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Csonka JánosUniós vitafórum

tudósításunk a 3. oldalon

A kerület négy középiskolájá-
ból közel száz diák vett részt az 
önkormányzat által szervezett 
Európa napi rendezvényen.

írásunk az 5. oldalon

Kevesen tudják, hogy az első 
magyar autó tervezője és gyár-
tója, a Műegyetem tanműhelyé-
nek vezetője nem volt mérnök

ÚJBUDA
XVI. ÉVF. 16. SZÁM 

 KELENFÖLD ŐRMEZŐ  GAZDAGRÉT  ALBERTFALVA  KELENVÖLGY  LÁGYMÁNYOS  SASAD-SASHEGY  GELLÉRTHEGY  SZENTIMREVÁROS  

Évente ötszázezren váltanak 
jegyet a Kondorosi uszodába, 
ahol számos új szolgáltatással 
várják a strandolókat.

cikkünk a 11. oldalon

Strandszezon

1850-ben lépett életbe az 
„Organisationsentwurf”, amely a 
magyar közoktatás történetében 
először jelölte meg az érettségi vizsga 
napjainkig érvényes, a gyakorlatban 
ma is élő szerepét: az érettségizett 
jogosultságát a felsőfokú továbbta-
nulásra.

Idén 120 ezernél több diák jelentkezett 
az érettségire, közülük rendes vizsgát 
mintegy 96 ezren tesznek A maturáló di-
ákok számára 520 ezer vizsgát szerveznek. 
Ezekből csaknem 444 ezer a közép, 47 ezer 
az emelt szintű, a fennmaradó „beszámí-
tós” vizsgákat már korábban letették a ta-
nulók. A jelentkezések szerint a tényleges 
emelt szintű vizsgák száma a tavalyihoz 
képest 75 százalékkal magasabb.
 Az emelt szintű szóbeli vizsgákon a 
diákok az adott tárgyakból kijelölt isko-
lákban, különbizottság előtt adnak szá-
mot tudásukról. A három tanár különbö-
ző középiskolákból vagy felsőfokú intéz-
ményből érkezik, ahogy az adott csoport 
vizsgáztatott diákjai is más-más középis-
kolák tanulói. 
 Ebben az évben szigorú biztonsági in-
tézkedések mellett szervezik a vizsgákat, 
ezúttal minden szinten, minden tárgyból 
több, egymással egyenértékű feladatsor 
készült. A végső feladatsort sorsolással 

választják ki. A tételeket a vizsganap reg-
gelén szállítják ki az iskolákba, az azokat 
tartalmazó biztonsági tasakok a vizsgák 
előtt fél órával bonthatók fel, s arról jegy-
zőkönyvet is kell készíteni. A vizsgakérdé-
seket a tantestület három tagjából álló bi-
zottság előtt kell felbontani. Jegyzőkönyv 
készül, illetve készült a nyomtatási folya-
matokról és a selejtekről.  
 A vizsgák megszervezésére az okta-
tási és a belügyi tárca, valamint az OKÉV 
költségvetésében összesen mintegy 2,5 
milliárd  forintot különítettek el.
 A nemzetközi érettségik lebonyolí-
tására Magyarországon egyedül jogosult 
budapesti Karinthy Frigyes Gimnázi-
umban 38 diák számára május 2-án kez-
dődött meg a nemzetközi matúra. Ezt a 
vizsgát a világ 117 országában ugyanazon 
a napokon teszik le a tanulók.
 Összesen hat tárgyból kell számot 
adni tudásukról: három tárgyból emelt 
szintű, a többiből nornál szintű vizsgát 
kell tenniük. Kötelező vizsgát tenni anya-
nyelvből, matematikából és idegen nyelv-
ből, a többit három tantárgycsoportból 
választhatják ki a diákok. Mind a vizs-
gadolgozatokat, mind a szóbelin felvett 
hanganyagot postán küldik el a vizsgáz-
tatónak, aki mindkét szinten egységesített 
elvek alapján, objektíven értékel, sokszor a 
világ Magyarországtól távol eső pontján.

A nemzetközi érettségit 117 ország olyan 
rangos egyetemi is elfogadják a felvitelijü-
kön, mind a francia Sorbonne, az angliai 
Oxford, az amerikai Harvard.  
 Kerületünk egyik patinás intézmé-
nyében, a nyolc és négy évfolyamos kép-
zéssel működő Budai Ciszterci Szent Imre 
Gimnáziumban az idén három végzős 
osztály van, 107 tanuló érettségizik.  
 – Végzőseink közép- és emelt szintű 
matúrára egyaránt jelentkeztek, és több 
alsóbb évfolyamos tanulónk is előrehozott 
középszintű szaktárgyi megmérettetésen 
ad számot tudásáról – tájékoztatta lapun-
kat dr. Párdányi Miklós igazgató.
 Az intézményben első idegen nyelv-
ként az angolt és a németet lehet válasz-
tani, másodikként ezeken kívül a franciát 
vagy az olaszt. A szóbelik június 19-től 
23-ig tartanak. Az emelt szintű matúrák 
sorában a történelem, illetve a biológia 
tantárgy bizonyult a legnépszerűbbnek 
tanulóink körében. A választott tantár-
gyak között van a magyar, a kémia, a fi-
zika, a földrajz és az informatika, az ide-
gen nyelvek sorában a francia, az angol, 
az olasz és a német. 
 Az alma mater vezetője elmondta: a 
statisztikák szerint a végzős diákjaik 75 
százalékának van az esélye az első évben 
felvételt nyerni felsőfokú tanintézménybe.

Pataki Katalin

Megkezdődtek az érettségik 
Rendes és emelt szintű vizsgák, nemzetközi matúrák

Megkezdődtek a 4-es metró 
Móricz Zsigmond körtéri állo-
másának építési munkálatai. 
Emiatt a forgalomváltozásokat 
vezettek be a körtér környékén 
és a Karinthy Frigyes úton.

