 
tiszta, átlátható viszonyokat teremtsen 
nemcsak a hivatalon belül, de az egész ke-
rületben. Fontosnak tartja az intézmények 
hatékonyságát, hiszen csak ilyen háttérrel 
lehet jó és szakszerű döntéseket hozni. 

(sz. a.)

A belügyminiszter az 
ügyfélszolgálat-avatón 

Újra alakítanák a Fővárosi 
Közmunkatanácsot

képviseletében. Lakos Imre egyetértett 
abban, hogy Budapest fejlődéséhez elen-
gedhetetlen a civil, az önkormányzati és 
a kormányzati szféra együttműködése, 
elsősorban a városrehabilitáció és a kö-
zösségi közlekedés fejlesztésében, és Bu-
dapest versenyképességének megerősíté-
sében. A Fővárosi Közmunkatanács meg-
alakulásához a jogszabályi környezetet is 
meg kell teremteni.

B. K.
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A miniszter asszony elbeszélgetett az ügyfélszolgálaton dolgozókkal

Az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár (OEP) és a két fővárosi PET-CT 
központ – közülük az egyik Újbudán, 
a Hunyadi János úton működik – már-
cius 8-án aláírta azt a szerződést, 
melynek alapján a centrumok ezentúl 
társadalombiztosítási támogatással 
láthatják el a betegeket.

A megállapodás értelmében a legkorsze-
rűbb rákdiagnosztikai vizsgálatok közül 
3200 díját fizeti a társadalombiztosítás – 
2012-re várhatóan már 12 ezret –, ez szám 
a két fővárosi és a debreceni PET-CT köz-
pontok között arányosan oszlik el. Jelen-
leg az országos listán körülbelül 100-150 
ember vár ilyen vizsgálatra, a szerződés 
alapján ezután havonta 100-120 beteget 
fogadnak a központok, közülük az elsőket 
akár már a következő napokban.
 A beteg addigi terápiáját körülbelül 
40 százalékban pontosító eljárást azonban 
csak azok vehetik igénybe tb-támogatás-
sal, akiket kezelőorvosuk beutal, s a vizs-
gálat szükségességét indokoltnak tartja 
egy úgynevezett regionális PET-bizottság 
is. A testület az orvos kérelmét 72 órán be-
lül elbírálja, így a beteg diagnosztikája egy 
héten belül megtörténhet. A központok a 
PET-bizottságoktól kapják majd meg a tb-

támogatással érkező páciensek adatait.
 A kerületben található PET-CT köz-
pont (Pozitron Diagnosztikai Központ) 
2005. június 7-én nyílt meg, és a Pozitron 
Diagnosztika Kft. működteti. A mintegy 
2 milliárdos beruházást teljes mértékben 

hazai magántőkéből finanszírozták, és az 
OEP-pel megkötött szerződésig a beruhá-
zók biztosították a központ működtetését 
is. Címe: 1117 Budapest Hunyadi J. út 9., 
telefonszáma: 505-8881.

A tb támogatja a PET-et

Demján Sándor és Lakos Imre a megbeszélésen

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
DR. BŐHM ANDRÁS, a 17. választókerület 
SZDSZ-es országgyűlési képviselő-
jelöltje minden szerdán 17 és 19 óra 
között tart fogadóórát a Kaptárkő utca 
10. szám alatti irodában
DR. CSAPODY MIKLÓS (MDF) országgyűlé-
si képviselő minden szerdán 18 órától 
fogadóórát tart a párt XI. kerületi 
székházában (Bartók Béla út 61., bejá-
rat a Fadrusz u. felől).
DEÁK ANDRÁS, a Fidesz képviselője 
minden kedden 15–17 óra között foga-
dóórát tart az Éghajlat Könyves Kávé-
zóban (Karinthy Frigyes út 9.).
DR. JÓZSA ISTVÁN (a 17. számú válasz-
tókerület MSZP-s jelöltje) március 
23-án, csütörtökön 17 órakor tartja 
fogadóóráját a Kaptárkő u. 8. sz. alatti 
helyiségben.
KUPPER ANDRÁS, a 17. számú válasz-
tókerület Fidesz-jelöltje minden 
hétfőn 16.30 és 18.30 között kötetlen 
beszélgetést folytat a Regős u. 13. alatti 
választókerületi irodában.
LAKOS IMRE, a 15. választókerület 
SZDSZ-es jelöltje minden szerdán 
17-18 óra között várja a választópolgá-
rokat az SZDSZ Új Generáció Koszto-
lányi Dezső tér 11. alatti irodájában.
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).
SZŐKE LÁSZLÓ a 16. választókerület 
MDF-es jelöltje a Fejér Lipót u. 65. 
alatti választási irodában érhető el. 

FIDESZ
Március 18-án, szombaton 8-tól 12 
óráig Kristóf József, a 16. számú vá-
lasztókerület Fidesz-jelöltje beszélget a 
választókkal a Vahot utcai MDF-piac 
bejáratánál található standon. 
Március 21-én, kedden 18 órától az Őr-
mezői Közösségi Házban (Cirmos u. 8.), 
március 22-én, szerdán 18 órától pedig a 
Gazdagréti Közösségi Házban (Török-
ugrató utca 9.) ismerteti a panelfelújítás-
sal, valamint a négyes metró nyomvo-
nalával kapcsolatos programját Kupper 
András, a Fidesz képviselőjelöltje. 
Március 22-én, szerdán 17 órától a 
Fővárosi Művelődési Házban Varga 
Mihály, a Fidesz alelnöke mutatja be a 
nagyközönségnek a 15. és 16. válasz-
tókerület jelöltjeit, Deák Andrást és 
Kristóf Józsefet.

MDF
Az MDF kerületi szervezete március 
15-én 13 órakor, március 15-re em-
lékezve, megkoszorúzza Irinyi János 
emléktábláját a Budafoki út Irinyi 
János utca sarkán, majd felkeresik 
az Ormay és a Schweidel utcát is. 
Mindenkit szeretettel várnak a meg-
emlékezésre. Szegedi Ferenc, a 17. 
választókerület jelöltje Gazdagréten a 
Kaptárkő utca 9. szám alatti választási 
irodában érhető el.

JOBBIK-KAPCSOLAT
Szabó György kerületi elnök közle-
ményben köszöni az ajánlószelvé-
nyeket.  Kéri, továbbra is kövessék 
nyomon tevékenységüket a www.job-
bik.hu központi, és a http://jobbik11.
magyarfutar.hu kerületi honlapon. A 
Magyarok lapja és egyéb kiadványok 
kaphatók a JMM kerületi irodájában 
(Villányi út 20/a, tel.: 365-1488).

MSZP 
Az MSZP választókerületi választási 
irodái ügyeletet tartanak munkanapo-
kon 10-18 óráig, szombaton 9-13 óráig. 
15. választókerület: 1114 Bartók Béla 
út 19. (bejárat a Mészöly u. felől). Tel.: 
466-6235; 16. választókerület: 1119 
Bikszádi út 43. Tel.: 204-2806, 205-
2805; 17. választókerület: 1118 Kaptár-
kő u. 8. Tel.: 247-1711.

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 
John Emese, a 16. választókerület jelölt-
je minden csütörtökön 17-19 óra között 
tart fogadóórát az Ecsed u. 13. alatt. 
A kampány utolsó öt hetében a Vá-
rosháza parkban (Károly krt. 28-30.) 
üzemel az SZDSZ kampányközpontja, 
a Liberálisok Háza. 

A betegek orvosi beutalóval vehetik igénybe 
a szolgáltatásokat

Korszerű rákdiagnosztikai vizsgálatok Albertfalván

Az Újbuda előző számaiban előbb 
gyorsjelentést közöltünk a város idei 
költségvetéséről rögtön a testületi 
elfogadását követően. Aztán Wieszt 
János, a Vagyongazdálkodási Bizott-
ság MSZP-s elnöke, valamint Balás Piri 
László, a Fidesz költségvetési szakér-
tője válaszolt többek között arra a kér-
désünkre, hogy mire elég 24 milliárd 
forint. Balázs Gyula SZDSZ-es alpolgár-
mester a költségvetésnek a sportéletre 
jutó tételeit elemezte írásában. Ezúttal 
pedig Veresné Krajcár Izabella alpol-
gármestertől a szociális terület forint-
jainak útjáról érdeklődtünk.

 Nem lehet más az első kérdés, mennyi jut a 
költségvetésből szociális célokra?

Újbuda önkormányzata a költségvetés ki-
adási főösszegének közel 10 százalékát, 2,2 
milliárd forintot fordít szociális ellátások-
ra, az itt élők pénzbeli támogatására és a 
személyes gondoskodást nyújtó szolgálta-
tásokra: bölcsődék fenntartására, család-
gondozásra, gyermekjóléti szolgáltatások-
ra, az idősek ápolására, gondozására. A 
kötelező feladatokhoz kapcsolódó állami 
normatívákat jelentős saját forrással egé-
szíti ki, aránya 40:60 %. 

 Miért van erre szükség?

Számos olyan pénzbeli támogatást nyújt 
az önkormányzat, amelyre teljes egészé-
ben csak a saját forrása nyújt fedezetet, 
vagy az ellátásra való jogosultság tör-
vényi feltételein és mértékén túl biztosít 
méltányossági lehetőséget. Ilyen egye-
düli lehetőség Újbudán: a születési tá-
mogatás. Ennek mértéke idén módosult:  
74 400 Ft, (a nyugdíjminimum három-
szorosa), amelyből – a szülő választása 

Szociális gondoskodás 2006-ban
Veresné Krajcár Izabella a költségvetésről

szerint – 30 000 Ft az életkezdési támo-
gatásra is elkülöníthető a Start számlára, 
illetve egy összegben is igénybe vehető. 
Példának említhetem a 80 év felettieknek 
2004-ben bevezetett évi 12 000 Ft mérté-
kű gyógyszertámogatásunkat is, amelyet 
ettől az évtől már 75 éves kortól lehet igé-
nyelni. Egyedi az egyszeri karácsonyi tá-
mogatás is. Emelt összegű az ápolási díj, 
és az átmeneti segély mértéke is. 

 Úgy értsük, hogy az újbudai polgár számít-
hat az önkormányzatra akkor is, ha éppen 
elesett?

2002 óta Újbuda önkormányzata évről 
évre bővíti szociális szolgáltatásait, melyek 
plusz forrást igényelnek a költségvetésben. 
2005-ben a jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtást indítottuk útjára, ami elsősorban 
az egyedül élők számára lehet megnyug-
tató megoldás. Az éjjel-nappal elérhető 
„Krízisvonal” 2005 decembere óta a fedél 
nélkül maradt családok, a bántalmazott 
vagy családon belüli erőszak áldozatává 
vált gyermekek, és szüleik számára nyújt 
azonnali segítséget. 2006-ban kezdte meg 
működését a Humán Szolgáltató Központ 
Ifjúsági és Tanácsadó Irodája az Etele út 
28. alatt, ahol a fiatalok kaphatnak választ 
és segítséget a számukra „nehéz” és „meg-
oldhatatlan” kérdéseikre, sőt oda fordul-
hatnak a kulturális és szórakozási lehető-
ségek iránt érdeklődve is. 

 Eddig szinte statisztikai csoportokról be-
széltünk. A problémák azonban alighanem 
egyediek…

A szociális támogatásra szorulók egyedi 
problémájának megoldása a szociális in-
tézmények fenntartása és működtetése 
nélkül nem lehetséges. Közel ezren dol-
goznak azért, hogy segítsenek a rászo-
rultakon. A szakmai összehasonlítások 
szerint az a szociális háló, amelyet Újbuda 
önkormányzata a helyi szociális rendele-
tében és a személyes gondoskodást nyújtó 
intézményein keresztül biztosít a rászo-
rulóknak, nemcsak a fővárosban, hanem 
országosan is kiemelkedő. 

H. L.

A nőnap alkalmából több helyen tartottak köszöntő ünnepséget. A Bikszádi út 43-ban Straub Dezső 
Jászai-díjas színművész szórakoztatta politikamentesen (!) a megjelent hölgyeket. A Keveháza utcai 8. 
számú Idősek Klubjában két költőnő is fellépett: Zsírosné Simon Mária és Fenyves Mária Annunciáta 
régóta örvend nagy népszerűségnek a klubban. A Mozgássérültek Budapesti Egyesületének XI. kerü-
leti irodájában ugyancsak műsoros délutánt tartottak, melyen a XXII. kerületi Székely kórus (képünkön) 
adott hangversenyt, majd a megjelent hölgyeket egy-egy szál virággal és csokoládéval köszöntötték. 

Nőnap Újbudán
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Nem is oly régi budapesti fényképeket né-
zegetve szembetűnő a villamosvágányok 
eltünedezése, gondoljunk csak a három 
nagy útra, a Bajcsy-Zsilinszky, az Üllői, 
vagy a Rákóczi útra. Barátságtalanabb 
lett a város. Mindhárom út városi autó-
pályává, közlekedési folyosóvá változott. 
Manapság a nagyvilágban villamos-re-
neszánsz dívik: amerikai és nyugat-euró-
pai városok tucatjai kezdik újra kiépíteni 
közúti vasúthálózataikat. Felismerték, 
hogy az autóközlekedés túlzott előnyben 
részesítése tönkreteszi a város élhetőségét. 
Tavaly a BKV nagyszabású villamos-cse-
rébe kezdett. Az újak, a Siemens-gyártású 
Combinok a nagykörútra kerülnek. Az 
eddig ott közlekedő Ganz ICS-ket (ipari 
csuklós) folyamatosan áthelyezik a budai 
oldalra, a kiöregedett régi járműveket le-
selejtezik. Alkalom ez, hogy Újbuda köz-
lekedéstörténetének egy szeletét feltárjuk. 
Kalauzunk Veréb Elemér úr, a Kelenföldi 
remíz üzemvezetője.

Síntörténelem
1915-ben a Kelenföldi pályaudvarnál for-
dult vissza a 19-es, 51-es, 57-es villamos. A 
19-es Zuglóba a Múzeum körút–Baross tér 
útvonalon, az 51-es Óbudára a Zsigmond 
térig, később a Flórián térig ment. Az 57-
es járat, mely Kelenföldről a Szabadság 
hídon – anno Ferenc József hídon – át a 
Nyugati pályaudvar érintésével Újpestig 
közlekedett, 1928-ban megszűnt.
 1930-ban jelent meg a 49-es, mellyel 
a Déli pályaudvarra lehetett eljutni, 1950-
től a Nyugati pályaudvarig. 1950-től húsz 

éven át csak a 49-es villamos járt a Kelen-
földi pu. (sic!) környékén. A metróépítés 
járulékaként felszedték a síneket a Bajcsy-
Zsilinszky úton, így 1980-tól már csak a 
Deák térig jár ez a villamos. 1970-től újra 
van 19-esünk, ez egykor a Keleti pályaud-
varig járt, és 1973-tól közlekedik a jelenle-
gi útvonalán.
 Az Etele térre a Budapesti Közúti Vas-
pálya Társaság, a BKVT villamosai 1898. 
decemberétől jártak. A hurkot 1910-ben 
építették, a járművek a Somogyi úton át 
közelítették meg a pályaudvart, és a Vasút 
utcán át tértek vissza a Bartók Béla útra. A 
végállomás a személyzeti tartózkodó mel-
lett volt, ez még áll az Etele téren. Bár ez 

csak leszállóhely volt, de fel lehetett szállni 
a szerelvényekre, melyek indulás után egy 
élesen csikorgó kanyarral fordultak be a 
felszállóhelyre a kocsmák mellé, ahol a 
végállomás jelenleg van.
 A Hamzsabégi úton nem járt vil-
lamos, csak a kelenföldi buszgarázs ki-

szolgálására építettek egy iparvágányt a 
Bartók Béla úttól. A garázst az 1940-es 
évek elején kezdték építeni, a második 
világháborúban a munkálatok félbema-
radtak, végül 1949-ben nyitották meg. A 
villamosmozdonyok üzemanyagot szál-
lítottak a telepre. Amikor tért hódított a 
közúti szállítás, a vágányt megszüntették.