Az állomásépítés első ütemében 
május 4-én közműkiváltási mun-
kálatok kezdődtek a Karinthy 
Frigyes úton, ezért az út forgalmát 
részlegesen korlátozzák. A Móricz 
Zsigmond körtér felől a Bicskei 
utcáig egyirányúvá válik a Karin-
thy Frigyes út, a Karinthy Frigyes 
útról a Móricz Zsigmond körtérre 
nem lehet kihajtani, mert az utca a 
Bercsényi út felől zsákutca lesz. Az 
építések miatt ideiglenesen nem le-
het megállni a Karinthy Frigyes út 
Móricz Zsigmond körtér és Bicskei 
utca közötti parkolóiban sem.
A Főpolgármesteri Hivatal ille-
tékeseitől megtudtuk azt is, hogy 
az előzetes felmérések szerint a 
4-es metró budai állomásai közül 
a Móricz Zsigmond körtéri lesz a 
legforgalmasabb. Az építkezés so-
rán nemcsak új állomás és aluljáró 
épül, hanem teljesen átalakul a 
felszín is, hogy modernizálódjon és 
a megsokszorozódó utasforgalmat 
elbírja. Ugyanakkor a közúti for-
galom várható csökkenésével mér-
séklődik a környék zaj- és levegő-
szennyezettsége, és lehetővé válik, 
hogy az itt élők a Móricz Zsigmond 
körtérről akár 10 perc alatt eljussa-
nak a városközpontba. 
A Móricz Zsigmond körtéri állo-
más szerkezetépítési munkálatai 
a tervek szerint 2008 májusában 
fejeződnek be. A kivitelező válla-
latok a munkálatok ideje alatt az 
építési területek közelében lévő 
házakba és üzletekbe minden 
esetben lehetővé teszik a zavartalan 
bejutást, és a lehetőségekhez képest 
minimalizálják a lakosságot érintő 
kellemetlenségeket.

(Sz. I.)

Forgalomkorlátozások Újbuda szívében

Május közepére elkészül a Gazdag-
rétet a Móricz Zsigmond körtérrel 
összekötő kerékpárút kiviteli terve. A 
biztonságos útvonal kijelölésében a 
kerékpáros civil szervezetek képviselői 
is közreműködtek.

– A Pro Urbe Kft. által készített, az újbudai 
kerékpárút-fejlesztéssel kapcsolatos tanul-
mánytervet az illetékesek jóváhagyták, 
most a kiviteli tervek véglegesítése van 
soron. A koncepciót május közepéig kell 
a szakértőknek elkészíteni. A Gazdagréti 
utat a Móricz Zsigmond körtérrel össze-
kötő bicikliút megtervezésében döntő sza-
vuk volt az érintett civil szervezeteknek – 
tudtuk meg Lakos Imre alpolgármestertől. 
 Tájékoztatása szerint először a Gaz-
dagréti tér és a Kelenföldi pályaudvar kö-
zött épül majd kerékpárút. A kiviteli terv 
– figyelembe véve a főváros által terve-
zendő Somogyi úti és a külső Bartók Béla 
úton megépült szakaszt – a Hamzsabégi 
úti parkon átvezetve a Szerémi sorig, 
illetve a Bölcső és Kőrösi utcán keresz-
tül a Móricz Zsigmond körtérig lévő 
szakaszt tartalmazza.
 – A kerékpárút-építési tervekkel a 
kerület az Eurovelo által kiírt pályázaton 
kíván részt venni. Amennyiben a pályá-
zati támogatást Újbuda elnyeri, akkor 
csaknem 60 millió forint értékben épül út 
a biciklisták számára a kerületben – tette 
hozzá az alpolgármester. 
 Néhány hónappal ezelőtt a mostani 
kerékpárutak összekötéséről és az egysé-
ges hálózat kiépítéséről állapodott meg 
Molnár Gyula polgármester a kerületi 

biciklisták képviselőivel. Az egyeztetésen 
kiderült, Újbuda idén várhatóan 40 millió 
forintot szán erre a célra. Ebből a pénzből 
megduplázódhat a kerületi kerékpáros út-
vonalak hossza. 
 Országos szinten mintegy kétmilli-
árd forintot tervez a kerékpárút-hálózat 
fejlesztésére a Gazdasági és Közlekedési 
Minisztérium. Kóka János miniszter ko-
rábban kijelentette: előkészítés alatt áll a 

KRESZ módosítása a kerékpározás feltét-
eleinek javítása érdekében. A tervezett vál-
toztatások között szerepel például, hogy 
a buszsávokat is igénybe vehetik majd a 
biciklisták. Az elképzelés szerint módosít-
ják az erdőtörvényt is, ez lehetőséget ad az 
eddigi, a kerekeseket megkötő szabályok 
oldására. Mindez a kerékpározás széle-
sebb körű elterjedését, és a kerékpáros tu-
rizmus fellendülését szolgálja. 

Javulnak a kerékpáros 
közlekedés feltételei 
Mint arról lapunk is beszámolt, az előző 
évben megkezdett útépítésekhez kapcsoló-
dóan 23 kilométernyi kerékpárút épül Bu-
dapesten. Ez többszöröse a 2004-ben meg-
lévőnek. A  Főpolgármesteri Hivatal Sajtó-
irodáján elmondták, hogy kerékpárút épül 
a Bajcsy-Zsilinszky úton, a Vérmezőnél, 
a Nagytétényi, a Nagy Lajos király úton, 
a Pesti úton a Gömb utcánál, valamint a 
külső Bartók Béla és a Budaörsi úton is. A 
fejlesztéseknek köszönhetően a városból 
kivezető utakon újabb három irányban 
lehet majd a városhatárig két-keréken biz-
tonságosan eljutni. A fővárosi terv szerves 
részét képezik a kerékpárral való közleke-
dés feltételeinek javítását szolgáló intézke-
dések. A Fővárosi Önkormányzat az útépí-
tésekhez kapcsolódóan, de azon túl is fej-
leszteni kívánja a tájékoztató rendszereket 
(táblák, térképek kihelyezésével), és újabb 
tárolókat kíván létesíteni közterületeken. 
Tanulmány készül a kerékpárok tömeg-
közlekedési eszközön való szállításának 
bővítése érdekében is. 