Sín-tér
A Móricz Zsigmond körtér a huszadik 
századra Budapest egyik legforgalmasabb 
csomópontjává vált, nagyrészt a villamo-
soknak köszönhetően. Azelőtt semmi 
fontos nem volt itt, mindössze a Székesfe-
hérvár felé menő út találkozott a Gellért-
hegyet megkerülő útvonallal. Nem volt 
Bartók Béla út, nem voltak háztömbök, 
csak gyártelepek, egy vágóhíd, téglagyár 
és műhelyek. A Bartók Béla út ekkor még 
a Fehérvári út névre hallgatott, a körtér 
pusztán a Fehérvári út kezdete volt, nem 
messze a városhatártól, mely a mai vasúti 
híd vonalában húzódott. Aztán egyre több 
bérház épült. 1898-ban megjelent a Kelen-
földi pályaudvarhoz vezető villamos, majd 
egy évvel később a Gellért térről Budafok-
ra tartó helyiérdekű vasút.
 A körteret a Gomba-épülethez kötik 
az emberek, pedig eredetileg nem ez volt 
a tér, hanem az, ahol a Szent Imre-szobor 

áll. 1912-ben hurokvágány-rendszert épí-
tettek a szobor köré. A Villányi úton 1928. 
november 5-én közlekedett az utolsó om-
nibusz, átadva helyét a villamosnak, mely 
a Budaörsi útig, egy évvel később már a 
Déli pályaudvarig vezetett. Megszületett 
a mai 61-es villamos vonala. A Horthy 

Miklósról elnevezett teret és közlekedési 
csomópontot a hihetetlenül bonyolult ösz-
szekötő vágányzattal 1942-ben adták át.

A remíz
Egykor huszonegy, jelenleg kilenc ko-
csiszín látja el Budapestet, ebből Budán 
három van: a Szép Ilona, a Budafoki és a 
Kelenföldi. Egy-egy kocsiszín a környék 
villamosait szolgálja ki. A remízben kar-
bantartás, javítás zajlik. Minden kocsi 
napjában egyszer beáll ide. Elvégzik a 
forgalmi és üzembiztonsági vizsgálatokat, 
mert csak olyan villamos mehet ki a for-
galomba, amelynek üzembiztonsága meg-
felelő. A villamosvezető, mielőtt átveszi a 
járművet, újra ellenőriz mindent. Tízezer 
és harmincezer kilométer megtétele után 
nagyjavítások következnek. Hát van ten-
nivaló elég, negyvennyolc ember dolgozik 
itt, éjszaka és nappal, váltott műszakban.
 A Kelenföldi kocsiszínt a Bartók Béla 
út Etele térhez közelebbi végénél találjuk. 
Tipikus régivillamos-paradicsom, a 19-es, 
47-es és 49-es járatra adtak-adnak innen 
kocsikat. Egykor nagyobb és jelentősebb 
telephely volt, mert a jelenlegi kocsiszín 
mellett működött a Füzesi Árpád főmű-
hely, ahol nemcsak javítás folyt, de itt 
gyártották a kéttengelyű villamosok és a 
HÉV kocsiszekrényeit, a régi kisföldalatti 

kocsijait is. A főműhely már a múlté, el-
adták, mert a javítás már máshol történik. 
A remíz csarnokai sem olyan zsúfoltak, 
mint régen. 
 1912-ben épült, típusterv alapján, 
hasonlóképp, mint a Monarchia számos 
nagyvárosában. Szép volt újkorában, és 

a jelenleg zajló műemléki felújítás ered-
ményeként hamarosan újra a régi arcát 
mutatja, persze csak kívülről. Mert belül 
teljes az átalakítás, a korszerűsítés. Az 
ablakok megőrizték eredeti rácsozatukat, 
mögé hőszigetelt ablak került. A kerítés 
már kész, hamarosan az óriási kapukat is 
rekonstruálják. A csarnokok közül a ne-
gyedik már kész, nagyon szép lett, a másik 
három csarnokkal, ahogy lehet, haladnak. 
A látvány alapján nehéz elhinni, de má-
jusra tervezik az átadást.

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
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Mindannyiunk közérzetét meghatározza, milyen 
környezetben élünk, milyen utakon sétálunk, köz-
lekedünk, gyermekeink milyen körülmények között 
játszanak, sportolnak. 
Ezért tettünk meg mindent annak érdekében, 
hogy közterületeink, melyeket sokáig érezhettünk 
koszosnak, lerobbantnak, megújulhassanak. Ezért 
újítottunk fel több mint 80 játszóteret, melyeken 
gyermekeinket most már biztonságban tudhatjuk. 
Ezért újult meg több mint 100 járdaszakasz, és 
tettünk több száz járdaszegélyt akadálymentessé 
a kerekesszékkel közlekedők számára.. Ezért van 12 
új parkunk, 3 új sportpályánk. Ezért ültettünk közel 

1000 új fát. Ezért van új burkolat közel 50 utcán, 
köztük a sokáig a kerület szégyenfoltjának számító 
külső Bartók Béla úton. Ezért építettünk 10 új par-
kolót. Ezért tűnt el több mint 1000 roncsautó. 
Ezért vettük komolyan a parlagfű elleni küzdelmet. 
Ezért díszítettük fel a főutakat, nyáron muskátlival, 
télen karácsonyi fényekkel. Ezért dolgoztunk és 
dolgozunk. Ezért jó itt, Újbudán élni. 
Mi, kerületi szocialisták büszkék vagyunk, hogy sze-
repet vállalhatunk Újbuda megújulásában. 

Ezt a munkát szeretnénk folytatni itt, Újbudán, és 
a Parlamentben is. Ehhez kérjük támogatását. 

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

KÖRNYEZET
KÖZLEKEDÉS
FEJLŐDÉS

Ahol a villamosok alszanak

Az udvaron a földből előkerültek a régi sínek

Villamos eladó
A budapesti tömegközlekedés második 
világháború utáni korszakának legmeg-
határozóbb szereplője az UV típusú vil-
lamos, mely az eltelt évek alatt sokmillió 
kilométert megtéve a városkép szerves 
részévé vált.  Elődjét, a 3600-as sorozat-
számú Stukát (a sorozatszám az a szám, 
amely minden villamos oldalán látható), a 
Ganz gyár 1939-ben készítette. Gyors jár-
mű volt, melyet pótkocsik vontatására is 
alkalmassá tettek. Teljesítménye és kom-
fortja kiemelkedett az akkoriban hasz-
nálatos kéttengelyű villamosok közül. A 
Ganz az 1948-as Budapesti Nemzetközi 
Vásáron mutatta be a motorkocsi-pótko-
csi-motorkocsi összeállítású szerelvényt, 
melyet három, a háborúban megsérült 
3600-as kocsiból alakítottak ki. A legré-
gebbi, ma is közlekedő UV-pótkocsik (két, 
motorral bíró kocsi közé csatolt hajtás 
nélküli kocsi) 1939-ben készültek. Az UV 
motorkocsik 1956-tól róják az utcákat, 
van, amelyik túl van már a hárommil-
lió kilométeren. Ha a sorozatszámokat 
nézzük, majd mindegyik villamosé más, 
egyedi, a folyamatos átalakítást, módosí-
tást, fejlesztést jelzi.
 2001-ben kezdődött a selejtezési hul-
lám, a legtöbbet futott UV-kocsikra ki-
mondták a bontási ítéletet, de nem mind-
egyikre. Egy 70-es évekbeli állapotú, az 
utolsóként gyártott járművet múzeumi 
célzattal félretettek, egy motorkocsi Új-
pestre került a Berda József utcai Autó-
klub közlekedési parkjába. Egy kocsit a 
Városligetbe szállítottak, ahol fagylaltozó-
ként üzemel. Egy motorkocsit a Vakok és 
Gyengénlátók Állami Intézetének adomá-
nyoztak, hogy a gyerekek gyakorolhassák 
a biztonságos fel- és leszállást, de került 

leselejtezett villa-
mos óvodába is. 
BKV Rt. támogatja 
a humánus célú fel-
használást, indokolt 
esetben a szállítás 
költségét is vállal-
ják. 2007 augusztu-
sáig az összes régi, 
UV típusú villa-
most leselejtezik. 
Aki szeretne vásá-
rolni közülük, az 
hulladékvas-áron 
megkapja. A mo-
torkocsi 20 tonna, a 
pótkocsi 10 tonna. 
Nem drága, de töb-
be kerül a szállítás, 
mint maga a jármű. 
Szerencsére van né-

hány villamost szerető gyűjtő, így néhány 
villamoskocsi már elkelt.
 Idén ünnepel az UV típusú villamos. 
Március 31-én a BKV két felújított nosz-
talgia-járművet indít a 2-es vonalán, ott, 
ahol ötven évvel ezelőtt az első forgalom-
ba állt. Most éljük az utolsó hónapokat, 
éveket, amikor a régi, megszokott villa-
mosok örökre eltűnnek. Jól nézzék meg 
őket, hogy legyen mire emlékezni, és majd 
az unokáknak elmesélni.

Kertész Dániel

A rongálás milliós kárt okoz, a tettesek mégis sokszor megússzák

Kis újbudai közlekedéstörténet
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Beszélgetés Benkő Lászlóval a Caoláról, az adakozásról és a könnyeket csaló hegedűről

Lovagkeresztes futballista
Néha előfordul, hogy az ember úgy 
érzi, sokkal könnyebb volna az előt-
te álló feladat megoldása, ha férfi 
lenne. Így voltam jómagam is, amikor 
az interjúra készülve az interneten 
kalandoztam, hogy minél többet 
megtudjak beszélgetőpartneremről, 
Benkő Lászlóról, a Caola vezérigazga-
tójáról, aki egyáltalán nem mellesleg 
a Magyar Labdarúgó Szövetség tiszte-
letbeli elnöke is. 

Egy férfinek minden bizonnyal könnyebb 
dolga lenne – gondoltam –, hiszen az erő-
sebb nem képviselői értenek a focihoz, 
amiről nekem, azon kívül, hogy tudom, 
hányan játszanak a pályán, meg hogy a fi-
aink valaha jól kezelték a labdát, most vi-
szont – egy-két kivételtől eltekintve – csak 
békaperspektívából mérhető a tudásuk, 
halvány fogalmam sincs.
 Szerencsére nagyon hamar kiderült, 
hogy Benkő László sokkal érdekesebb és 
színesebb egyéniség annál, semmint hogy 
beszélgetésünk a futballra szorítkozzék. 
Az irodájához vezető folyosó is egy kis 
múzeum. A falon bekeretezett plakátok 
sorjáznak, olyan termékeket reklámozva, 
amikkel gyerekkoromban, vagy még a 
rendszerváltás előtt találkoztam utoljára: 
Flóra szappan, WU2 sampon, Odol fog-
krém – hogy csak néhányat említsek. Va-
lamennyi az immár 175 esztendős Caola 
egykori termékei. A vezérigazgató irodá-
jában régi fényképek a gyárról, egy tárló-
ban a mostani gyártmányok – s mindez 
jól megfér a futball-relikviákkal.
 Benkő László szép szál, egyenes tar-
tású, elegáns férfi, aki már beszélgetésünk 
elején büszkén vállalja korát, azt a 73 évet, 
amiből bízvást letagadhatna vagy tizet. De 
hát ő eldöntötte, hogy idős, és bizonyságul 
azt hozza föl, hogy a gyárban mindenki 
Laci bácsinak szólítja. A fölösleges vita he-
lyett inkább föltettem az első, ismerkedő 
kérdést:

 Mi a szakmája?

Kereskedő, meg autodidakta vegyész. 

 S hogyan lett kereskedőből vegyésszé?

Mesebeli fordulattal élve, hosszú sora van 
annak. Hódmezővásárhelyen születtem. 
Hárman voltunk fiúk. A bátyáim – ma 
már 84 és 82 évesek – meg én is kereske-
dőnek tanultunk. Én voltam a vakarcs, 
tehát rendszeresen sportoltam: bokszol-
tam, úsztam, futballoztam. Mit szépítsem 
a dolgot, bizony jóvágású gyerek voltam 
– és ez lett a vesztem. Igen fiatalon olyan 
nőügybe bonyolódtam, hogy el kellett 
hagynom a várost. A Pest Megyei Mű-
anyagipari Vállalathoz – közkeletű ne-
vén PEMÜ-höz – kerültem dolgozni. A 
segédüzemágakkal foglalkoztam. Tudja, 
most az állam támogatja a mezőgazdasá-
got, míg annak idején a veszteséges téesze-
ket a melléküzemágak tartották el. Néme-
lyik nemhogy eltartotta a téeszt, de még 
kimagasló nyereséget is elkönyvelhetett 
magának. Nos, később megszüntették a 
melléküzemágakat, majd két hónap múl-
tán ismét engedélyezték. Akkor kereske-
delmi igazgató, majd kereskedelmi vezér-
igazgató lettem a PEMÜ-nél.

 Mi történt Pest megye egyik legjobban 
prosperáló cégével?

Szétszedték. Ezer darabra. Legyek őszin-
te? Nagyon bánom, hogy akkoriban nem 
kaptam észbe, és nem privatizáltam. Tud-
ja, még a rendszerváltás előtt alapítottam 
egy céget, ami ilyen kis apró műanyag 
bigyókat gyártott, például flakonokhoz 
kupakot, meg ilyesmit, főleg kozmetikai 
cikkekhez. Így ismertem meg a Caolát is. 
Aztán amikor mód nyílt rá, megpályáz-
tam a privatizálását. Szövetséget kötöt-
tem Nagy Imrével, aki a társam lett. Sok 
vitánk volt és van is egymással. Kettőnk 
közül én állok inkább két lábbal a földön, 
ha úgy tetszik, inkább én vagyok életsza-
gú. Neki nagy, átfogó elképzelései vannak, 
s erre egyszer már rá is fizettünk. Nagy 
hiba volt, hogy a magyarok szinte teljes 
egészében eladták a multiknak a kereske-
delmet. Nekik csak az olcsóság a lényeg, s 
így elárasztanak bennünket a szépen cso-
magolt gagyikkal. Nekik nem érdekük a 
magyar áru forgalmazása. A Caola is job-
ban állna, ha hazánkban lenne iparjogvé-
delem.

 Úgy emlékszem, mintha a Caola nagyobb 
lett volna…

Nagyobb is volt. Ennek ugyancsak meg-
van a maga története. Privatizáltuk a 
gyárat, aztán egy idő után kezdtük érez-

ni, hogy modernebb munkaeszközökre 
volna szükség, hiszen a kozmetikai ipar 
majdnem olyan, mint a gyógyszeripar, te-
hát ennek megfelelően kell megteremteni 
a gyártási körülményeket is. Eladtuk a ter-
mékeink jó részét, amiért igen sok pénzt 
kaptunk. Milliárdos nagyságrendre gon-
doljon. Új gépeket vettünk, és az egésznek 
az lett a vége, hogy csődbe mentünk. Jött 
a felszámolás. Abban, hogy ide jutottunk, 
hibásnak érzem magam. Ezt bizony el-
rontottam. Elment az időm, az energiám 
a magyar futballra. Ha többet tartózko-
dom itthon, ha nem utazgatok állandóan 
külföldre különféle fociügyek miatt, ta-
lán másként történnek a dolgok… Végül 
mindent kifizettünk, mindent eladtunk. 
Az maradt meg, amit meg akartunk szün-
tetni. Voltak olyan pillanataim, amikor 
úgy éreztem, vége; eddig és ne tovább! De 
nem adtam föl, és nem is fogom! Gondolja 
el, ennek a gyárnak 1700 dolgozója volt, és 
megmaradt belőlük 150. A szívem szakadt 
meg – s higgye el, ez nem megjátszás, na-
gyon komolyan beszélek!

 Mióta érzi szívügyének a labdarúgást?

1949-ben kezdtem még otthon, Hódme-
zővásárhelyen focizni. Később a Honvéd-
nél voltam középhátvéd. Aztán egy bal-
eset miatt abba kellett hagynom az aktív 
játékot. Csoda, hogy túléltem. A fejemtől a 
bokámig 41 helyen törtem össze magam. 
Darabokból raktak össze az orvosok. Sok 
év eltelt azóta, de még mindig nehezen 
beszélek róla. A feleségemmel és a 14 hó-
napos kislányommal utaztunk kocsival 
vidékre, és egy teherautó szabálytalanul 
belénk hajtott. Mindketten azonnal meg-
haltak. Gyönyörű baba volt…

Nagyot nyelek, mielőtt óvatosan fölteszem 
a kérdést, hogy végül is van-e gyermeke. 
Ő is nyel egyet, és elmondja, hogy bizony 
a mostani házassága már a hetedik, de ez 
már 33. éve tart. Az ezt megelőző kísérle-
tek – úgy vélem – nem szorulnak különö-
sebb magyarázatra. És Benkő László már 
lelkesen mesél: 
– Van egy 29 éves fiam. Olyan, mint én. 