 Már a nyomdában vannak azok a 
szórólapok is, amelyek az autósok figyel-
mét hívják fel a kerékpárosokkal szemben 
tanúsítandó közlekedési alapkövetelmé-
nyekre. Egy másik szórólapon arról tá-
jékoztatnak, hogy miként lehet bizton-
ságosan és körültekintően közlekedni 
kerékpárral Budapesten. Ezt elsősorban 
diákoknak juttatja el a főváros. 

Szigeti Ildikó

Kerékpárút 
épül a körtértől 
Gazdagrétig
  A civil szervezetek véleményét is kikérték
  Idén 23 km bicikliút épül Budapesten

Pillanatkép ma: Tétova és szabálytalan biciklis a gyalogosoknak fenntartott helyen

OKTATÁS

ANYÁK NAPJA

riportunk a 3. oldalon
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Hírek
FOGADÓÓRA
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP), a 17. számú 
választókerület országgyűlési kép-
viselője május 11-én, csütörtökön 17 
órakor tartja fogadóóráját az Őrmezei 
Közösségi Házban (Cirmos u. 8.).
DR. CSAPODY MIKLÓS (MDF) országgyű-
lési képviselő minden szerdán 18 órától 
fogadóórát tart a párt XI. kerületi szék-
házában (Bartók Béla út 61., bejárat a 
Fadrusz u. felől).

AZ MSZP VÁLASZTÓKERÜLETI IRODÁI
Az MSZP választókerületi irodáinak 
nyitvatartási rendje. 15. választókerü-
let: 1114 Bartók Béla út 19. (bejárat a 
Mészöly u. felől). Tel.: 466-6235; csü-
törtökön 16-18 óráig. Az MSZP ke-
rületi irodája és a 16. választókerület 
választási irodája: 1119 Bikszádi út 43. 
Tel.: 204-2806, 204-2805; hétfőtől csü-
törtökig 10-17.30, pénteken 10-14 órá-
ig. 17. választókerület: 1118 Kaptárkő u. 
8. Tel.: 247-1711; hétfőn és csütörtökön 
16-19 óráig.

MSZP A NYELVTANULÓKÉRT
Az MSZP XI. kerületi szervezete in-
gyenes angol nyelvi klubjának követ-
kező foglalkozását május 9-én, kedden 
16 órakor tartja a Bikszádi út 43-ban. 
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:  13.00–18.00-ig
Szerda:  08.00–16.00-ig
Péntek:  08.00–12.00-ig

A POLGÁRMESTERI HIVATAL  
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK 
FÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:  08.00–18.00-ig
Kedd:  08.00–18.00-ig
Szerda:  08.00–18.00-ig
Csütörtök:  08.00–18.00-ig
Péntek:  08.00–16.00-ig
Telefonszám:  372-4500
Honlap: www.ujbuda.hu

Ennek keretében a résztvevők felmér-
hetik nyelvtudásuk szintjét, kommu-
nikációs helyzeteket gyakorolhatnak, 
korrepetálhatják nyelvtani ismeretei-
ket.

A FIDESZ PROGRAMJAI 
Állandó programok: minden kedden 
ingyenes jogi tanácsadás 15-17 órá-
ig (dr. Oláh András); a hónap első és 
utolsó szerdáján 14 órától munkaügyi 
tanácsadás; minden hónap első szer-
dáján 14 órától 16 óráig táplálkozási 
tanácsadás; minden hétfőn és szerdán 
angol kezdő (8-9) és haladó (9-10); 
Gyere Nagyi Klub minden hónap el-
ső csütörtökén 10 órától. Május 16-án, 
kedden 18 órakor Közélet est. Vendég 
Csath Magdolna közgazdász. Téma: 
gazdasági lehetőségek a választások. 
Budai Klub-Galéria Marosváry György 
festőművész Idő-tér-kép IV. című kiál-
lítása. Szolgáltatások: ingyenes Internet, 
becsületkasszával működő kávézó, 
konzervatív 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 hónap 
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 ingyenes ta-
nácsadást tart a panelfelújítás lehetősé-
geiről és gyakorlati kérdéseiről. 

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

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

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

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

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

  Eleven Center, XI., Rétköz u. 7. 
Nyitva tartás: Hétfőn 15-19, kedden 
9-13, szerdán 14-18, csütörtökön 14-
18, pénteken 9-13 óráig. 
Tel.: 248-0777, 248-0778

KIHELYEZETT 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK

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

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

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

ÚJBUDAI POLGÁRŐR  
SZOLGÁLTATÓ CENTRUM
Az Újbudai Polgárőr Szolgáltató 
Centrum a XI., Kisújszállás u. 6. szám 
alatt tevékenykedik. A polgárőrök sze-
mélyesen vagy a 209-3478-as telefonon 
várják a lakossági bejelentéseket. 

Mint arról már beszámoltunk, április 
végén átadták a Lágymányosi Spari 
SE új klub- és csónakházát. A sportlé-
tesítmény az első jelentős egysége az 
Lágymányosi-öbölben és a Kopaszi-
gáton megkezdődött fejlesztéseknek.