Nyugtalan. Mindent tudni akar, mindent 
jól akar csinálni. Szeretne bizonyítani, 
hogy önállóan is viszi valamire. Öt nyel-
ven beszél, most Brazíliában tolmácskodik 
egy utazási irodánál. Még NATO-katona 
is volt. Sokoldalúan tehetséges és nagyon 
jó fiú. Tiszteli a szüleit; édesapámnak és 
édesanyámnak szólít bennünket.

 Ne haragudjon, hogy így elkalandozom, de 
amikor készültem magából, azt írtam föl 
magamnak, hogy olajfaló baktériumok…

No igen. Van egy cégem Szegeden. Ez 
talajtisztító baktériumokat gyárt. Töb-
bek között olajfalókat is. A három legna-
gyobb magyar egyetem, meg az izraeli 
Ben Gurion Egyetem közös találmánya 
ez. Meg lehet tisztítani vele a talajt vagy a 
vizet például a műtrágya okozta szennye-
zéstől vagy az olajtól, a nitráttól, és más 
káros anyagoktól. Hihetetlen nagy jövője 
van. Ezt használjuk szúnyogirtásra is. Az 
ország területének nyolcvan százalékán 
mi irtjuk a szúnyogokat.

 Lehetek gonosz? Nem sok sikerrel!

Megmagyarázom, miért. Erre évente pá-
lyázni kell. Megnyerjük a tendert, és utána 
megtámadják. Mire lebonyolódik az ezt 
követő jogi eljárás, kikelnek a szúnyogok, 
amik, ha hiszi, ha nem, óránként hatvan 
kilométeres sebességgel repülnek. Ame-
rikában már terjesztik a maláriát is. A 
mi módszerünkkel a lárvákat lehet haté-
konyan irtani. Ám ha már kikelnek, nem 
sokra megyünk. Most is nyertünk, ismét 
megtámadták. Lehet reménykedni, hogy 
még időben kezdhetünk a repülőgépes ir-
táshoz. Az idén a Balaton mellett nem lesz 
gond, mert az a tender három évre szól, 
tehát semmi sem akadályoz a munkában, 
így ha nyaralni megy, bizonyosan nem 
fogják összecsípni.

 Nagyon tudom őket utálni. Bizonyára Ön is. 
Amúgy szereti az állatokat?

Van egy kínai mondás, amely szerint „mi-
nél jobban megismered az embert, annál 
jobban szereted az állatokat”. Nagy ku-
tyabolond vagyok. Világ életemben volt 

kutyám. Most is van egy rottweilerem. 
Már 15 éves. Úgy tud nézni az emberre, 
hogy arra egyszerűen nincsenek szavak. 
Nagyon szeretjük egymást, de nem én, 
hanem a feleségem a falkavezér. Meggyő-
ződésem, hogy ha az asszonyra támad-
nék, hiába a nagy szeretet, még engem is 
megharapna. Egyébként a madarak is a 
kedvenceim közé tartoznak. A kertben két 
madáretetőm van, és zsákban áll otthon a 
szotyola. Egyszerűen élmény nézni, ahogy 
ezek a tollas jószágok ott falatoznak.

 És nem fél a madárinfluenzától?

Eszembe sem jut. Szerintem ez a betegség 
mindig is létezett, csak nem tudtunk róla.

 Említette a feleségét. Ő mivel foglalkozik? 

Építészmérnök. Nagyon sok mindent fel-
áldozott a családért. Csak hálával és kö-
szönettel tartozom neki. Többek között 
azért is, hogy ilyen klassz fiút nevelt.

 Nem értek hozzá, távol is áll tőlem, de csak 
rá kell kérdeznem, hiszen nem hagyhatom 
figyelmen kívül, hogy az MLSZ tiszteletbeli 
elnöke. Nem az érdekel, hogy miért lett 
olyan amilyen a magyar foci, hanem az, 
hogy miért az állandó anyagi zűr.

Annak idején minden csapat mögött állt 
egy gazdasági szervezet, amelyik biztosí-
totta a kiadásokra az anyagi fedezetet. El-
adtak egy-egy játékost is. Ha ezt a bevételt 
visszaforgatták volna, más lenne a helyzet. 
De azokat a pénzeket elnyelte a költségve-
tés. Bár nem akart rákérdezni, azért len-
ne egy megjegyzésem arra is, hogy miért 
rossz a hazai futball. Amikor én annak 
idején katonai sorozásra mentem, 170 
fiúból mindössze egy volt alkalmatlan. 
Az utóbbi években – amíg kötelező volt a 
sorkatonai szolgálat – minden második. 
S ehhez még tegye hozzá, hogy csak Bu-
dapesten 107 focipályát vettek el, és nincs 
grund a srácoknak, mert azokat is beépí-
tették. A lakásom közelében, a Szent Lász-
ló Gimnáziumban, köves az udvar. Hova 
menjenek a gyerekek futkározni, labdáz-
ni, focizni? Marad a lakás, a számítógép, 
meg a játékterem…

 Sportolóként és az MLSZ képviseletében 
sokat utazott?

Szinte az egész világot bejártam. Csak 
zárójelben jegyzem meg, ha most lennék 
fiatal, elmennék Ausztráliába. Nagyon 
tetszik nekem az ország, és az a légkör, 
ami ott van. Amúgy az utazásokra min-
dig vittem magammal tolmácsot is, mert 
nem beszélek nyelveket. Ez kimaradt az 
életemből.

 Még mindig nekiállhat a tanulásnak.

Úgy gondolom, ez a vonat már elment. 
Egyébként meg: nem véletlen, hogy a dip-
lomaták – hiába beszélik a nyelvet – min-
dig tolmácson keresztül tárgyalnak.

 Azt mondta, szívesen élne Ausztráliában. 
Mi tartja vissza? Igaz, már nem húsz éves, 
de van vagyona, meg tudna élni. 

Először is, a munka az életem része. Szük-
ségem van rá. Aztán meg, azt hiszem, 
nem tudnám itthagyni az országot. An-
nak ellenére sem, hogy most nem jó itt él-
ni, mert borzasztó az a gyűlölködés, amit 
az ember nap, mint nap megtapasztal.

 Mivel tölti a szabadidejét?

Szeretek horgászni, olvasni. Legszíveseb-
ben Adyt és Cronint. Ne csodálkozzon, 
tudom, hogy igencsak távol állnak egy-
mástól, de mit tegyek, ilyen végletes az iro-
dalmi ízlésem. Imádom a cigányzenét, és 
kedvelem azokat is, akik művelik. Tudja, 
Hódmezővásárhelyen sok a cigány. Ren-
geteg közöttük a vályogvető. A környező 
tanyavilág és a város jó részének házai az 
ő kezük munkáját dicsérik. Régebben szá-
mos olyan foglalkozás volt, ami mára már 
kihalóban van, s amit ők valaha kiválóan 
műveltek. Ilyen volt a teknővájó, a kupec, a 
drótos, a köszörűs – no meg az úri cigány, 
más szóval a zenész. Sok cigányt vittem el 
focizni. Egytől-egyig válogatott focista lett 
belőlük.

 Tavaly augusztusban ezért kapta a Magyar 
Köztársaság Lovagkeresztjét. A cigány 
labdarúgás támogatásáért, a kisebbségek 
felemelkedése érdekében kifejtett jóté-
kony és karitatív tevékenységéért, példás 
társadalmi munkájáért. Olvastam és lemá-
soltam az indoklást.

Tizenkét esztendeje vagyok az MLSZ tisz-
teletbeli elnöke. Azóta szervezek saját for-
rásból például rendőr-cigány focimeccset. 
Még az országos rendőrfőkapitány is fut-
ballozott a cigányokkal. Nagyon sok te-
hetséges van a romák között. Jelenleg 700 
cigánygyerek focizását támogatom. Ötven 
tehetséges srácnak ajándékoztam hegedűt. 
Örökre szóló emlék az a pillanat, amikor 
a nyolcéves kisfiú az álla alá szorította a 
hangszert, ami csodálatosan tisztán meg-
szólalt, és közben folytak a gyerek könnyei 
– nem szégyellem, az enyéim is…

 Tudom, hogy az ország száz leggazdagabb 
embere között tartják számon. De azért 
nem jellemző mindegyikre a jótékonyko-
dás.

Engem nagy szeretetben neveltek a szüle-
im. Azt tanították nekem, hogy segíteni 
kell a gyengébbeken, azokon, akik erre 
rászorulnak. S ha arról van szó, meg kell 
osztani velük azt, ami nekem van. Higgye 
el, ha kevés pénzem lenne, akkor is ad-
nék. Ami pedig a nagy gazdagságot illeti, 
nem panaszkodom, megvan mindenem, 
de azért azt tudnia kell, hogy a vagyonba 
nemcsak készpénzt számolnak, hanem 
például a gépeket is. Van például egy szap-
pangyártó gépsorom, ami negyedévente 
hatvan tonna tízdekás szappant képes 
gyártani. Gondolhatja, hogy egyáltalán 
nincs csúcsra járatva. Most Kína a favo-
rit, mert olcsón dolgozik. Minden márkát 
hamisítanak. Szóval nincs kihasználva a 
Caola kapacitása. Nincs igény a jóra. Ha-
marabb elkel az olcsóbb gagyi. Főleg, ha 
idegen szöveg van a csomagolásán. Arra 
rögtön harapnak az emberek. A Caolát 
egyébként és mindennek ellenére a világ 
minden táján ismerik. 

 Azt hallottam, szeretnek itt dolgozni az 
emberek.

Igyekszem minden tőlem telhető módon 
megbecsülni őket. Tavaly karácsonykor 
13,5 havi fizetést kaptak. Volt saját üdü-
lőnk is, de azt sajnos a csődeljáráskor el 
kellett adnunk.

 Milyennek tartja saját magát?

A mögöttem lévő 73 évben majdnem 
mindig azt tehettem, amit akartam. Bár-
mikor kimehetek a napra, nem olvad a vaj 
a fejemen. Nem gondolom, hogy valami 
különleges egyéniség lennék. Szeretem az 
embereket. Csak szeretetben tudok élni. 
Sajnos, ezt a szeretetet csupán a családban 
– és legföljebb itt a gyárban érzem. Higy-
gye el, nem túlzok, és nem is nagyképűs-
ködöm: ha most kimenne az udvarra, és 
elkezdene engem hangosan szidni, bizo-
nyos, hogy perceken belül megvernék…

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

SZERDA 9.30–11.30-ig Baba-mama klub, 
20.15-től Evangelizációs szakosztály: 
felnőtt hittan. CSÜTÖRTÖK 16.00-17.30-ig 
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 15. Gödöllői-dombság. Isaszeg 
– Honvéd emlékmű – Pécel.  
MÁRCIUS 18. Vértes. Szárliget – Vitányvár 
– Gesztesi-vár – Várgesztes. Kéktúra. Táv: 18 
km. MÁRCIUS 19. Budai-hegység. Nagykovácsi 
– Meszes-hegy – Ilona-lak – Nagykovácsi. Táv: 
16 km. Túravezető: Kremser Ferenc.

EGYHÁZAK

SZENT LIPÓT PLÉBÁNIATEMPLOM
XXII., Plébánia u. 2.

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

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
XI., Alsóhegy u. 38.

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

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
XI., Németvölgyi út 138. 

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

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

MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet és gyer-
mek istentisztelet. MINDEN HÓ 3. VASÁRNAP 
dicsőítés  SZERDA 9.00, PÉNTEK 9.30 Baba-ma-
ma klub.  PÉNTEK 17.00 Ifjúsági bibliaóra 12-18 
éveseknek.

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

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 Ifjúsági óra tizenéveseknek. 
SZERDA 10.00 Asszonyóra. 
CSÜTÖRTÖK 18.00 étközi bibliaóra. 
VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, 
10.00 Istentisztelet gyermekeknek, 11.00 
Konfirmációs felkészítés. 
MINDEN HÓ 3. SZERDA 18.00 Szülői Kör (közép-
korú szülőknek). 

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, 19.00 Kenpo Karate.  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 haladó. HÉTFŐ–PÉNTEK 
10.00-19.00 között Számítógépes Központ 
és e-Magyarország Pont. MÁRCIUS 17. 17.00 
Operettest. Közreműködik: Rák Kati, Tarján 
Pál. 18.00 Bibliaiskola. Hogyan befolyásolhatja 
az ember magatartása Isten szándékait?
MÁRCIUS 18. 10.00 Egészségnap.

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 
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.
MÁRCIUS 17. 18.00 A bujdosó imája. XX. 
századi erdélyi költők művei. Erdélyi György 
színművész estje. 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, 16.00 Hip-Hop.  KEDD, 
CSÜTÖRTÖK 9.00, KEDD 19.00 Callanetics.  KEDD 
18.00, PÉNTEK 17.00 Sport és 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 előké-
szítő II., 18.30 versenytánc előkészítő I. MINDEN 
VASÁRNAP 8.00 Katolikus szentmise. HÉTFŐ–
PÉNTEK 10.00-18.00 Net-Kuckó eMagyarország 
pont. Minden megkezdett óra 200 Ft. 

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

MÁRCIUS 16. 17.00 Csapody Növénykör: 
Szabadföldi orchideák. MÁRCIUS 20. 17.30 
Hajózástörténeti Klub: A gibraltári H jelű flotta 
története. MÁRCIUS 20. 18.00 Gombász Kör: 
Magyarország pöfetegféléi I: a csillaggombák 
projektoros vetítéssel. Tudományos mozi: 
MÁRCIUS 1-31-IG Kisfilmek a nagyvilágból. 
Iskoláknak előzetes bejelentkezés 466-9019.
Kiállítás: MÁRCIUS 1-31-IG Öveges József 
Emlékkiállítás: dokumentumok, tárgyi em-
lékek bemutatója, filmbemutatók. Előzetes 
bejelentkezés 466-9019.

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

MÁRCIUS 22. 13.00 Dr. Kovács Zsuzsanna házi-
orvos előadása: A cukorbetegség felismerése 
a magas vérnyomás, az emelkedő koleszterin-
szint és az elhízás jelenségeivel.

AJÁNLÓ

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

MÁRCIUS 15. 21.00 David Rodigan (UK), 
Irie Maffia, DJ Bosi, Áfonya.  MÁRCIUS 21. 
20.00 Diane Schuur (USA).  MÁRCIUS 22. 18.30 
Dark Funeral (S), Naglfar (S), Amoral (FIN), 
Asmodeus (A). 

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. 
alapszervezete, 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 

ARTUS STÚDIÓ
XI., Sztregova u. 7. Tel.: 204 3755 
MÁRCIUS 16., 17., 18. 20.00 Nagy Andrea: 
Da capo. 

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.
MÁRCIUS 15. 19.00 Arisztophanész-Bergendy: 
Madarak. MÁRCIUS 17. 19.00 John Steinbeck: 
Egerek és emberek. MÁRCIUS 18. 19.00 
Búcsúelőadás: O’Neill: Vágy a szilfák alatt. 
MÁRCIUS 19. 11.00, 22. 10.00 Szilágyi Andor: 
Leánder és lenszirom.  MÁRCIUS 19. 19.00 
Heltai Jenő: A néma levente.

KARINTHY SZÍNHÁZ
XI., Bartók B. út 130. T.: 203-8994
MÁRCIUS 15. 14.30 Butaságom története. 
MÁRCIUS 16. 19.00 Őrült nők ketrece. 
MÁRCIUS 17. 19.00 Szeressük egymást. 
MÁRCIUS 19. 14.30 Tanár úr, kérem! 19.00 
Őrült nász (Esküvő a lokálban). 

SZÍNHÁZAK

KIÁLLÍTÁSOK

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 Kezdő, 20.30 Haladó csoport. MÁRCIUS 
18. 8.00 Modellbörze. MÁRCIUS 22. 13.00 
Cukorbetegek Klubja.

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

HÉTFŐ 18.15, CSÜTÖRTÖK 16.45 gerinctorna.
KEDD 17.00, VAGY SZERDA 18.00 kerámia-tan-
folyam felnőtteknek (heti egy alkalommal). 
KEDD, CSÜTÖRTÖK 19.00 callanetics torna. 
SZERDA 17.00 Fotóklub. MINDEN PÁRATLAN 
HÉT CSÜTÖRTÖK 18.00 Ikebana klub. SZOMBAT 
16.00 Őszidő nyugdíjasklub. KÉTHETENTE 
SZOMBATON 15.00 Városismereti kör tizen-
éveseknek. MINDEN SZOMBATON 16.00 Őszidő 
Nyugdíjasklub MÁRCIUS 21. 10.00 Palló a 

munka világába – felnőttképzés, elhelyez-
kedés.

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

MÁRCIUS 22. 18.00 Szmodis Jenő: A jog reali-
tása. Könyvbemutató, dedikálás.

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

MÁRCIUS 16. 18.00 Ferenczy György száj-
harmonika-iskola, 20.00 Ferenczy György 
és a Rackajam + Dj. Jutasi. MÁRCIUS 17. 
20.00 Fonó zenekar klubkoncert és táncház. 
MÁRCIUS 18. 17.00 Kolompos táncház, 20.00 
 Szent Patrik-napi ír-kelta fesztivál, km.: a 
Bran, az Eclectica és az Irish Rowers. MÁRCIUS 
20. 19.00 Budai tangó, tánctanítás Budai 
Lászlóval. MÁRCIUS 22. 18.00 Tánctanulás 
Savanyúval, 20.00 Szerelmem Nagysajó. 
lemezbemutató koncert és táncház.
Gyerekprogramok:
MÁRCIUS 16. 9.45 és 10.30 Ringató. MÁRCIUS 
17. 10.00 Hóboszorka. A 21. Színház színházi 
nevelési foglalkozása 6-8 éves gyerekek szá-
mára.  MÁRCIUS 18. 17.00 Kolompos táncház.
MÁRCIUS 21. 10.30 Makám: Szindbád gyerek-
koncert, énekelt versek.
Kiállítás: MÁRCIUS 31-IG Bodó Miklós alkotásai. 

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

HÉTFŐ 10.00 Baba-mama torna, 14.00 
Nótakincs TV-klub, Akrobatikus rock and 
roll, 16.00 óvodásoknak (5 éves kortól), 
16.45 kiskolásoknak, 17.00 Cross – trainig 
aerobic, 17.00 Ninjutsu 10–14 éveseknek, 
17.30 Hatha-jóga, 17.30 Angol nyelvklub 
Krisztofer, 18.00 Magnós klub, 19.00 Ír tánc-
ház a Greenfields együttessel. HÉTFŐ, SZERDA, 
16.00 Nyugdíjas torna, 19.00 Hastánc. 
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 18.00 Gerinctánc. HÉTFŐ, 
CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 19.00 FMH Versenytánc 
Szakosztály táncpróba. HÉTFŐ 16.30, 17.30, 
 PÉNTEK 16.00, Hangoló zeneovi SZOMBAT 
9.00, 14.00 Családi foglalkozás (a hónap 
utolsó hetében nem lesznek órák). HÉTFŐ 
13.30, SZOMBAT 10.00 Dúr-moll ovi. KEDD 
16.30 Csengő-bongó hangszerbemutató, 
16.30 Etka-jóga, 16.30 Alakformáló torna 
Schlachta Márta vezetésével, 17.00 Muzsikás 
gyermektáncház, 18.45 Ír sztepptánc, 
19.30 Szenior társastánc. KEDD, SZERDA 
15.30 Nyugdíjas torna. KEDD, CSÜTÖRTÖK 
9.00 Zsebibaba délelőtti játszóháza, 15.30 
Nyugdíjas torna. KEDD, PÉNTEK 15.45 
Gyermektánc 5 korcsoportban.  SZERDA 10.00 
Yan Xin Csikung, 16.30 Kezdő szabás-varrás 
klub, 17.00 Gyógytorna, 18.00 Szuperhaladó 
szabás-varrás klub, 18.00 FMH Versenytánc 
Szakosztály táncpróba, 19.00 Picasso festőis-
kola. SZERDA ÉS/VAGY PÉNTEK 17.00 Foltvarró 
klub. CSÜTÖRTÖK 16.30 Szeretet klub, 17.00 
Alakformáló torna. PÉNTEK 15.00 Alma rajz-
iskola gyerekeknek. SZOMBAT Társastánc klub 
12.00 6–13 éves korig, 16.00 14–18 éves ko-
rig, 14.00 XI./11. Lágymányosi Bélyeggyűjtő 
Kör, 14.00 Tiszteletbeli Hollótanya szerepjáték 
klub. VASÁRNAP 8.00 Budapest Hobby Klub, 
15.00 Nosztalgiaklub, 17.00 FMH Versenytánc 
Szakosztály táncpróba. MÁRCIUS 16. 18.00 A 
táplálkozástudomány dilemmái I. rész. Hús, 
szója, vagy egyik se? Tóth Gábor előadása. 
MÁRCIUS 19. 8.00 Hobbisok nyílt napja!
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.

SZOCIÁLIS AKCIÓK 
Március 22., szerda 9–13 óráig:  
XXII. kerületi Vöröskereszt (XXII., Anna u. 2.). 
Március 28-29.: Fővárosi Művelődési Ház (XI,. 
Fehérvári út 47.). Nyitva tartás: kedd 10–16 
óráig, szerda 9–15 óráig.
Az akció során új és használt ruhaneműköz, 
játékhoz juthatnak az érdeklődők minden 
hétfőn és kedden 10–16 óráig az Erőmű u. 6. 
sz. alatti Szociális bázison. 

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

MINDEN VASÁRNAP 10.30 Istentisztelet.
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 

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. NAPONTA 
18.30 Szentolvasó imádkozása.

ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI 
GYŰJTEMÉNY
XI., Pentele u. 8. T.: 208-6635
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK kedd és csütörtök 
16.00–18.00-ig: Római ásatások, egyház- és 
iskolatörténeti kiállítás, Albertfalva önálló-
ságának évei 1819–1950-ig, az Első Magyar 
Repülőgépgyár, borgyűjtemény, Albertfalva 
asztalosiparának története. 

ALMA GALÉRIA
Budai Sport Általános Iskola, XI., Bikszádi u. 11-15. 
MÁRCIUS 16. 17.00 Szemethy Anikó és Mike 
Balázs festménykiállításának megnyitója. 
Megtekinthető hétköznap 10.00–18.00-ig.

BARTÓK 32 GALÉRIA
XI., Bartók Béla út 32. Tel./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlékszo-
ba. HÉTFŐ 18.00 tajcsi-csikung foglalkozás. 
SZERDA 18.00 alakformáló tréning. 
MÁRCIUS 17. 18.00 a Budapesti Tavaszi 
Fesztivál programja keretében W. A. Mozart 
– Bartók Béla, avagy a tárgyiasult zene című 
kiállítás megnyitója. 

KARINTHY SZALON
XI., Karinthy F. út 22. Tel.: 209-3706
SZERDA 18.00 Jóga. 
MÁRCIUS 21.18.00 Fűrjes Viktória fotóművész 
Amit nem tudok kimondani című kiállításá-
nak megnyitója. Megtekinthető ÁPRILIS 5-IG 
munkanapokon.

MU SZÍNHÁZ
XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
MÁRCIUS 16. 20.00 Berger Gyula: Bíbor siva-
tag, bemutató (tánc).
MÁRCIUS 18. 20.00 Zárónap: Hargitay Ákos: 
Karton, bemutató (tánc), Ágoston Béla / 
Zuboly koncert.
MÁRCIUS 19. 20.00 Nina Umniakov: Henzáp!

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ.
XI., Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
MÁRCIUS 16., 17. 22.00 Suttogók. 
MÁRCIUS 19-21. 19.00 A Karamazov testvérek. 

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R-KLUB
XI., Műegyetem rkp. 9. Tel.: 463-3733
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 18.00 Csí Kung – Tai Csi 
tanfolyam.
MÁRCIUS 17. 18. 19.00 Pierre Choderlos de 
Laclos: Veszedelmes viszonyok. 
MÁRCIUS 21. 20.00 Alkalmi Kapcsolatok 
Társulása: Riadólánc 80.

BME OMIKK AULÁJA
XI., Budafoki út 4-6.
MÁRCIUS 31-IG kiállítás Bay Zoltán hold-
radar-kísérleteinek 60 éves évfordulója 
alkalmából.

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

SCHEFFER GALÉRIA 
XI., Kosztolányi D. tér 4. 
ÁPRILIS 6-IG kiállítás Borsos Miklós olajképei-
ből, grafikáiból és kisplasztikáiból.

TETŐ GALÉRIA
XI., Ecsed u. 13. Tel: 203-5607
MÁRCIUS 17. 18.00 Szigeti Edit festőművész 
kiállításának megnyitója. Nyitva hétköznap 
13.00–18.00-ig. Megtekinthető: ÁPRILIS 
11-IG.

TRANZIT ART CAFÉ
XI., Bukarest u. Ulászló u. sarok Tel.: 209-3070
MÁRCIUS 30-IG Joe In Chile kiállítása, megte-
kinthető minden nap 8.00-23.00 óráig. 

XI. KERÜLETI HELYTÖRTÉNETI 
KIÁLLÍTÓHELY
XI., Erőmű u. 4. T.: 365-6126
Régészeti, építészeti, ipartörténeti (Csonka 
János) emlékek. Egyszer volt Dél-Buda. 
Tájvédelmi körzeteink. Nyitva minden szer-
dán 15.00–18.00-ig. 

Március 13. – Március 22.

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

MÁRCIUS 13.  HÉTFŐ

18.00   Újbuda Magazin
18.40  Sport 11
18.50  Hit és élet (katolikus percek)
18.55  Égető kérdések (református5 perc)
19.00  SzivárványSzín (kulturális magazin)
19.30  Szolgáltató műsor

MÁRCIUS 15., 22.  SZERDA
20.00  a 9STV műsora

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

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



KÖZBIZTONSÁG / FÓRUM 7ÚJBUDA 2006. MÁRCIUS 15.

Újbudán öt polgárőrszervezet műkö-
dik, a nagyobbak egyike az 1998-ban 
alakult Sashegy Polgárőr Egyesület. A 
32 főből álló csapat Sashegy, Őrmező, 
Kamaraerdő, Rupphegy, Örsöddűlő és 
Kőérberek városrészeken teljesít köz-
biztonsági szolgálatot.

Az egyesületet 15 ugyanazon a környé-
ken lakó, és a környezetükért felelősséggel 
gondolkodó ember alakította. Az általuk 
„lefedett” terület nem határolható el éle-
sen, hiszen a kerületben működő többi 
szervezettel együttműködve járőröznek, 
illetve a rendőrség vagy az önkormányzat 
kérésére esetenként a kerület több pontján 
is teljesítenek szolgálatot. A rendőrséggel 
való kapcsolattartás lényege a jó szakmai 
és emberi kapcsolat, 
ami a sashegyiek eseté-
ben nem okoz problé-
mát, hiszen Hajnáczki 
Lajos szolgálatvezető 
valamikor a rendőrség 
kötelékében volt. Az 
önkormányzat is tá-
mogatja őket, költsége-
ik megtérítése mellett 
három autót bocsátott 
a polgárőrszervezetek 
rendelkezésére. 
 – A polgárőri szol-
gálat talán különös 
hobbiként határozható 
meg – kezdte Klimstein 
László, az egyesület el-
nöke –, de tudni kell 
a sorrendet. Az első a 
család, a megélhetés, 
csak másodsorban jöhet 
az egyesület. Előfordul, 
hogy egy-egy család-
ban problémát okoz a 
polgárőr elhivatottságú 
családtag gyakori távolléte, de ezt minden 
esetben meg kell oldani. 
 Mindenki elfoglaltságának megfele-
lően vállal munkát. Hajnáczki Lajos koor-
dinálja a feladatokat, a rendőrséggel való 
kapcsolattartás mellett ő gondoskodik ar-
ról, hogy minden napra, napszakra jusson 
ember. Általában a nyugdíjas tagok töltik 
a legtöbb időt a szolgálatban, nem ritka, 
hogy napi nyolc órát is dolgoznak, míg az 
elfoglaltabbak csak havi néhány órás jár-
őrözést vállalnak. 
 – A polgárőrség elsődleges feladata 
a bűnmegelőzés, eszköze a jelenlét, ami 
pszichés hatást gyakorol a bűncselekményt 
elkövetni szándékozókra – fogalmazot 
Hajnáczki Lajos. Az önkormányzati autó 
mellett 14 civil járművel is jelen vannak a 
kerületben, és fővárosi szinten egyedülálló 
módon van egy nyolcfős lovas csoportjuk 
is. Munkájukat segíti egy rendszámfel-
ismerő berendezés is: másodpercek alatt 
megadja a rendszámhoz tartozó autótípust 
és jelzi, hogy körözött járműről van-e szó. 
 A rendőrség frekvenciáját hallgathat-
ják ugyan a polgárőrök, de kommunikál-

ni ezen a csatornán nem tudnak. Lapunk 
tudomása szerint a rendfenntartó hatóság 
hamarosan bevezet egy új, biztonságos 
kommunikációs rendszert, melyet remél-
hetően a polgárőrök egy-egy leinformált 
és átvilágított tagja is használhat majd. A 
számukra is érdekes vagy fontos informá-
ciókat ő továbbítja majd a kollégáinak, így 
megelőzhető az a veszély, hogy valaki ille-
téktelen épül be soraikba, és adja tovább a 
rendőrségi információkat bűnözői csopor-
toknak.
 Hatáskörük csak arra terjed ki, hogy 
gyanú esetén értesítsék a megfelelő ható-
ságot – ez általában a rendőrséget jelenti. 
Mivel nem állíthatnak meg, és nem igazol-
tathatnak senkit, ezért lehetőségeik eléggé 
szűkek. Élhetnek állampolgári visszatartó 

jogukkal, de ha nem tudják megakadá-
lyozni a vélt bűnelkövetőt a menekülés-
ben, akkor marad a követés, az üldözés, s 
közben a hatóság tájékoztatása. 
 – Minden helyzet más, gyakran imp-
rovizálni kell – tette hozzá a szolgálatve-
zető. – Egyszer egy lakásbetörésről kap-

tunk értesítést a rendőrségtől – vette át a 
szót Klimstein László –, és mivel éppen a 
közelben voltunk, elkezdtük végigjárni 
a környékbeli utcákat. A személyleírás 
alapján egy gyanús férfi tűnt fel az utcán, 
visszatartottam őt, amíg a rendőrség meg 
nem érkezett a hívásomra, és ekkor derült 
ki, hogy valóban ő követte el a betörést. 

 A rendőrséggel való jó együttműködés 
másik tipikus példája volt egy autófeltörő 
páros éjszakai lefülelése, folytatja az egye-
sület elnöke. Ahogy lassan végighajtottak 
a parkoló autók mellett, arra lettek figyel-
mesek, hogy az egyikben két fiatalember 
ül. Megálltak mellettük, mire a kocsi ajtói 
kicsapódtak, s a két férfi menekülőre fog-
ta a dolgot. Erre a két polgárőr is kiugrott, 
és filmbe illő üldözési jelenet vette kezde-
tét, mely a bűnelkövetők leteperésével, s a 
rendőrség megérkezésével zárult.
 Az egyesület által felügyelt területek 
mindegyike más típusú figyelmet igényel, 
hiszen a bűncselekmények típusa város-
részenként különböző. A kerület külső 
részein, a víkendházas övezetben főként 
a téli időszakban és napközben kell na-

gyobb körültekintéssel 
eljárni, hiszen a terület 
elhagyatott, ezért elősze-
retettel jelennek meg ott 
a bűnözők és a hajlékta-
lanok. A leggyakoribb 
a házak kirámolása, és 
az önkényes beköltözés, 
ezért a polgárőrök egész 
apró jelekre is felfigyel-
nek, mint például egy 
letört lakat, egy füstöl-
gő kémény, lábnyomok 
a hóban. A kertvárosi 
részen a lakásbetörések, 
kocsilopások és rablások 
a leginkább jellemzőek, 
ezért ezeken a területe-
ken is főként nappal van 
szükség a polgárőrök je-
lenlétére. A belvárosban 
szinte minden előfordul, 
itt az este és az éjszaka is 
frekventált időszaknak 
számít, hiszen gyakran 
késő estig nagy a for-

galom, ez persze a hatékonyság rovására 
megy. A Budaörsi út „neuralgikus pont” 
számukra, hiszen itt gyakoriak a balese-
tek, illetve a bűnözők számára ideális 
menekülő-útvonal, a Dunántúl kapuja. 
Beszélgetőtársaim felidéztek egy esetet, 
amikor egy balesetet követően a közelben 
lakó polgárőr állt keresztbe az úton autójá-
val, hogy meggátolja a további koccanások 
bekövetkezését, és irányítsa a forgalmat, 
amíg a rendőrök meg nem érkeznek. 
 A polgárőri szolgálat önkéntes tevé-
kenység, célja a lakóhely környezetének 
védelme, a bűnmegelőzés elősegítése, az 
utca emberének óvása. Hajnáczki Lajos 
elmondta, munkatársaik pszichés felké-
szítésben részesülnek, illetve a szakmai 
fejlődés érdekében gyakran vesznek részt 
a rendőrség, vagy a polgárőr szövetség 
által szervezett továbbképzéseken. Ki-
emelte, nagyon fontos a lakossággal való 
jó együttműködés, ezért kérik, hogy a 
kerületben élők forduljanak bizalommal 
a polgárőrökhöz az utcán, vagy a Polgár-
őr Centrum központi számán. 