Nem kell többet az árvíz miatt aggódniuk 
Lágymányosi Spari SE ifjú evezőseinek. 
A magyar kajak-kenu sport egyik legna-
gyobb utánpótlás-nevelő egyesületének 
tagjai április végén vehették birtokba új 
klub- és csónakházukat a Lágymányo-
si-öböl déli végén. A sportolók – igen-
csak stílszerűen – a vízen költözködtek, 
az áradó Duna ugyanis kis híján teljesen 
elárasztotta a régi csónakházat, így hajó-
kon menekítették ki értékeiket. 
 Az új létesítmény mintegy 700 négy-
zetméteres területen biztosítja a kiváló 
sportolási feltételeket 150 gyermek és 50 
felnőtt sportoló számára – mondta el la-
punk érdeklődésére Szalay Zoltán, a beru-
házó Öböl XI. Kft. ügyvezetője. Tájékoz-
tatása szerint a hagyományos vízisport-
funkciók mellett egy konditerem és mű-
füves futballpálya egészíti ki a komplexum 
által nyújtott lehetőségeket. A Lágymá-
nyosi-öböl ideális helyszín a kajak-kenu 
edzésekre, hiszen az előrejelzések azt va-
lószínűsítik, hogy az öböl vize hamarosan 
fürdésre is alkalmas lesz. 
 A Lágymányosi-öböl beruházás Bu-
dapest legnagyobb ingatlanfejlesztése 
– hangsúlyozta Domonkos Csaba, Újbuda 
önkormányzatának sajtófőnöke. Mint 
mondta, az öbölben komplex szabadidő, 
sport és kulturális centrum épül, ennek 
első megvalósult létesítménye az új csó-
nakház. A tervek szerint az öbölben ví-
zi színház, éttermek, sétányok, parkok, 
sportpályák kapnak helyet a közeljövőben, 
de az elképzelések között egy aquapark és 
szabadtéri strand építése is szerepel. Az 
előzményekről elmondta: a Spari SE eddig 
is itt működött, a régi, ártéren álló csó-
nakház a mostanitól alig 800 méterre volt. 
Azt cserélte el az egyesület az Öböl Kft.-vel 
oly módon, hogy a régi csónakházért és a 
földterületért a cég felépítette az új épüle-
tet. A teljes beruházás értéke meghaladta 
a 100 millió forintot. 

Kis öböltörténet
A Lágymányosi-öböl története szervesen 
kapcsolódik a kerület egyik legfiatalabb 
városrészének, Lágymányosnak a törté-
netéhez, melynek rendezését és beépítését 
csupán a XIX. század derekán, Budapest 
egyesítése után kezdték meg. Korábban 
csak az 1838-as nagy árvíz után végeztek 
ezen a területen nagyobb szabású munká-
latokat elsősorban árvízvédelmi okokból. 
Ebben az időben a Duna Lágymányosnál 
közel egy kilométer szélességűre terült 
szét, és több zátony (Kopaszi, Nyúlfutá-
si) is akadályozta a hajózást. 1871 és 1875 
között a mai Szent Gellért tértől a mai 
Kondorosi útig ún. párhuzamműveket 
építettek és rögzítették a Duna-partot, 
aminek következtében kb. a felére csök-
kent a Duna szélessége és eltűntek a záto-
nyok. Ekkor hasították ki a tölcsérszerűen 
kiszélesedő folyóból a Lágymányosi-tó 
öblét, melyet téli kikötőként használtak. 
Az 1877-ben átadott összekötő vasúti híd 

budai levezető töltése a tavat két részre 
osztotta. Az északi rész felső vége nagy-
jából a mai Petőfi hídnál volt, később ezt 
fokozatosan feltöltötték, miközben ki-
építették a Műegyetemi rakpartot. A déli 
részből lett a mai Lágymányosi-öböl.
 A Fővárosi Közmunkák Tanácsa több 
nagyszabású tervet is készített a korábban 
szinte teljesen lakatlan, részben mocsaras, 
de igen kedvező fekvésű terület hasznosí-
tására, így itt akarták felépíteni a millenni-
umi kiállítás egy részét, ami végül is nem 
valósult meg, helyette viszont 1896-ban az 
öböl vizén és partjain felépült a Konstanti-
nápoly Budapesten nevű revüvarieté. Bár 
külön konflisjárat hozta ide a vendégeket 
a belvárosból, és hajóállomás is épült, a 
vállalkozás két év alatt csődbe jutott. A 
szórakozás mellett a tó a vízi sportoknak 
is helyet adott. Hamar kedvelt strandoló, 

evezős és sporthorgász hely lett. A téli ki-
kötő vizére úszópályákat építettek, ezek 
egyikén rendezték meg 1896. augusztus 
16-án az első országos úszóbajnokságot. 
(Ezek az „uszodák” tulajdonképpen a 
folyóparton lehorgonyzott, keretszerű fa-
ácsolatok voltak, amelyeknek közepén, a 
medencén a víz átfolyt. Hasonló építmé-
nyekkel már a XVIII. század végétől tele 
volt a Duna.) Az öböl később is az úszó-
sport egyik hazai fellegvára maradt, nyá-
ron a hideg vizű, áramlásmentes pályá-
kon készültek a versenyzők a nemzetközi 
viadalokra. 1921-ben a Magyar Úszó Egy-
let 50 m-es úszópályát létesített itt, ahol 
már az úszóversenyek mellett vízilabda-
mérkőzéseket is rendeztek. 1928-ban egy 
ingyenstrand is megnyílt az öböl partján. 
A lágymányosi uszodák részben az öböl 
feltöltése, részben a víz szennyezettsége 
miatt szűntek meg a II. világháború után. 
 A tó és környékének hasznosítására 
újabb és újabb elképzelések születettek. 
Terveztek ide kikötőt, botanikus kertet 
– a korábbi Nádor-kert helyére akarták 
eredetileg a mai Füvészkertet telepíteni –, 
vásárvárost többször is, később a népsta-
diont is ide képzelték el. Eközben a terü-
leten több Pestről kiszorult ipari üzem is 
megtelepedett (dohány-, kábel-, gépgyár), 
ezek azonban idővel délebbre szorultak.       

 Lágymányos fejlődéséhez és a Lágy-
mányosi-öböl átalakulásához jelentős mér-
tékben járult hozzá a Boráros téri (1945-ig 
Horthy Miklós, utána Petőfi) híd 1933-ban 
megkezdett felépítése. Ezzel párhuzamo-
san fogtak hozzá a Lágymányosi-tó ösz-
szekötő vasúti híd feletti északi részének 
feltöltéséhez. A feltöltéshez szükséges 
földet a Lágymányosi-öböl déli részének 
kotrásával nyerték. A kotrás így kettős ha-
szonnal járt: feltöltötték a holt-Duna ágat 
– ezzel hasznos építési területet nyertek –, 
másrészt a téli kikötő ismét használhatóvá 
vált. A feltöltött terület sokáig beépítetlen 
maradt – parkok és sportlétesítmények 
kaptak itt helyet –, tényleges rendezése csak 
a II. világháború után kezdődött meg foko-
zatosan. A folyamat a rendszerváltás után 
kapott nagyobb lendületet az új egyetemi  
városrész és az Infopark építésével.  

 A mai Lágymányosi-öböl 1945 után 
szintén lassú átalakuláson ment keresztül, 
bár funkciója jellegében nem változott. 
Szabadidős terület maradt vendéglátó, 
sportolást és kikapcsolódást szolgáló lé-
tesítményekkel. Az 50-es évektől néhány 
üzemet is telepítettek ide, ezek jelentős 
környezetszennyezést okoztak, rontva 
ezzel a terület értékét. A szabadidős épüle-
tek is egyre elhanyagoltabb állapotot mu-
tattak, a környék rendezésére pénzt nem 
fordítottak, és nem javított a helyzeten 
az sem, hogy a tulajdonviszonyok sokáig 
tisztázatlanok maradtak. 
 Az öböl sorsában az első jelentősebb 
fordulat 1993-ban következett be, amikor 
kerületi polgárok, természetvédők és ön-
kormányzati képviselők kezdeményezé-
sére a terület egyik gazdája, a XI. kerületi 
Önkormányzat a Kopaszi-gát és a Lágy-
mányosi-öböl környékét helyi jelentőségű, 
védett területté nyilvánította. A terület 
fejlesztése érdekében 2003-ban az önkor-
mányzat tőkeerős vállalkozókkal létrehoz-
ta az Öböl XI. Kft.-t. A társaság tulajdoná-
ban lévő terület meghaladja a 45 hektárt. 
2004-ben sikeres pályázatot írtak ki az öböl 
hasznosítására, ezzel párhuzamosan meg-
kezdődött a terület rendezése és megtisztí-
tása, valamint a közművek kiépítése.

(szigeti)

Csónakház az öbölben
Az árvíz miatt a Dunán költöztek a kajakosok

A tavasz mindig sok feladatot hoz 
a parkfenntartó cégeknek, hiszen 
a tél elmúltával ugyanazokat a 
munkákat kell elvégezni a közte-
rületeken, parkokban, amiket min-
denki megtesz a saját kertjében. 
Az önkormányzat több céggel áll 
kapcsolatban, amelyek Újbuda köz-
területeit, parkjait szépítik, közülük 
kettőt megkérdeztünk az aktuális 
munkákról.

– Általában március-áprilisban végez-
zük a tavaszi pázsittakarítást. Hogy 
mikor kerül rá sor, az nagyban az idő-
járástól függ – mondta el lapunknak a 
Főkert Parkfenntartó Kft. budai terü-
letvezetője, Lázár Adrienn. A fák lemo-
só permetezést kapnak, hogy megsza-
baduljanak a téli hónapok alatt rájuk 
rakódott szennyeződésektől. Hozzátet-
te, májusban a legfontosabb munkájuk 
a kaszálás, a sövénynyírás és a cserje-
kapálás, illetve a hónap végén sor kerül 
majd a csereültetésre. Olyan színes virá-

gokat ültetnek ki, mint például a petúnia, 
vagy az árvácska, de a bársonyvirág és 
zsályafélék is kedveltek, mint a közterü-
leteket szépítő egynyáriak. 
 Az Újbuda Prizma Kht. szintén 
egész évben gondozza a kerület parkjait, 
és lát el kertészeti munkákat több mint 
100 munkatársával. 
 – Már az év 16. hetében, azaz három 
héttel ezelőtt megkezdtük az első ka-
szálást, mert a sok eső és a jó idő miatt 
hamar megnőtt a fű, de sövénynyírást is 
végzünk – sorolja a legfontosabb tenni-
valókat Marosiné Rétfalvi Ágnes, a park-
fenntartó részleg vezetője. – Állandó 
feladataink a járdák takarítása, mosása 
és a szemétgyűjtés, ilyenkor tavasszal ez 
kiegészül a parkok útjainak rendbeho-
zatalával és a gyöngykavics sarabolásá-
val. A kiültetést is mi végezzük, kétnyári 
árvácskát telepítünk, többek között az 
Irinyi és a Karinthy Frigyes úton is.  
Ebben az időszakban sok a munka, de 
jó látni, ahogy zöldül, szépül a város.

Sz. A.

Virágba borul a város
Petúniák, árvácskák, bársonyvirágok

KERT: A Forrás-kút köré épített virágokkal és dísznövényekkel teli kert a Gellért tér üde színfoltja

A Lágymányosi-tó látképe 1880 körül

FEJLESZTÉS

Hivatali szünet  
A Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálati és Okmányirodája számító-
gépes karbantartás miatt május 
12-én zárva tart.
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A nemes hagyományok közé tartozik 
kerületünkben, hogy az iskolai kóru-
sok évente közös koncert keretében 
szerepelnek, mintegy számot adva a 
végzett munkáról. Az idei, április 26-i 
Újbudai tavaszi hangverseny ifjú dalo-
sai most is a Budai Ciszterci Szent Imre 
Gimnázium dísztermében léptek fel.    