-szöllőssy-
 

Minden helyzet más, gyakran improvizálni kell

Sashegyi polgárőrök akcióban

SZOLGÁLATBAN: Már a polgárőrök puszta jelenléte is csökkenti a bűnözést

A rejtélyes autó
Március 5-én hajnalban az egyik kerületi 
benzinkút személyzete arra lett figyelmes, 
hogy beáll egy autó a töltőállomás parko-
lójába, kiszáll belőle egy férfi, majd gyalo-
gosan eltávozik. A kutasok egy óra múlva 
értesítették a rendőrséget, az otthagyott 
autó motorja ugyanis járt. A rendőrök át-
vizsgálták a kocsit, de bűncselekményre 
utaló nyomot nem találtak. A jármű az 
egyik kerületi kft. tulajdona. A rendőrség 
megkereste a céget, de nem tudtak beszél-
ni senkivel sem. A rejtély megoldatlan ...

A szemtanú segített
Március 5-én egy férfi gépkocsijával ne-
kihajtott egy másik autónak a Bukarest 
utcában, de nem állt meg, elhagyta a 
helyszínt. Az eset tanúja megjegyezte a 
rendszámát, ennek alapján a rendőrök 
felkeresték a lakásán a vétkes gépkocsive-

RENDŐRSÉGI HÍREK

OLVASÓI VÁLASZLEVÉL

Mi van veled Törökugrató 
utcai óvoda?
Az elmúlt hetekben aggódó cikk jelent 
meg az Újbuda hasábjain a Törökugrató 
utcai óvodánk jelenével és jövőjével kap-
csolatban. A cikk névtelen írója nem az 
óvodától kért és kapott információkat, 
hiszen fel sem keresett bennünket. Mi, itt 
dolgozók szeretnénk, ha az óvoda helyze-
téről, életéről eljuthatnának a valós infor-
mációk a gazdagréti szülőkhöz.
 22 éve fogadjuk a Gazdagréti lakóte-
lep és környéke gyermekeit. Három éve az 
óvoda volt vezetőjének nyugállományba 
vonulása, az akkori statisztikai felmérés 
adatai, az óvodaépület állaga indította el, 
hogy önkormányzatunk vezetése elgon-
dolkozzon óvodánk jövőjéről. A gyermek-
létszám azóta egyfolytában növekszik. 
Ma 6 csoportban fogadjuk a csoporton-
ként 23–25 gyermeket, s szükség esetén a 
7. csoport megnyitására is készen állunk. 
Nevelőtestületünk a korábbi problémákon 
felülkerekedve újult erővel, hittel dolgozik 
tovább annak érdekében, hogy a lakótelep 
gyermekei részére nyugodt gyermekéve-
ket biztosítson. Kimagasló szakmai tudá-
sú óvónők és szakképzett dajkák várják 
az óvodáskorú gyermekeket. A nevelő-
testület pozitív iskolai visszajelzésekkel, 
budapesti-kerületi szakmai bemutatók 
vállalásával, cikkek publikálásával, gyer-
mekeknek kiírt pályázatok megnyerésé-
vel, kitüntetett pedagógusokkal igazolja 
szakmai létjogosultságát. 
 Két csoportban évente 44–48 kisgyer-
mek ismerkedik a német nyelvvel és ha-
gyományokkal, melynek folytatását meg-
találják a szülők a mellettünk lévő Török-
ugrató utcai iskola nevelőmunkájában. A 
„Lépésről lépésre” óvodai programunk az 
egyéni személyiségfejlesztést, az egyéni 
törődést, a tevékenységek sokaságát biz-
tosítja gyermekeink számára, melyeket 
számos fakultációs lehetőség egészít ki.
 Óvodánk harmadik éve a Gazdagréti 

Szivárvány Óvoda tagóvodájaként műkö-
dik. Számos nagyvárosban és fővárosunk 
egyes kerületeiben 4-5, sőt több óvoda 
funkcionál összevontként. Óvodánk épü-
letének állaga átlagos, az épület felújítása 
megkezdődött. Kerületünk önkormány-
zati vezetése már a tavalyi évben 20 millió 
forintnál is többet költött a felújítási mun-
kálatokra. Az idei költségvetés is tartalmaz 
a további felújításhoz anyagi fedezetet. 
 Udvarunk EU-szabvány szerinti fel-
mérése megtörtént, s udvari játékaink 
nagy részét a balesetveszély elkerülése 
miatt lebontották. Érezzük a játékok hi-
ányát, s mindent megteszünk annak ér-
dekében, hogy ezt kompenzáljuk. Az óvó 
nénik számos lehetőséget biztosítanak a 
gyermekek önfeledt játékára, s udvaron 
kívüli programokat is szerveznek. Min-
den pályázati lehetőséggel élünk, s ma 
már a gyermekek olyan famászókát hasz-
nálhatnak, amit pályázaton nyertünk. 
Segítséget elsősorban a szülőktől kapunk 
pl. a most létrehozott alapítvány révén. Az 
óvodánkba járó gyermekek szülei érzik, 
ismerik erőfeszítéseinket s maximálisan 
segítik „életünket”. Köszönjük, hogy tár-
sak a mindennapjainkban.
 Oldalakon keresztül tudnánk nevelő-
munkánk eredményeit sorolni, s bizony-
gatni, hogy továbbra is szeretettel várjuk a 
jövő óvodásait. Kérjük, győződjenek meg 
saját szemükkel. Egész nap várjuk az ér-
deklődő szülőket és gyermekeiket, hogy 
első kézből tájékozódhassanak óvodánk 
életéről, nevelési elképzeléseinkről, célja-
inkról, jövőnkről.
 Köszönjük a nevelőtestületünkért ag-
gódó szülői szavakat! Köszönjük a szülők 
támogatását, együttérzését! Nevelőtestü-
letünk emberségünk, szakmai tudásunk 
legjavát adva neveli az óvodánkba járó 
gyermekeket s várjuk a leendő óvodása-
inkat is. Mindehhez élvezzük a fenntartó, 
Újbuda Önkormányzatának támogatását. 
Az óvoda nevelőtestületének nevében: 

Osváthné Terék Mária óvodavezető

Újbudai Polgárőr Szolgáltató Centrum
Az Újbudai Polgárőr Szolgáltató Centrum a 
XI., Kisújszállás u. 6. szám alatt tevékenykedik 
együttműködésben a rendőrséggel és a Fővárosi 
Közterület-felügyelettel. A polgárőrök itt, vagy a 
209-3478-as telefonszámon várják a munkájukat 
segítő, lakóhelyünk, otthonunk biztonságát 
érintő lakossági bejelentéseket.

zetőt. A BRFK központi fogdájában vett 
vérmintából derült ki, hogy ittas állapot-
ban volt, ezért hagyta el a helyszínt.    

Felszámolják a brutális 
rablóbandát
Tavaly év végén csoportos rablás történt 
Őrmezőn, megvertek két iskolás kislányt, 
s elvették a mobiltelefonjukat. A rendőrség 
március 6-án őrizetbe vett egy fiatalem-
bert, aki azzal gyanúsítható, hogy részt vett 
a rablásban. A banda több tagja is a rend-
őrök látókörébe került, s számos általuk 
elkövetett bűncselekményre is fény derült. 
A csoport rendkívül erőszakosan lép fel: 
késsel fenyegetik meg áldozataikat vagy 
megverik őket. Az őrizetbe vett fiatalember 
egyébként a VIII. kerületből jött át. Az ot-
tani  bekamerázott utcák miatt sok bűnöző 
helyezte át a vadászterületét a XI. kerületbe.

S. F.
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geteg támogatást kap a szeretteitől, külö-
nösen a kedvesétől, és ez plusz energiákat 
ad. Érdemes most egyszerre több vasat a 
tűzben tartania, ugyanis remek formában 
van, és úgy tud egy időben több feladattal 
foglalkozni, hogy közben nem vét hibát. A 
megszerzett pénze egy részét végre költse 
magára, megérdemli.

Szűz
augusztus 24–szeptember 23.

A napokban sok időt tölt azzal, hogy bará-
tainak segít, illetve velük együtt szórako-
zik. Több összejövetelen is részt vesz, egy új 
ismeretség révén pedig egészen közeli kap-
csolatba kerülhet valakivel. Olyan jól telnek 
az estéi, hogy hajlamos lesz megfeledkezni 
a kötelezettségeiről, és a munkahelyén egy-
általán nem nyújtja a maximumot. Egy 
darabig mehet ez így, de előbb-utóbb sze-

met fog szúrni főnökeinek. Jobban teszi, ha 
aktívan tölti el a munkaidejét, és legalább a 
rutinfeladatokat jól elvégzi.

Mérleg
szeptember 24–október 23.

Nehézségek támadnak a családjában. Eb-
ben a helyzetben ne próbálja meg irányítani 
mások érzéseit és gondolatait, mert ezzel 
csak ront a helyzeten. Mivel otthonában 
szinte állandóak a viták, a munkahelyi 
problémákat inkább barátaival beszéli meg, 
és az ő társaságukban igyekszik kikapcso-
lódni. Hajlamos a munkába temetkezni, 
amivel ugyan a gondjai nem oldódnak meg, 
de sokat lendíthet a karrierjén. Hamarosan 
előléptetik, ám ennek nem tud felhőtlenül 
örülni az otthoni viszályok miatt.

Skorpió
október 24–november 22.

Élvezi, ha képességeit olyan célok elérésére 
fordíthatja, melyek mások érdekeit szol-
gálják, vagy amelyekkel segíthet néhány 
szorult helyzetű emberen. E tulajdonsá-
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ÚJBUDA

KERESZTREJTVÉNY

2006. március 15. – március 22.
HOROSZKÓP VÍZSZINTES: 2. Az idézet első sora (O, T, E, 

Ü, A). 13. Kevert dal! 14. Titkot kifigyel. 15. 
Tűvé tesz. 16. Ellenérték. 17. Orosz szár-
mazású francia színész, rendező (Jacques). 
18. Hasonlító szó. 20. Berkes Kálmán. 21. 
A Föld magjának vas és nikkel tartalmú 
része. 23. Török katonai rang. 25. Tanonc. 
27. Színészünk (Dezső). 29. Nyelvtani fo-
galom. 31. Aszalás része! 33. Angol női név. 
35. MFT. 36. Szlovén nyelvű népcsoport a 
Muraközben. 37. Hidrogén és ezüst vegy-
jele. 39. Szerep a Turandotban. 41. Pest me-
gyei község. 42. Juttat. 43. Hosszmérték. 
45. Előadó, röv. 46. Reparál. 48. Szlovák fo-
lyó. 49. Ultrarövidhullám, röv. 50. Vége az 
imának. 51. Sapienti …, bölcsnek elég. 52. 
Költemény. 54. Tengeri hal. 55. Iskolai fele-
lős. 57. Vallásos tiszteletben tartott növény 
vagy állat. 59. Állatot ellát. 61. Helyhatáro-
zó rag. 63. Inka csomóírás. 64. Oxigén és 
vanádium vegyjele. 66. Kidolgozott kéz 
jelzője. 68. Kérdőszó. 70. Az alaphangsor 3. 
és 7. hangja. 72. Selejtes. 74. Zsiráfféle állat. 
76. Napa társa.
FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet második sora 
(S, Ó, H, N, G, E). 2. A Földközi-tenger 
melléktengere. 3. Hazafele! 4. Lak betűi 
keverve. 5. Vélemény ütköztetés. 6. Ba-
latoni üdülőhely. 7. Tiltószó. 8. Kettőzve: 
Gábor művésznő keresztneve. 9. Békés 
megyei település. 10. Galga-parti község. 
11. Ver. 12. Lócsemege. 17. Könnycsepp, 
angolul (TEAR). 19. A szabadban. 22. 
Moll jellegű hangsor. 24. Iskola, régi, diá-
kos elnevezéssel. 26. Kenyeret vág. 28. Éles 
hangot hallat. 30. Nézeteltérés. 32. Hor-
gony. 34. Kén és alumínium vegyjele. 36. 

Ütlegel. 38. Olasz pop-énekes (Salvatore). 
40. Függeszt. 41. Elhantol. 43. Fájdalom. 
44. Tavasz eleje! 47. …, vidi, vici (Julius 
Caesar). 49. … nad Labem, cseh város. 51. 
Balog. 53. Ravaszdi. 55. Rossz tanácsadó. 
56. Röpke fohász. 58. Karinthy Ferenc 
műve. 60. Nehéz tömeg, tájszóval. 62. … 
de Vega, spanyol drámaíró. 65. … victis! 
Jaj a legyőzötteknek! 67. SOE. 69. Világ-
ifjúsági Találkozó, röv. 71. Vízben él. 73. 
TCS. 75. Néma kádi! 76. Igevégződés.
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 2. és függőleges 1.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: március 22.
AZ 5. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: 
„Már sejtem őt, a kedves ifjú szépet, ki el-
jövendő, még szunnyad egyet.” A NYERTES:  
Bartus Miklósné XI., Hengermalom köz. 
A március 1-jei, 6. szám megfejtését és nyer-
tesét a következő számban közöljük. A nye-
remény, a Prímatorna bérlet a Forma Stúdi-
óba, a szerkesztőségben vehető át.

Nagy András

Kos
március 21–április 20.

Felerősödik önben az újdonságok iránti 
vágy, nyitottabbá, érdeklődőbbé válik. Úgy 
érzi, változtatnia kell eddigi életvitelén és 
szokásain, vonatkozzon ez akár magán-, 
akár üzleti ügyeinek az intézésére. A kör-
nyezetében sok ember elismerését kivív-
hatja újfajta életfelfogásával, látásmódjával, 
de barátai közül többen megkérdőjelezik a 
változásokat, ellenezni fogják néhány lépé-
sét. Rendkívül határozott álláspontja érvé-
nyesítésében, kissé talán túl agresszív is, és 
ez nem tetszik néhány ismerősének.

Bika
április 21–május 20.

Újfajta feladatokat vállal el, eközben olyan 
dolgokkal kell szembenéznie, melyekkel 
korábban még nem találkozott. Mindez 
izgatottá teszi, szinte feldobja. Nem kizárt, 
hogy egy-két olyan helyzet is vár önre, 
melyeket nem tud megoldani, de ez nem 
veszi a kedvét, ellenkezőleg, még elszán-
tabbá teszi. Sok összejövetelen vesz részt 
barátaival, és ezek a programok szüksége-
sek is ahhoz, hogy megőrizze jókedvét és 
főként kiegyensúlyozottságát.

Ikrek
május 21–június 21.

Az elkövetkező időszakban keményen kell 
dolgoznia, miközben anyagi helyzete miatt 
is sokat aggodalmaskodik. Szinte állandó-
an feszültségben él majd, emiatt gyakran 
véthet hibákat. A szabadidejét minden-
képpen olyan környezetben töltse, ahol ki 
tudja pihenni magát. Meg kell találnia a 
módját, hogy enyhítsen az önre nehezedő 
nyomáson, még ha ennek az is az ára, hogy 
néhány napig nem megy be munkahelyé-
re. Ha nem vigyáz, és túlhajszolja magát, 
hamarosan az egészsége látja kárát. 

Rák
június 22–július 21.

Pénzügyi téren komoly lépésekre szánja 
el magát, melyek a gyors pénzszerzésnek 
nem kedveznek ugyan, viszont hosszú tá-
von jelentős bevételeket eredményeznek. 
Kerülje az extrém dolgokat, ha ruhákról 
vagy összejövetelekről van szó, ne próbál-
jon így kilógni a többiek közül. Hajlamos 
túl sokat költeni a szórakozásra, pedig eb-
ben az időszakban inkább a jövőjére kelle-
ne koncentrálnia. Élvezi az olyan emberek 
társaságát, akik tele vannak új ötletekkel, 
szívesen beszélget velük, de barátságra ne 
számítson részükről.

Oroszlán
július 22–augusztus 23.