– A tavasz az újjászületés, a vidámság 
időszaka, ilyentájt az ember szíve kivált-
képp örül a muzsikának, a dalnak. Ezt az 
örömöt átélik, és a hallgatóság számára 
közvetítik az ünnepi műsor közreműkö-
dői, akik az újbudai iskolák kórusainak 
színe-javát alkotják. Kiváló oktatás, kép-
zés folyik tanintézményeinkben ezen a 
területen is – mondta köszöntőjében Bács 
Márton alpolgármester. 
 Az idei hangversenyfüzér tisztelgésül 
szolgált a 125 éve született Bartók Béla 
munkássága előtt. Bartók darabjai mellett 
a hazai kórusirodalom legkiválóbb alko-

tóitól csendültek fel művek, például Ba-
lázs Árpád, Bárdos Lajos, Daróci Bárdos 
Tamás, Farkas Ferenc, Kodály Zoltán és 
Liszt Ferenc alkotásai, mellettük elhang-
zottak Delibes, Händel és Mozart szer-
zemények, magyar, csángó, finn, német, 
svéd népdalok, gregoriánok és spirituálék 
is. Színesítette a programot Ránki György 

A győztes ismeretlen című gyermekoperá-
jának egy játékos részlete. Számos darabot 
eredeti nyelven szólaltattak meg.   
 A gazdag újbudai kóruséletet bizo-
nyítja, hogy számos iskolában több kar is 
működik. Szűkebb pátriánknak a magyar 
zenéhez való kötődését jelzi az is, hogy 
tanintézmények, kórusok viselik jeles ze-
neszerzők nevét. 
 A tavaszi hangversenyen az alábbi 
együttesek léptek fel: a Petőfi Sándor Ál-
talános Iskola, Gimnázium és Szakközép-
iskola alsós kórusa Bertha Theodóra veze-
tésével énekelt. Fellépett a felsős kórus, az 

Tavaszi hangverseny a Szent Imrében
Ősbemutató több száz gyermek előadásában

Több mint húsz énekkar lépett fel, mégis a legnagyobb sikert az egyesített kórus aratta

Albertfalva Dalosai gimnáziumi kama-
rakórus, majd a gimnáziumi tanulókból 
és a tanárokból álló kamarakórus is Bő-
sze Sándorné irányításával. Az Őrmezei 
Általános Iskola Kicsik kórusát Szabó 
Katalin, a Kerényi György nevét viselő, 
felsősök alkotta kórust Székely Tiborné 
vezényelte. A Gárdonyi Géza Általános 
Iskola Kórusa Vellainé Bodnár Zita irá-
nyításával mutatkozott be. A Bethlen 
Gábor Általános Iskola és Újreál Gim-
názium kicsinyek kórusa, illetve az 5-6. 
osztályosok együttese Zentainé Várady 
Gabriella karnaggyal az élen szerepelt. A 
tanintézmény vegyes kara Stimecz And-
rás karvezetővel mutatkozott be. A Teleki 
Blanka Némettagozatos Általános Iskola 
kórusát Juhászné Ábrahám Mónika diri-
gálta. A Fényes Elek Közgazdasági Szak-
középiskola dalosai Zámbó Istvánné kar-
vezető tanárukkal léptek fel. A házigazda 
intézmény Rajeczky Benjamin Gyermek-
kara, illetőleg vegyes kara Farkas Má-
ria, illetve Martin Orsolya vezényletével 
szerepelt. A Törökugrató utcai Általános 
Iskola kórusa Kovács Márta énektanár 
vezetésével énekelt. A Bárdos Lajos Álta-
lános Iskola és Gimnázium Kicsinyek kó-
rusának énekét Kleeberg S. Mária, az in-
tézmény Bárdos Lajos Gyermekkarát N. 
Békés Gyöngyi, ifjúsági kórusukat Koncz 
Erika irányította. A Kincskereső Általá-
nos Iskola Vivere Kamarakórusa Szilágyi 
Erzsébet karvezetővel lépett fel a közön-
ség elé. A Keveháza utcai Általános Iskola 
Keve-Mérnök kórusának produkcióját 
Bereczky Anikó vezényelte. Az Ádám Jenő 
Fenntartói Gyakorló Általános Iskolából 
a Kicsinyek kórusa, a Felsősök kórusa és 
a Füredi nevű kórusuk is közreműködője 
volt a koncertnek. Karvezetőik Alpárné 
Baranyai Rita és Szalay Katalin. 
 Az ez évi újbudai tavaszi hangverseny 
fénypontja Daróci Bárdos Tamás Fürjecs-
kém című darabjának az ősbemutatója 
volt több száz gyermek megszólaltatásá-
ban, a szerző vezényletével. Daróci Bárdos 
Tamás Bartók Béla születésének 125. év-
fordulójára komponálta művét.  

P. K.

Rendhagyó módon zajlott a Ringató 
elnevezésű kisgyermekes foglalkozás 
csütörtökön a Fonóban. Az előreho-
zott ünnepen a közös éneklés mellett 
szakemberek osztották meg tapasz-
talataikat gyermeknevelésről, beteg-
ségmegelőzésről és az egészséges 
táplálkozásról. 

A Fonó tágas koncertterébe a délelőtti 
rendezvény előtt félórával belépve még 
nem gondoljuk, hogy hamarosan csak 
babakocsik és csetlő-botló kisgyermekek 
között szlalomozva tudunk majd közle-
kedni. Azonban a szervezők örömére fél 
tizenegyre már megtelik a kisgyerme-
küket magukkal hozó kismamákkal (és 
egy-két papával) a nagyterem. A heten-
ként csütörtökön összehívott családi ren-
dezvényre – mint azt a szervező Antall 
Jánosné Ágnes elmondja – általában jóval 

kevesebben jönnek el, de mint megtud-
juk, a május 4-i összejövetel különleges: az 
anyák napi Ringatóra több gyermekekkel 
foglalkozó szakember is meghívást ka-
pott, így a szokásos közös játékon és ének-
lésen kívül a kismamák számára a kelle-
mes mellett hasznos is lehetetett a délelőtti  
kiruccanás. 
 A foglalkozás vezetője, dr. Gállné 
Gróh Ilona énektanár, bár tapasztalt pe-
dagógusként számtalan hasonló összejö-

vetelt vezényelt már le, a boldogság mellett 
láthatóan izgatottnak látszott a zsúfolásig 
megtelt nagyterem láttán. A kezdésre leg-
alább 60-70 szülő, és persze a velük tartó 
kicsik zsivaja töltötte meg a termet. Ekkor 
már a népes közönség között láthattuk 
a meghívott vendégeket is: Fehér Sárát, 
gyermekekkel foglalkozó szakpszicholó-
gust, Pálhalmi Csillát, egy bébiétel-gyártó 
cég képviseletében, Szilasi József reform-
étkeztetési szakembert és a kismamák 
között talán a legismertebb, Szamosfalvi 
Imre gyermekorvost, akinek a hangját és 
szakértelmét a Vendég a háznál című rá-
dióműsorból ismerhetjük.
 A közös éneklés megkezdésekor kelle-
meset csalódtunk: a sok hang nem jelent 
feltétlenül több hamis hangot, az pedig, 
hogy a gyermekdalok hibátlanul megszó-
laltak kánonban is, a karvezető, Gállné 
Gróh Ilona szakértelmét dicséri. A közös 
éneklés után játszóházzá alakult át a nagy-
terem, a szervezők pedig felhívták a figyel-
met, hogy a meghívott vendégek várják 
az érdeklődő kismamákat kérdéseikkel,  
esetleg problémáikkal kapcsolatban. 