A pénzügyi kérdések kerülnek előtérbe az 
életében. Ideje nagy részét a munkahelyén 
tölti, és erőfeszítéseinek köszönhetően si-
kerül megnövelnie bevételeit. Közben ren- (Rebeka)

gával nagy népszerűségre tesz szert a kör-
nyezetében. Ne feledkezzen azonban meg 
magánéleti kapcsolatairól sem, van mit 
javítani rajtuk. Bár most nem a karrierje a 
legfontosabb az ön számára, munkahelyén 
mégis szép eredményeket ér el. A bevételei 
folyamatosan emelkednek, és ez csak to-
vább növeli elszántságát és elégedettségét.

Nyilas
november 23–december 22.

Sokkal impulzívabb a megszokottnál, 
szívesen vesz részt olyan kalandokban, 
melyektől máskor inkább távol marad. 
Ha a szerelemben sem képes kontrollálni 
magát, akkor komoly bajba kerülhet, hisz 
párja érthető módon nem fogja díjazni, 
hogy másokkal flörtölget. Viszont me-
rész hozzáállása az előnyére válhat mun-
kahelyén, ugyanis kockázatos lépései 
látványos eredményre vezetnek. Ehhez 
azonban az szükséges, hogy jól koncent-
ráljon, és ne engedje, hogy érzelmei vagy 
indulatai vezéreljék.

Bak
december 23–január 20.

Teljesen új területek után kezd érdeklődni, 
feladva számos korábbi tervét. Nem habo-
zik kihasználni a váratlanul adódó lehető-
ségeket, melyek eredményeként karrierje 
szinte észrevétlenül terelődik új irányba. 
Ügyességének köszönhetően szép bevétel-
re tesz szert, ám ezek befektetéséhez job-
ban teszi, ha kikéri egy szakember taná-
csát. Boldogan telnek a hétköznapjai, és ez 
magánéletén is meglátszik: közel kerülnek 
egymáshoz párjával.

Vízöntő
január 21–február 19.

Megérzéseinek köszönhetően megtalálja a 
helyes utat az üzleti életben. Kitűzött céljait 
mindenképpen szeretné elérni, ezért na-
gyon kitartó, és addig nem nyugszik, amíg 
nem látja, hogy erőfeszítéseinek eredménye 
is lesz. A szabadidejét azonban gyakran 
nem megfelelően tölti el: hajlamos túl sokat 
költeni és túlságos sűrűn keveredik rossz 
társaságba. Legyen végre megfontoltabb, 
és időben hagyjon fel ezzel az életformával, 
mielőtt komolyabb baja származna belőle.

Halak
február 20–március 20.

Sokat segít barátainak, hogy megvalósít-
hassák vágyaikat, és igyekszik minden-
kivel harmonikussá tenni a kapcsolatát. 
Szabadideje nagy részét társaságban tölti, 
nincs kedve otthon ülni és pihenni. Ennek 
eredményeként sok új kapcsolatot is kiala-
kít, melyeknek most nem tulajdonít nagy 
jelentőséget, de később meghatározóak 
lehetnek életében. A hosszú távú terveket 
azonban most felejtse el, és inkább a jelen 
lehetőségeire koncentráljon. 

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

Édességek március 15-re
Jókai-torta  

HOZZÁVALÓK: : 4 db tojás, 8 dkg kg kris-
tálycukor, 16 dkg liszt, 0,8 l tejszín, 2 dkg 
kakaó, 6 dkg porcukor, 2 db narancs, 1 
csomag habfixáló. MÁZHOZ: 5 dkg cukor, 
10 dkg teavaj. ELKÉSZÍTÉSE: a tojásból, cu-
korból és lisztből hagyományos módon 
tortaformában piskótakarikát készítünk. 
A kisült piskótát kétfelé vágjuk, egy vas-
tagabb és egy vékonyabb részre. A tejszínt 
kemény habbá verjük, beletesszük a cuk-
rot és a habfixálót és azt is két részre oszt-
juk. Az egyik részbe a kakaót keverjük, a 
másikba pedig a narancsok kifacsart levét. 
A vastag piskótát visszatesszük a tortafor-
mába, rákenjük a csokis krémet, majd a 
vékony lapot rakjuk rá és erre pedig a na-
rancsos krémet kenjük. A tortát hűtőben 
lehűtjük, míg elkészítjük a mázat. A MÁZ 

ELKÉSZÍTÉSE: a cukrot világosbarnára pirít-
juk, beletesszük a teavajat és langyosan a 
hideg torta tetejére kenjük, majd ismét le-
hűtjük. Kivesszük a formából és az oldalát 
tejszínnel körbekenjük és díszítjük.

Kossuth-kifli 
HOZZÁVALÓK: 35 deka liszt, 20 deka vaj 
vagy zsír, 1 csomag sütőpor, 1 citrom leve, 
3 evőkanál porcukor, 3 tojás sárgája. TÖL-
TELÉK: 3 tojás fehérje, 25 deka porcukor, 20 
deka őrölt dió. ELKÉSZÍTÉSE:  a lisztet a vaj-
jal vagy zsírral, a sütőporral, a citrom levé-
vel, a porcukorral és a tojás sárgájával jól 
összegyúrjuk. A tésztát félujjnyi vastagra 
nyújtjuk, háromszög alakú darabokra 
vágjuk s a töltelékkel megkenve kiflikké 
sodorjuk. Sütés előtt tojással megkenjük, s 
tört dióval megszórjuk. 

RECEPTEK

ADY ENDRE 
(1877 - 1919) 

Érmindszenten szü-
letett. Tanulmányai 
után különböző 
vidéki lapokhoz írt 
verseket, kritikákat. 
Első verseskötete 
1899 júliusában je-

lent meg Versek címmel. Nagyváradon 
kezdett újságíróskodni. Költeményeinek 
mondanivalója mindig is a támadások 
kereszttüzében állt, de 1906-ban kiadott 
Új versek c. kötete miatt kíméletlen harc 
indult meg ellene. Később a Nyugat 
munkatársa lett, melynek haláláig dol-
gozott. Legendás szerelem fűzte Lédához 
(Brüll Adélhoz). 1915-ben elvette Boncza 
Bertát, akit verseiben Csinszkának neve-
zett. Tüdőgyulladásban halt meg.  

A JOGÁSZ VÁLASZOL

A leggyakrabban feltett kérdés az ügyvéd 
számára, hogyan lehet az ingatlanvásárlás 
kockázatát a minimálisra szorítani? Hallot-
tunk, olvastunk olyan esetekről, ahol a la-
kásmaffia védtelen, idős emberek ingatlanát 
szerezte meg, ezzel hajléktalanná téve a la-
kás tulajdonosait, az örökösöket pedig meg-
fosztották a jogos örökségüktől. A legfonto-
sabb az ingatlanvásárlásnál a biztonság!
 A lakást eladni kívánók minden eset-
ben győződjenek meg a vásárlók személy-
azonosságáról, amit a személyazonosság 
igazolására szolgáló okmányból tehetnek 
meg. Kérjék el bátran, és saját magukat 
megnyugtatandó, ellenőrizzék az okmány 
valódiságát és érvényességét. A következő, 
amit a biztonság érdekében megtehetnek, 
hogy ügyvédhez fordulnak, olyanhoz, akit 
már más ügylet kapcsán megismertek, 
vagy ismerősük, barátjuk ajánlja önöknek. 
A jogügylet során az önök által felkért 
ügyvéd az önök érdekeit tartja szem előtt, 
és köteles ellenőrizni a jogügylet hiteles-
ségét. Természetesen ezért a tevékenysé-
géért az ügyvéd munkadíjat számol fel, 
de amennyiben önök járatlanok e terüle-
ten – első esetben kötnek szerződést –, az 
anyagi áldozat egyben megnyugtatást ad-
hat önöknek a szerződés megkötésénél.
 Minden ingatlant érintő jogügyletnél 
„ügyvéd kényszert” ír elő a törvény, tehát 
minden esetben az írásban megkötött 
szerződés érvényességéhez ügyvédi ellen-
jegyzés szükséges, így az adásvételi szer-
ződés megkötéséhez is. Ez azt jelenti, hogy 
az ügyvéd az általa elkészített okiratot 
aláírásával, párnabélyegzőjével, valamint 
ún. szárazpecsétjével látja el, mely pecsét a 
papírlapban domború pecsétnyomot hagy 
– ez az okiraton tapintással érzékelhető 
– a szerződés minden oldalán.
 Azok pedig, akik vásárolni kívánnak, 
minden esetben már az ügyletkötési szán-

dékkor keressenek fel ügyvédet, és kérjék ki 
a tanácsát, véleményét. Az ügyvédválasztás 
joga az önöké. Általában a vevő által felkért 
ügyvéd készíti el a szerződést, amennyiben 
az eladónak is van ügyvédje, vele egyeztetve.
 Az ügylet megkötésénél minden eset-
ben friss tulajdoni lapot kell beszerezni 
az illetékes földhivatalnál, ami azt jelenti, 
hogy a szerződés megkötését megelőző 
napokban kiváltott hiteles lap birtokában 
szabad csak megkötni a szerződést. Ne 
fogadják el az eladó által beszerzett tulaj-

doni lapot! Ragaszkodjanak az önök ügy-
védje által, vagy személyesen beszerzett 
tulajdoni laphoz, még akkor is, ha ez némi 
többletköltséggel jár. 
 A fővárosban jelenleg két körzeti föld-
hivatal működik. Az 1. sz. Körzeti Földhi-
vatal a kerületben található, címe: Buda-
foki út 59., levélcím: 1519 Pf. 415, a másik, 
a 2. sz. Körzeti Földhivatal a XIII. kerületi 
Lehel téri piac területén van. Ez utóbbi az 
V., VI. és XIII. kerületi ingatlanok eseté-
ben jogosult eljárni, az 1. sz. pedig a fővá-
ros összes többi kerülete tekintetében.

Dr. Kőszegi Márta

Az ingatlanvásárlásról 
A legfontosabb a biztonság

A hótakaró alól kikandikáló hóvirágot, 
a tavasz hírnőkét már a görögök is 
ismerték, és fehér szirmairól tejvirág-
nak hívták. A bókoló kis növények a 
szerénységet jelképezik.

A hóvirág – Galanthus nivalis, az amaril-
liszfélék családjába tartozik – egyik rejté-
lye a szirmaiból fakad. A növény sejtközi 
járataiban levegő van festékanyag helyett. 
A levegő és a fény a visszaverődése okoz-
za azt a jelenséget, hogy a fehér virágok 
szinte világítanak az avarban. Szükség is 
van erre a hivalkodó magatartásra, mert a 
megporzáshoz a rovarok segítsége szüksé-
ges. A pollenszállító rovarok a lepellevelek 
között a virág belsejébe jutva a virágmézet 
keresik, közben a pollen a szőrös lábukra, a 
páncélzatra tapad, amellyel a termékenyí-
tést elvégzik. Szerencsés virág, mert ebben 
az időszakban virágos növényként egye-
düli, és a rovarok könnyedén megtalálják.    
 A megtermékenyített növény a mag-
vait szétszórja a környezetében. A magvak 
külső részén húsos réteg található, ame-
lyet a hangyák nagyon szeretnek, ezért 
ezt a réteget „hangyakalácsnak” is hívják. 
A kis rovarok a magvakat a föld alá von-
szolják, így azok a termőrétegbe jutnak, ez 
biztosítja a növény kikelését.
 A magvak csirázása még ősszel megin-
dul. Levélképződményeikből kis vésőszerű 
nyúlványokat fejlesztenek, amelyekkel át-
törik a felettük lévő mintegy 10 cm vastag 
földréteget. A magból kifejlődött hagyma 
gyökereket ereszt, amelyek folyamatosan 
rövidülnek, és behúzzák a hagymát abba 
mélységbe, ahol a legkedvezőbben fejlődhet. 
Az idősebb hagymák kis fiókákat nevelnek, 
ezek kolóniákat alkotnak, amelyeknek a 
növekedése következtében hő termelődik, 
ami a felette levő hóréteget képes megol-
vasztani. A hóvirág csodálatos virítását 
annak is köszönheti, hogy a hagymájában 
rengeteg tartalék tápanyagot halmoz fel. 

Bánhídi János

A hóvirág titkai

Dr. Kőszegi Márta
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 5. L1 KORTÁRS TÁNC FESZTIVÁL   
Két bemutatót is tartanak a MU Színházban az 5. L1 Kortárs 
Tánc Fesztivál keretében. Március 16-án 20 órakor Berger 
Gyula Bíbor sivatag című koreográfiáját Ladjánszki Márta és 
Berger Gyula adja elő. A mű a nő és férfi kapcsolatának örök 
misztériumán keresztül egymás megértésének és önmagunk 
megtalálásának lehetőségeit járja körül. A fesztivál zárónapján, 
március 18-án 20 órakor Hargitay Ákos Karton című munká-
ját láthatja először a közönség. Az absztrakt táncdarab – alko-
tója szerint urbánus koreográfia három táncosra és 23 dobozra 
– irodalmi alapját Abe Kobo A dobozember c. könyve szolgál-
tatta. Ezen az estén a háromtagú Zuboly együttes is fellép. A vi-
lágzene stílust követik, zenéjük – saját meghatározásuk szerint 
– broken etno, mely a break-dance és a népzene keveréke. 

 DIANE SCHUUR   
A páratlanul változatos női énekhang világát mutatja be a 
Szívhang – Dívák az A38-on sorozat, 
melynek következő fellépője – márci-
us 21-én 20 órakor – az amerikai Diane 
Schuur, korunk egyik legnagyszerűbb 
dzsesszénekesnője. Kétszer kapott már 
Grammy-díjat, és többek között Stan 
Getz-cel, a Count Basie Orchestrával vagy 
BB Kinggel készített lemezeket. Schuur 
minden műfajban otthonosan mozog, 
fájdalmas blues-balladákat, sodró szvin-
geket éppoly előszeretettel ad elő, mint 
popszerzeményeket. Sokoldalú egyénisége bármely stílusban 
nagyszerűen érvényesül. Koncertjének előzenekara a 2000-ben 
négy zeneakadémiai hallgatóból alakult Jazzpression lesz, mely 
a klasszikus darabok feldolgozása után egyre gyakrabban játssza 
saját szerzeményeit fellépésein.

 A BUJDOSÓ IMÁJA   
XX. századi erdélyi költők munkái alapján készült irodalmi 
összeállítás hangzik el a Kelenvölgyi Közösségi Házban már-
cius 17-én 18 órától. Erdélyi György színművész Áprily Lajos, 
Jékely Zoltán, Dzsida Jenő, Reményik Sándor, Kádár Imre, 
Wass Albert, Szabédi László, Szemlér Ferenc, Szilágyi Domo-
kos, Hervay Gizella, Magyari Lajos, Farkas Árpád, Kányádi 

Sándor, Székely János, Balla Zsófia és Kovács András Ferenc 
műveiből ad elő A bujdosó imája címmel. Az esten közremű-
ködik Lovász Irén énekes.

 ÍR-KELTA FESZTIVÁL   
Március 17-én az írek világszerte megünneplik V. században élt 
védőszentjük, Szent Patrik napját, akiről azt tartják, hogy ő vit-
te Írországba a kereszténységet. Az ünnep alkalmából március 
18-án 19 órai kezdettel ír-kelta fesztivált tartanak a Fonó kon-
certtermében a Bran, az Eclectica és az Irish Rovers együttesek 
közreműködésével. A Bran 1993 
óta vesz részt a magyarországi 
ír zenei életben, az általuk ját-
szott dallamokat saját írországi 
gyűjtéseik anyagából válogatják 
össze. Az Eclectica 2000 máju-
sában alakult, repertoárjukban 
a XVIII.–XIX. századi kelta ere-
detű tradicionális népdalok, breton és erdélyi táncdallamok és 
saját szerzemények kapnak helyet modernebb hangzásvilágú 
feldolgozásokban. Az Irish Rovers ír népzenét, tradicionális és 
kocsmazenét játszik saját átiratában. A koncertek után összné-
pi vigadalom és a Brannal ír táncház várja a vendégeket.

 AMIT NEM TUDOK KIMONDANI   
Fűrjes Viktória munkáiból nyílik kiállítás a Karinthy Szalon-
ban március 21-én este 6 órakor. A pályafutását nemrég meg-
kezdett fotóművész a Práter utcai iskolában végzett fényképész 
szakon. Amit nem tudok kimondani címmel most kiállított fo-
tói nagy részét az újbudaTV rendezvényein készítette. A fotók 
április 5-ig tekinthetők meg.

 SZERELMEM NAGYSAJÓ   
Népzenei lemezbemutató koncert és táncház lesz a Fonó ká-
vézójában március 22-én 20 órától. A Szerelmem Nagysajó 
című lemez az erdélyi Mezőség északkeleti szögletében lévő 
kis falu nagyszerű zenéjét mutatja be. Kallós Zoltán készítette 
a nagysajói zenészekkel az első felvételeket, és ő figyelt fel a falu 
gazdag tánchagyományára is. A lemezen szereplő – és a kon-
certen fellépő – négytagú együttes muzsikusok alkalmi társu-
lása, akiket a „szenvedély hozott össze”.

AZ ÚJBUDA KULTURÁLIS AJÁNLATA

Luxemburgi Zsigmondtól a „magyar Vadak”-ig

Budapesti Tavaszi Fesztivál 2006
Huszonkét kiállítás nyí-
lik meg a fesztivál ideje 
alatt, nagyobb részük 
a jubiláns zeneszerzők, 
Mozart és Bartók emlé-
ke előtt tiszteleg. A gaz-

dag kínálatból kiemelkedik a Magyar 
Nemzeti Galéria, a Néprajzi Múzeum 
és a Szépművészeti Múzeum egy-egy 
új tárlata.

A Budapesti Tavaszi Fesztivál egyik leg-
rangosabb eseménye a Művészet és kultúra 
Luxemburgi Zsigmond korában című ki-
állítás, mely a Szépművészeti Múzeumban 
lesz látható március 18-tól. A Luxemburg 
nagyhercege és a Magyar Köztársaság el-
nöke védnökségével létrejött tárlat a buda-
pesti Szépművészeti Múzeum és a luxem-
burgi Musée national d’histoire et d’art 
közös szervezésében valósul meg. Közel 
400 műtárgy mutatja be a festészet, szob-
rászat mellett az ötvös- és aranyművészet, 
a kódexfestészet és a fegyver- és tárgyké-
szítés művészetének korabeli remekeit, Lu-
xemburgi Zsigmond magyar király, majd 
német-római császár személyiségét és te-
vékenységét állítva a középpontba. 
 A „magyar Vadak” Párizstól Nagybá-
nyáig 1904-1914 című válogatás a Magyar 
Nemzeti Galériában lesz megtekinthető. 
A fesztivál első napján nyíló és július 30-
ig látható tárlaton Czóbel Béla, Tihanyi 
Lajos, Ziffer Sándor, Galimberti Sándor és 
társaik festészeti és grafikai munkásságá-
nak legszebb példái szerepelnek, és egy ki-
sebb kollekciónyi eredeti francia alkotás, 
Matisse, Derain, Vlaminck, Dufy művei. 
 Ugyancsak március 17-én nyílik 
a Néprajzi Múzeum Síppal, dobbal, 

didzseriduval… című 
hangszerkiállítása, mely 
a népzenekutató Bar-
tóknak állít emléket. 
A múzeum gyűjtemé-
nyében a világ minden 
tájáról mintegy 3000 
népi hangszert őriz, 
a kiállítás ezek közül 
válogatva a különböző 
népek változatos hang-
szerkultúráját mutatja 
be. A magyar népzene 
legjelentősebb kutatói 
által gyűjtött tárgyak-
ból és zenékből is íze-
lítőt nyújt az anyag. Az 
eredeti felvételekből 
a kiállítás időtartama 
alatt CD jelenik meg.
 Bartók, illetve Mo-
zart emlékének szentelt 
kiállítás lesz látható a 
fesztivál ideje alatt töb-
bek között a Vízivárosi 
Galériában, a Vármegye 
Galériában, a Budavá-
ri Kárpitműhelyben, a 
Kempinski Galériában. 
Március 27-én a Petőfi Irodalmi Múze-
umban nyílik kiállítás Az ősidők végtelen-
sége címmel a népdalgyűjtő Móricz Zsig-
mondról és Bartók Béláról. Gink Károly 
A fából faragott királyfi nyomában című 
tárlata a Magyar Fotográfusok Házában, a 
Bartók Béla és a tánc című kiállítás a Bajor 
Gizi Színészmúzeumban március 23-tól 
lesz megtekinthető. A fesztiválra elkészül 
a Bartók Béla emlékház kibővített kiállítá-
sa, melyet ünnepi hangverseny keretében 

Hatvan percnyi időutazás a nyolcvanas évekbe

Riadólánc az R-Klubban
A Szkéné Színház kamaraszínházában, 
a Műegyetem R épületében működő 
R-Klubban havonta egyszer műsorra 
tűzik a Riadólánc ’80 című előadást. 

A szellemesen megírt kesernyésen vidám 
darab hétköznapi élethelyzetek felvil-
lantásával idézi vissza a rendszerváltást 
közvetlenül megelőző időket. Egymás 
után következnek a rövid, olykor csak pár 
perces jelenet-történetek, így a színészek-
nek rövid időn belül kell más és más ka-
raktert magukra ölteniük, amit könnyed 
természetességgel meg is tesznek – biz-
tosítva így az előadás folyamatosságát –, 
mindeközben díszletek és jelmezek nélkül 
teremtik meg a legkülönfélébb helyszínek 
atmoszféráját, például egy osztályteremét 
vagy egy vasúti kocsiét.
 A hatvan perces időutazás során fel-
elevenednek a nézők előtt a nyolcvanas 
évek szívderítő, kellemes, és olykor persze 
megalázó helyzetei, gyomorszorító emlé-

kei. Ám – mint tudjuk – az idő mindent 
megszépít, így mai szemmel már fel-
szabadultan tudunk nevetni az egykori 
kellemetlenségeken, bosszúságokon is, 
egy hajdani oroszórán, a vámvizsgálaton 
a határnál, vagy éppen a „vérre menő” 
autóskártya-csatákon. A címadó, riadó-
lánc-jelenetből pedig megtudhatjuk, hogy 
milyen sorrendben, és milyen közlekedé-
si eszközök segítségével kell értesíteni az 
osztálytársakat „baj” esetén. 
 A darab az AKT (Alkalmi Kapcsola-
tok Társulása) és a Biztonsági Sáv közös 
munkája, rendezője Lippai Krisztina. Aki 
szeretne egy órácskát önfeledten nosz-
talgiázni közelmúltunkon, legközelebb 
március 21-én 20 órakor teheti meg. Az 
előadás után is jó szórakozást kínál a klub, 
ahol a nézők egy pohár capuccino társasá-
gában beszélhetik meg a látottakat, akinek 
pedig még ennyi szórakozás sem volt elég, 
csocsózhatnak vagy dartsozhatnak is.

Dömök Viktória

Tavaszköszöntő kisebbségi műsor a Tranzitban

Szerencse, boldogság, jó idő
A Kosztolányi Dezső téri Tranzit Kávé-
zóban március első napján mutatták 
be a Martisor – Martenica című tavasz-
köszöntő műsort a XI. kerületi bolgár 
és román kisebbségi önkormányzatok 
szervezésében. 

A megjelenteket a kerület polgármeste-
re, Molnár Gyula köszöntötte. A Román 
Kisebbségi Önkormányzatot hárman is 
képviselték, Ambrózy Éva és Gabriella, va-
lamint Kiss Adél, az önkormányzat elnöke, 
akitől megtudtuk, hogy Romániában ezen 
a tavaszköszöntő ünnepen piros és fehér 
színek jelképezik az évszakváltást. A télnek 

jut az élénkebb szín, a fehér a megújulás, a 
tavasz jelképe. A hagyományok szerint a 
férfiak a hozzájuk közel álló hölgyeknek 
ajándékot nyújtanak át az ünnepen, az 
említett színek ilyenkor a szerencsét és a 
boldogságot is jelképezik. 
 Több mint 800 éve ünneplik a bolgá-
rok és a románok a tavasz közeledtét már-
cius első napján. A dák hölgyek piros-fehér 
kövecskéket fűztek lánccá, amit medál 
formájában vagy nyakláncként akasztot-
tak a nyakukba. Az arany- és ezüstláncok 
a gazdagság hirdetői voltak, a szerencsét, 
vagy a jó idő beköszöntét a színes láncok-
tól remélték. Ezektől várták, hogy boldog-

ságot hoznak, és 
megvédenek a 
tűző napsugarak 
káros hatásától is. 
Addig hordták a 
nyakékeket, amíg 
a fák kivirágoztak, 
akkor az ágaikra 
akasztották fel. 
A sokszínű mű-
sorban fellépett a 
Weiner Leó Zene-
művészeti Szak-
középiskola és 
Gimnázium hall-
gatóinak rézfúvós 

Izlandi táncest a MU Színházban

IBM 1401– használati utasítás
Ritkán adódik alkalma izlandi produk-
ció megtekintésére hazai teátrumban 
a táncművészet magyar kedvelőinek. 
Március 3-án, valamint a következő 
napon lehetőség nyílt erre, hiszen 
a MU Színházban lépett fel Erna 
Ómarsdóttir táncművész Jóhann 
Jóhansson zeneszerző kíséretével az 
IBM 1401 – használati utasítás című 
előadással. 

Erna Ómarsdóttir tanulmányait az Izlan-
di Balettintézetben végezte, majd stúdiu-
mokat folytatott Belgiumban, a Rotterda-
mi Táncakadémián. 2002-ben elnyerte a 
Ballettanz által odaítélt legjobb fiatal tán-
cosnak járó elismerést, a következő évben 
pedig a legjobb előadónak járó díját.
 A különös című darab alapötletét egy 
nevezetes számítógép szolgáltatta a fiatal 
táncművész és a komponista számára – ez 
a 2002-ben bemutatott darab volt az első 
közös munkájuk. Izlandon – a Magyar-
országnál valamelyest nagyobb, ám csak 
néhány százezer lakosú szigeten – az IBM 
1401 volt az első komputer. Az 1964-ben 

üzembe állított technikai újdonság hét 
évig szolgált, s a programozóknak sikerült 
például „megtanítani” a géppel az izlandi 
himnusz néhány hangsorát. A korszerűbb 
gép megérkezésekor az IBM 1401-et ün-
nepélyesen elbúcsúztatták, zenei felvételt 
is készítettek ebből az alkalomból, amelyet 
aztán a két előadóművész beépített pro-
dukciójába.
 A táncmű a XXI. század emberének 
egyik új keletű problémájára próbál vá-
laszt keresni, amikor kísérletet tesz az 
ember és a gép közötti kölcsönhatások, 
ellentmondásos kapcsolódások feltárá-
sára. Erna Ómarsdóttir lendületes kore-
ográfiája, robbanékony és szenvedélyes 
előadásmódja magával ragadó, amit mű-
vészileg egyenrangúan egészít ki Jóhann 
Jóhansson élőben előadott zenéje. 
 Az IBM 1401-et az elmúlt évek legna-
gyobb visszhangot kiváltó táncszólói kö-
zött tartják számon. Az előadást számos 
európai fesztiválra meghívták, a művész-
páros bemutatta többek között francia, itá-
liai, belgiumi és svájci rendezvényeken is. 

Pataki Katalin

Kiállítás-megnyitó a Budai Klub Galériában

A Szent Korona képei
A Magyar Szent Korona felnagyított 
rekonstrukciós képeit bemutató kiállí-
tás nyílt a Budai Klub Galériában már-
cius 7-én este. 

A Magyar Szent Korona alsó, görög és fel-
ső, latin részét az oromdíszeken kívül 18 
remekmívű, alakos-feliratos rekeszzománc 
kép is ékesíti. Ezek felnagyított rekonst-
rukciós változatait készítette el Weil Róbert 
festőművész egy egyedi, általa kidolgozott 
festészeti technikával, mely jól érzékelteti 
az eredeti zománcképek 
művészi finomságát.
 Szép számmal jöttek 
el érdeklődők a kiállítás-
megnyitóra a Budai Klub 
Galériába. A megjelentek 
először ifj. Weil Róbert 
színművész szavalatát, 
majd Oravecz György 
zongoraművész játékát 
hallgathatták meg, ezután 
a szent korona misztéri-
umáról és tanáról tartott 
előadást Kocsis Mihály író, 
történész. A kiállítás dísz-
vendége, Woth Imre, a ma-
gyar koronaőrök parancsnoka a koronát 
díszítő ábrázolások jelentését és történetét 
foglalta össze. Elmondta, a szent korona 
keletkezésének idején a középkor embere 
olvasni tudott a képekről, ismerte az ábrá-
zolt történelmi alakok és a szentek életét, 

tisztában volt a szentekre jellemző attribú-
tumok – tárgyak vagy jelvények – jelenté-
sével. Szent Péter például az ábrázolásokon 
rendszerint kulcsot tart a kezében. Külön 
kitért három császár-, illetve királyport-
réra, melyek eredetileg nem voltak a Szent 
Koronán. Konsztantinosz római császár, 
illetve I. Géza (Geobitzász) magyar király 
képe ismeretlen időpontban, csere-képként 
került a koronára, míg Dukász Mihály ró-
mai császár portréja helyén egy hiteles tu-
dósítás szerint 1613-ban még a Szűzanya 

képe volt, a Dukász-kép első említése 1790-
ből származik, amit a későbbi szakértői 
vizsgálatok is alátámasztottak.
 Weil Róbert festményei április 30-ig 
tekinthetők meg a Budafoki út 9-11. alatt.

- dömök -

nyitnak meg március 25-én. Újbudán a 
Bartók 32 Galériában a Mozart–Bartók, 
avagy a tárgyiasult zene címmel nyílik 
tárlat március 14-től – a hivatalos meg-
nyitót 17-én tartják. 27 művész mutatja 
be alkotásait – akik már kiállítottak vagy 
a közeljövőben mutatkoznak be a galéri-
ában –, munkáikban közös, hogy a két 
muzsikus-zseni műveinek ihletésében 
születettek. 

N. N.

A képek megdöbbentően idézik az eredetiket

A weineres rézfúvósok is próbálták elűzni a telet

zenekara, idősebb Sztán István diákjai. El-
hangzott egy összeállítás Tavaszköszöntő a 
román irodalomban címmel, majd magyar 
és román szerzők zeneműveit hallhattuk 
Czakó Elena és Plastan Anett előadásában, 
idősebb Czakó Ádám zeneszerző kíséreté-
vel, ifjabb Czakó Ádám, a Madách Színház 
művésze pedig verseket szavalt. A színvo-
nalasan összeállított műsort nagy tetszés-
sel fogadták az est vendégei. 
 Akik pedig azon a napon nem tudtak 
elmenni a Tranzitba, március negyedikén 
is megtekinthettek egy román és bolgár 
néphagyományokon alapuló tavaszkö-
szöntő műsort a Fonó Budai Zeneházban. 
A zenét a Fanfare Complexa és a Falkafolk 
szolgáltatta, és fellépett még a Cerbul de 
Aur, a Martenica és a Kétegyházi Hagyo-
mányőrző Román néptáncegyüttes szin-
tén a XI. kerületi román és bolgár kisebb-
ségi önkormányzatok szervezésében.

Moldován Ibolya 
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Luxemburgi Zsigmond portréja az 1420-as évekből
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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 inf-
rastruktúra (riasztó, tűzjelző, számítógép-hálózat). 
Érd.: 06/20/383-4507 vagy 372-0590.

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

GARÁZS
NÁNDORFEJÉRVÁRI 8/c-ben kettő kocsi ré-

szére garázs kiadó. Tel.: 06/30/494-1934.

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

igény szerint. 201-3139.
ANGOL-NÉMET nyelv tanítását, nyelvvizsga-

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

MATEMATIKUS egyénileg tanít nyolcadikoso-
kat, középiskolásokat, egyetemistákat! 
Tel.: 365-2969.

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

NÉMETORSZÁGBAN élt diplomás német 
nyelvtanárnő sokéves tapasztalattal gyermekeknek 
korrepetálást, nyelvoktatást vállal minden szinten. 
Szaknyelv is! 06/70/510-6088.

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.

MÉRNÖKTANÁR matematikát, fizikát, műszaki 
tárgyakat tanít eredményesen, 246-2122.

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 azon-
nal. Falbontás nélkül, több évtizedes gyakorlattal. 
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. Gebe: 207-2850, 06/30/949-2052, 
06/30/942-0064, www.gebeviz.hu

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

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

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

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

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

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

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

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

24 ÓRÁS duguláselhárító gyorsszolgálat! 
Csatornák-, szifonok tisztítása, gyökértelenítése. 
Teljes körű víz-, fűtésszerelés. 
280-2685, 06/30/934-6473.

VILLANYSZERELÉS! Kapcsolótól a teljes felújí-
tásig! Bojlerek, tűzhelyek, hőtárolós kályhák javítása. 
Hibaelhárítás! 280-2685, 06/30/934-6473.