 Mi először a reformétkeztetéssel fog-
lalkozó és a Fonóba egészen gazdag étel-
kóstolóval érkező szakembert kérdeztük, 
mi is a lényege a reformkonyhának? Szilasi 
József, az újbudai önkormányzat Gazda-
sági Műszaki Ellátó Szolgálatának osz-
tályvezetője szerint a reformkonyha a mai 
tömegétkezetés helyett próbál egy egész-
ségesebb alternatívát adni. Míg ugyanis 
a ma elfogadott és tömegesen használt 
élelmiszerek a sok tartósítószer és egyéb 
kémiai összetevők miatt egészségkárosí-
tóak, addig a reformkonyha fő jellemzője 
épp a tápanyagban gazdag, egészséges 
alapanyag: a megfelelő kezelésű zöldség 
és gyümölcs. Az élelmezési osztályvezető 
beszámolt arról, hogy Magyarországon 
úttörő módon a XI. kerület az elsők között 
ismerte fel a reformétkeztetés fontosságát, 
és áldoz annak elterjedéséért: az önkor-
mányzat támogatja a kerület közintézmé-

nyeiben, a bölcsődékben, 
óvodákba és iskolákban a 
reformkonyhát oly módon, 
hogy az étkezési normatí-
vát fejenként 139 forinttal 
kiegészíti a saját költségve-
téséből. A szakember sze-
rint jó lenne, ha a gyakor-
latot az ország más részein 
is átvennék, mert – mint 
hangsúlyozta – a reformét-
keztetés befektetés a jövő-
be, hisz az a nemzedék, aki 
jó minőségű ételeken nő 
fel, teherbíróbb és egészsé-
gesebb lesz. 
 Fehér Sára, a kerület 
szakpszichológusa – bár 
a kismamák elhalmozzák 
kérdéseikkel – szakít ránk 
egy kis időt és elmondja, 
hogy nagyon örül az ilyen 
rendezvényeknek, hiszen a 
személyes találkozásokat, 
közvetlen szakmai beszél-
getéseket semmilyen szak-
könyv nem pótolhatja. Az 
Őrizd meg tisztán című 

mentálhigiéniával foglalkozó szakkönyv 
írója, aki nem mellesleg a kerület kilenc 
bölcsődéjében lát el szakpszichológiai te-
vékenységet, kérdésünkre elmondja, hogy 
a modern életforma, a sok munka új prob-
lémákat hozott be a családokba, és komoly 
problémák forrásává vált. Hozzáteszi, je-
lenleg főként a prevencióval, a problémák 
megelőzésével foglalkozik, amit, szavai sze-
rint, nem lehet elég korán kezdeni: már a 
terhesség időszakában fontos a felkészülés 

a gyereknevelésre és a problémák megelő-
zésére. 
 Szamosfalvi Imre gyermekorvostól 
arról érdeklődtünk, milyen tipikus prob-
lémákkal és kérdésekkel fordulnak hozzá 
a kismamák. Nagyon sok tévhit él az em-
berekben a kötelező oltásokkal kapcsolat-
ban – válaszolja –, pedig a modern oltások 
éppen hogy sokkal kevesebb kockázattal 
járnak, mint a régebbiek, ezért amilyen 
fórumon csak lehet, ezeket a modern hi-
edelmeket el kell oszlatni. Hozzáteszi, tá-
mogatója a reformkonyhának, de annak 
vadhajtásaival, így a hús étrendből való 
teljes kizárásával nem ért egyet. A gyer-
mekorvos véleménye egybecseng a re-
formkonyha szakértőjének véleményével: 
a gyermekkorban való egészséges étkezés 
egész életünket meghatározhatja. 
 A reformkonyha kóstolóasztalának 
forgalmát eltekintve úgy tűnik: nemcsak 
a közös éneklés, de az étkezésnek ez az 
új szemlélete könnyen megszerettethe-
tő lesz a mai kisgyermekes szülőkkel és  
gyermekeikkel.    

Tóth Ákos

Befektetés a jövőbe
Anyák Napja a Fonóban

Nehéz lenne megmondani, ki kinek a szeme fénye...

Újbuda önkormányzata az unió ünne-
pét, az Európa Napot középiskolás EU-
vitafórummal ünnepelte május 4-én a 
Polgármesteri Hivatal Zsombolyai utca 
5. alatti tanácstermében. 