FÜRDŐSZOBA-FELÚJÍTÁS! Vízszerelés, WC-
tartályok, csapok javítása, csőtörések elhárítása. FÉG 
gázkészülékek szakszervize. Garanciával! Javítás ese-
tén ingyenes kiszállás. 280-2685, 06/30/934-6473.

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

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

LAKÁSSZERVIZ
SZOBAFESTÉST, tapétázást, mázolást, burko-

lást, parkettacsiszolást, illetve teljes körű lakásfel-
újítást vállalunk közületeknek is, 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.

REDŐNY, fa, műanyag, alumínium, reluxa, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, napellenző készítése, javí-
tása. T.: 06/30/964-8876, 213-2033.

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

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

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-, kőművesmunkákkal együtt 
garanciával vállalja magánvállalkozó, referenciákkal. 
204-6793, 06/20/934-6993.

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

ABLAKCSERE! Lakásfelújítás! Műanyag- és 
fa nyílászárók (hőszigetelt) gyártása, beszerelése. 
Festés-mázolás, víz-, villany-, fűtésszerelés, burkolás, 
gipszkartonozás. Generál kivitelezés! 
280-2685, 06/30/934-6473.

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

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

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

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

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

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

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. 

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

TETŐFEDÉS, bádogozás! Mindenféle tetők fedé-
se, lapos tetők szigetelése, bádogosmunkák készítése 
és javítása alpintechnikával is. Rengeteg referenciá-
val, garanciával! Csipak Péter 06/30/441-3519. 

PINCÉK, lapos tetők vízszigetelését hagyomá-
nyos tetők javítását, bádogozást, kéményfelújítást és 
kőművesmunkát garanciával vállalok. 
T.: 06/30/319-1124.

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! Ingyenes kiszál-
lás. Garancia. 06/20/961-8618, 395-3357. 

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.

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

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

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

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.

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

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

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

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.

TV-, CD-javítás garanciával. Javítás esetén ingye-
nes kiszállással, hétvégén is. 
210-4281, 06/30/394-4090.

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.

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

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

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

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

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

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

TÁRSASHÁZAK képviseletét, könyvelését, teljes 
körű ügyintézését képesítéssel, kivitelezői háttérrel 
vállaljuk. Pozsonyi és Társa Bt. 321-7075.

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.

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

20%
ABLAKAIT ENERGIATAKARÉKOS MŰANYAGRA!

10 ÉV GARANCIA, ISO MINŐSÉG.
Telefon: 06/30/367-7171

CSERÉLTESSE MOST
ENGEDMÉNNYEL

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ 
AKCIÓ!

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

ADÁSVÉTELRE 2-3%-os jutalékkal keres, kínál 
lakásokat ügyvédi ingatlaniroda. www.bastya.hu, 
telefonszám: 06/30/326-3400.

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

KERESEK készpénzért zöldövezeti, társasházi 
öröklakást, villalakást, sorházat, házat. 
395-2894, 06/20/362-2906.

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 összközműves építési tel-
kek eladók, kedvező fizetési ütemmel. Madárhegyi 
Ingatlaniroda. Tel.: 249-3006.

3% INGATLANKÖZVETÍTÉS, Bocskai úton! 
Tel.: 06/20/348-4677, 787-3485.

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

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

BÉRLEMÉNY
KIADÓ-eladó nívós ingatlanokat keresek 

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

40 m2 MŰHELYNEK, irodának Kelenföldön ki-
adó. Közműves, kocsibeállós. 203-5109.

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

NAGYSZŐLŐSI utcánál irodának alkalmas, 260 
m2-es ház eladó. www.banalp.hu, 06/30/922-9053.

SOROKSÁRI útnál 118 m2-es, gázkonvektoros 
lakás eladó. www.banalp.hu, 06/20/351-3141.

NÁNDORFEJÉRVÁRI úton 90 m2-es iroda el-
adó. www.banalp.hu, 06/30/922-9053.

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.

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

KELENFÖLDÖN 3 szobás, önálló kertes luxusla-
kás eladó. www.banalp.hu, 06/30/922-9053.

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

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.

TÁRSASHÁZI közös képviselet referenciával, 
jogi- és műszaki háttérrel. 
Tel.: 787-3485, 06/30/625-8522.

BŐRRUHÁZAT javítás és átalakítás. 
Tel.: 385-6249, 06/20/516-5064.

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. 

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. 

GYÓGYÁSZAT
TAPASZTALT masszőr csütörtöktől szombatig 

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

FOGORVOSI magánrendelés a XI. kerület Prielle 
Kornélia u. 2-ben. Igényes, széles körű ellátás, mér-
sékelt árak. Ingyenes szűrővizsgálat. Bejelentkezés a 
06/20/268-4867-es telefonszámon.

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.

ÚJ természetgyógyász központ nyílt a XI., Egry 
József utcában gyakorlott szakemberekkel. 
201-2257.

SZENT Teréz magánrendelő allergológia, bőr-
gyógyászat, fülészet, kineziológia, nőgyógyászat, 
neurológia, reumatológia, életvezetés, aranyér-am-
bulancia, belgyógyászat, gyógytorna, foglalkozás-
egészségügy, fizikoterápia, urológia, szemészet. 
Várakozás nélkül! Bejelentkezés: 203-6797. XI., 
Fegyvernek u. 52. www.mediclinic.hu

HARMÓNIA Gyógytorna Stúdió. Gerinctorna 
gyerekeknek, felnőtteknek. Tartásjavítás, hát-, derék-
fájdalmak, csontritkulás korszerű mozgásterápiája 
egyénileg vagy kis létszámú csoportokban. Műtét 
utáni rehabilitáció, mágnesterápia. 
T.: 06/20/935-2347.

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.

ÁLLÁS
KÉZMŰVES bedolgozást vállalok. (Ötvös, bőr, 

lószerszám, textil, kötés.) 
319-1054, 06/30/587-8775.

OTTHONRÓL végezhető üzleti tevékenység. 
Trendágazat és a legmodernebb technika segítségé-
vel felépítheti jövőjét. http://www.wellgo.hu

GYAKORLOTT bejárónő munkát vállal. 
Érdeklődni lehet: T.: 06/20/416-3461.

VEGYES 
IDŐS hölggyel, úrral életjáradéki szerződést köt-

nék. T.: 214-4850, mobil: 06/20/323-4104.
ELVESZETT fehér whestiszerű kan február 20-

án a Bikás parkban. Megtalálónak magas pénzjuta-
lom. 06/30/250-5820.

ELTARTÁSI szerződést kötnék idős nénivel, bá-
csival. Tel.: 06/20/598-6477.

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

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

KOPLALÁS nélkül szeretne lefogyni és meg-
tartani a kívánt eredményt? Ne kínozza magát! 
Fogyjon le csúcstechnológiás termékeinkkel! 
http://www.wellnessone.hu

KÖZLEMÉNY
A ZÓLYOMI Óvoda Alapítvány Kuratóriuma kö-

szönettel fogadta a személyi jövedelemadó 1%-ának 
felajánlását. A beérkezett 313 658 Ft-ot játékvásár-
lásra fordította.
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 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

oldal/hasáb méret (mm) fekete-fehér színes
1/1 álló 282 x 421 - 401 000

1/2 fekvő 282 x 209 - 196 000
1/4 álló 140 x 209 - 126 000

1/8 fekvő 140 x 103 68 000 75 000
1/16 álló   68 x 103 42 000 47 000

1/32 fekvő 68 x 50 24 000 29 000
első oldali csík     282 x 37 - 260 000
hirdetési csík     282 x 74 - 151 000
hirdetési csík     282 x 37 - 99 000

2/103 álló 110 x 103 83 000 104 000
3/74 fekvő     168 x 74 63 000 73 000
2/74 fekvő     110 x 74 44 000 52 000
1/74 fekvő 53 x 74 23 000 28 000

Az árak az áfá-t nem tartalmazzák

  Ötszöri megjelenés esetén    5% 

Tízszeri megjelenés esetén 10% 

Hússzori megjelenés esetén 15% 

Harmincszori megjelenés esetén 20% 

Negyvenszeri megjelenés esetén 25% 

A keretes hirdetések árai és méretei:

Kedvezmények:

Apróhirdetések:

Az Újbuda hirdetési ajánlata

Nagy példányszá-
mú, műfajában 

piacvezető hetilap 
számlaképes, 

agilis 

HIRDETÉS-
SZERVEZŐKET 

keres 
jutalékos 

rendszerben.
Telefonszám: 

06/30/619-3324
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Újbuda Vers- és Prózamondó verseny
Az Őrmezei Közösségi Ház Újbuda Önkormányzata támo-
gatásával a Költészet Napja és Zelk Zoltán születésének 
100. évfordulója alkalmából Újbuda Vers- és Prózamondó 
versenyt hirdet. Időpontja április 6., 15 óra.

A versenyen való részvétel feltételei:
egy választott vers Zelk Zoltán költeményei közül
egy szabadon választott vers vagy prózarészlet (5 percnél nem hosszabb)

Kategóriák:
I. kategória – általános iskola I-IV. osztály
II. kategória – általános iskola V-VIII. osztály
III. kategória – gimnázium, szakközépiskola I-IV. osztály

A politika a hivatásom, emellett azonban 
büszke családapa is vagyok. Gyermekeimnek 
való mesélés közben gondolkodtam el azon, 
hogy ha mi, felnőttek megőriznénk vala-
mennyit gyermeki mivoltunkból, talán béké-
sebb lenne a világ. 
Ha van kedvük, tegyenek velem egy próbát:

Emlékeznek még, hogy hívták a hét törpét?

a) Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök,  
Péntek, Szombat, Vasárnap
b) Morcos, Kócos, Borzos, Torkos,  
Foltos, Bojtos és Jancsi
c) Morgó, Szende, Szundi, Hapci,  
Tudor, Vidor és Kuka

Ha van kedvük velem játszani, hívják fel a 
371-3202-es telefonszámot. A helyes meg-
fejtők között mesekönyvet sorsolunk ki, 
melyet – ha nem zavarok – személyesen 
viszek el a nyertesnek.

Bács Márton: MESEVILÁGUNK
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Pezsgő Újbuda
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem Innovatív oktatás és 
kutatás a Műegyetemen címmel Ipari 
Nyílt Napot rendezett február 28-án az 
egyetem központi épületében. 

Nyolcadik alkalommal került sor az Ipari 
Nyílt Nap rendezvényére, amelyet azért 
hívtak életre, hogy kapcsolatteremtési le-
hetőséget biztosítsanak a gazdasági élet 
szereplői és az egyetem oktatói, kutató, 
hallgatói között. 
 Dr. Molnár Károly rektori megnyitó-
jában  szólt a lineáris képzés lehetősége-
iről a modern szakemberoktatásban, és 
arról, hogy az új felsőoktatási törvény mi-
lyen módon segíti az innovációt. Beszéde 
után dr. Magyar Bálint oktatási miniszter 
Magyarország innovációs stratégiáját 
ismertette, majd beszélt arról, hogy az 
egyetemek milyen szerepet tölthetnek 
be versenyképességünk növelésében. 
Dr. Boda Miklós, a Nemzeti Kutatási és 
Technológiai Hivatal elnöke azt elemezte, 
milyen tudással és mentalitással kell ren-
delkeznie napjaink mérnökeinek, szak-
embereinek, hogy megfeleljenek a gazda-
ság kihívásainak. Hasonló témakörben 
fogalmazta meg gondolatait dr. Kocsis 
István, a Magyar Villamos Művek zRt. 
vezérigazgatója. Dr. Jobbágy Ákos egye-
temi docens, a BME oktatási igazgatója 
beszámolt a Műegyetemen folyó kutatási-
fejlesztési tevékenységről. Kapcsolódott 
témaköréhez dr. Zrínyi Miklósnak, a BME 
tudományos és nemzetközi rektor-he-
lyettesének előadása az egyetem és az ipar 
újszerű együttműködésről.
 A délelőtti előadások után délután 
kerekasztal-beszélgetésekkel folytatódott 
a nyílt nap. A szervezők lehetőséget biz-
tosítottak laborlátogatásokra is. Az érdek-
lődők megismerkedhettek például a repü-
lés-szimulátorral, a Nukleáris Technikai 
Intézet oktatóreaktorával, a Kármán Tó-
dor Szélcsatorna Laboratóriumban vagy a 
Hőerőgép és Tüzeléstechnika Laboratóri-
umban folyó munkával. A rendezvény ré-
szeként megnyílt egy szakmai kiállítás is.

  M. I.

Innovatív 
oktatás

Ipari Nyílt Nap a BME-n

Március 3-án estétől – ha nem is reg-
gelig – vidám társaság töltötte meg 
a Hotel Flamenco szálló nagytermét. 
Az Újbuda Baráti Kör Közhasznú Egye-
sület meghívására a város életében 
jelentős szerepet betöltő közéleti 
személyiségek gyűltek össze politika-
mentes találkozóra.

Az est címének megfelelően egy pohár 
pezsgővel fogadták az érkezőket, amit 
azért sokan narancslére cseréltek – ki 
tudja miért. Mindenesetre a Traviátából 

természetesen a Pezsgő-duettet adta elő 
Csavlek Etelka és Csák József oparaénekes. 
Így a nyitótánc palotásához már nem csak 
a táncosok voltak bemelegítve. A vacsorá-
hoz félszáraz borok dukáltak, és édes dal-
lamok Kemény Kázmér és a Canada Dry 
együttes jóvoltából.
 Csavlek Etelka és Csák József lágy 
szerelmes dallamokat énekeltek, már-már 
andalítva a minden jóval eltelt közönsé-
get. Másként gondolták az FMH táncosai, 
akik fergeteges előadásba kezdtek, főleg 
latin táncokkal borzolva a kedélyeket. En-

No Kampány – Champagne

nek meg is lett a hatása: addig csak Kürti 
Sándor díszpolgárunk ropta a táncot pár-
jával, ám a felhevült szólótáncosok invitá-
lásának nem lehetett ellenállni, felkérésü-
ket visszautasítani, így megtelt a táncpar-
kett. Szkok Iván festőművész megmutatta, 
hogy legalább két jó férfitáncos van a nem 
profik között is, Rózsa asszony, a polgár-
mester hitvese pedig akár be is állhatna a 
Modern Táncklub szólistái közé.
 Innen már oldottabb lett a hangulat, 
a szigorú rend szerint ültetett társaság 
feloldódott, ki-ki ismerősöket keresett fel. 

I smerő s ök b ől 
pedig nem volt 
hiány: az autós 
mogul Ivanics 
Lajos és Zsitnik 
Béla, László atya, 
Molnár Gyula 
polgármester és a 
többi képviselője-
lölt vagy pályázó: 
Szegedi Ferenc 
vo l t  p o l g á r-
mester, Veresné 
Krajcár Izabella, 
Lakos Imre, Ba-
lázs Gyula, Bács 
Márton alpolgár-
mesterek, Szőke 
László, az előző 
ciklus alpolgár-
mestere, Józsa 
István, Szabó Vil-
mos parlamenti 
képviselők, John 
Emese, az Új Ge-

neráció elnöke, Kremzner Zsuzsa aljegyző, 
a hivatal felső vezetői, művészek, tudósok, 
civil szervezetek vezetői.
 Szilágyi Balázs főszervező – egyéb-
ként maga is a kerület első embere a rend-
szerváltás pillanataiban – elégedetten 
szemlélhette a jó hangulatot, a csevegést, 
barátkozást. Nála talán csak az volt elé-
gedettebb, aki a tombolán pezsgőt, színes 
tévét, illetve külföldi utat nyert. Hogy a 
kaszinóasztalnál mi történt, arról ezúttal 
hallgasson a fáma.

(h. l.)

A kerületi közéleti személyiségek is önfeledten ropták a táncot

BÁL

A résztvevő diákok teljesítményét szakmai zsűri bírálja el, melynek tagjai: 
Tóth Zsuzsanna, a Magyar Művelődési Intézet osztályvezetője,  
Zelk Zoltánné irodalomtörténész, Köllő Miklós rendező.
Jelentkezési határidő: április 3. 
Az iskolák saját hatáskörben döntik el, hogy háziversenyen vagy egyéb más 
módon választják ki az induló tanulókat.
A versenyre minden iskola kategóriánként három diákot nevezhet.
További információk: Földi Annamária, telefon 310-0644, 309-0007.
Őrmezei Közösségi Ház, XI. kerület, Cirmos u. 8.
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