A vitafórumot megelőzően négy kerüle-
ti középiskola 95 diákja európai unióról 
szóló tesztet töltött ki. Ennek díjait Mol-
nár Gyula, a rendezvény védnöke adta át 
az eseményen. A polgármester az elisme-
rések átadása után az EU törté-
netéről és a világban betöltött 
szerepéről beszélt a diákoknak. 
Eszmei hátterét 1950. május 
9-én Robert Schuman francia 
külügyminiszter fektette le egy 
nyilatkozatában. Az Európai 
Egyesült Államok gondolatával 
a kontinens elvesztett világpo-
litikai jelentőségének vissza-
szerzését tűzték ki célul. A kis 
gazdasági és politikai súllyal 
rendelkező európai országok 
egyenként gyengék voltak, gaz-
dasági és részben politikai egy-
ségként azonban komoly ténye-
zők lehettek az Amerikai Egye-
sült Államok és Ázsia mellett. A 
közösségben megsokszorozódó 
érdekérvényesítő-képesség volt 
a legfőbb oka Magyarország 
csatlakozásának. Hazánk a tag-
sággal nem veszítette el sajátos-
ságait, sőt a remények szerint 
többletlehetőséget kapott, hogy 
önmagát megismertesse a világ-
ban. A polgármester hozzátette: 
a mostani és a hasonló iskolai 
versenyeknek a jelentősége abban áll, 
hogy a fiatalok egyre több és több infor-
mációhoz jutnak az unióról, amely már a 
mindennapi életük részéve vált az iskolá-
ba járástól a munkavállalásig. 
 Szentpéteri Mónika, az önkormányzat 
Európai Integrációs Irodájának vezetője 
az Újbudának elmondta, a versenyt a Mi-
niszterelnöki Hivatal által meghirdetett 
Május Európában című sikeres pályáza-
tuk eredményeként rendezték meg. Az 
1 740 000 Ft pályázati összegből jutott 
arra is, hogy 21 kerületi iskola megren-
dezhesse saját Európa napi ünnepségeit. 
A diákok felkészülését az Európai Bi-

zottság Magyarországi Képviselete és az 
EuropeDirect kiadványokkal segítette. A 
nemrégiben alakult EU Integrációs Iroda 
a Margot Wallström, az Európai Bizottság 
intézményi kapcsolatokért és kommu-
nikációs stratégiáért felelős alelnök által 
meghirdetett EU-kommunikációs straté-
giát, a D-tervet valósítja meg helyi szinten. 
Ennek lényege, hogy a jövő generációját is 
be kell vonni unió életébe úgy, hogy meg-
ismertetjük velük a rájuk váró lehetősé-

geket. Az európai állampolgárságra való 
felkészítésnek egyik állomása volt a diák 
EU-vetélkedő és vitafórum is. 
 György Gábor, az Európai Bizottság 
Magyarországi Képviseletének vezetője 
sűrű Európa napi elfoglaltságai közepet-
te is időt tudott szakítani a fórumon való 
részvételre. A diákok sok érdekes kérdést 
tettek fel neki, ami pozitív visszajelzés ar-
ról, mennyire komolyan érdekli őket ez a 
téma. A képviseletvezető elmondta, fon-
tosnak tartja, hogy a kormánnyal közösen 
minél átfogóbban megismertessék az Eu-
rópai Uniót a magyar állampolgárokkal. 
Ezért hozták létre a Megyei Európai Uni-

ós Irodákat, és rendezik meg többek kö-
zött az Európa napi ünnepségsorozatot. A 
hatékonyabb tájékoztatás érdekében egyre 
gyakrabban vannak jelen a médiában. A 
képviselet rendszeresen szervez csoportos 
látogatásokat újságíróknak, civil szerve-
zeteknek az EU döntéshozatali központ-
jaiba. Ők képesek a hangunkat megsok-
szorozni – hangsúlyozta György Gábor. A 
lakossági fórumokon sok idős érdeklődő 
van, számukra az unió unokáik biztos 

jövőjének záloga. A képvise-
letvezető felhívta a figyelmet 
arra, hogy az EB Magyaror-
szági Képviselete – az Európa 
Naphoz kapcsolódóan – május 
6-án 10–22 óra között ünnepsé-
get rendez a Deák Ferenc utcá-
ban, mely erre az időre Európa  
sétánnyá alakul át.
     Az európai unióról szóló 
teszt jutalmazottjai: A felkészí-
tő tanárok, Brachmann Zsu-
zsanna (Bárdos Lajos Általános 
Iskola és Gimnázium), Ugron 
Ábel (Bethlen Gábor Általános 
Iskola és Újreálgimnázium), 
Szabó Edina (József Attila Gim-
názium) és Póser Antal (Petőfi 
Sándor Általános Iskola, Gim-
názium és Szakközépiskola) 
könyvutalványt kaptak.
      A diákok közül első helye-
zést ért el Papp Zsolt (Petőfi 
Sándor Gimnázium), máso-
dik lett holtversenyben Görföl 
Dorina és Völgyi Csilla (József 
Attila Gimnázium). Ők az ok-
levél mellett könyvutalványt 

és az Európai Bizottság európai uniós 
ajándékcsomagját vehették át. Harma-
dikok lettek szintén holtversenyben: 
Czebula Zsófia, Maholányi Zsolt (Bár-
dos Lajos Általános Iskola és Gimná-
zium), Galamb László (Bethlen Gábor 
Általános Iskola és Újreálgimnázium), 
Horányi Dávid, Hrehus Alexandra, Kiss 
Alexandra, Orosz Ágnes, Deák Zágon, 
Vidéki Gábor (József Attila Gimnázi-
um). Az egyéni díjakon felül mind a 
négy középiskolának oklevelet és 25 
ezer forintot osztottak szét audiovizuális  
nyelvoktató eszközökre. 

(w.k.t.)

Felkészülés az uniós állampolgárságra
Európa napi vitafórum Újbudán

A verseny résztvevőinek Molnár Gyula polgármester gratulál
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A kerületi polgárőr csoportokat bemu-
tató sorozatunkban ezúttal a Gazdag-
rét és Környéke Polgárőr Egyesülettel 
ismerkedhetünk meg. A 28 tagú 
csapat már eddig is jó néhány esetben 
vett részt bűnesetek felderítésében, 
bűnözők elfogásában. 

1997-ben alakult meg a Gazdagrét és Kör-
nyéke Polgárőr Egyesület 16 taggal, közü-
lük kilencen ma is gyakorló polgárőrök. 
A csapatban szolgálatot teljesítők főként 
még dolgozó vagy iskolába járó emberek, 
ezért jelenlétüket inkább az esti és éjsza-
kai órákban, illetve hétvégén érezhetik a 

kerületben élők. Kiemelt területük Gaz-
dagrét, a Sasadi út, a Törökbálinti út és 
az Egérút, valamint a Budapest határát 
képező út által határolt városrész, de a 
többi egyesülettel és a rendőrséggel tör-
tént megállapodás alapján egész Újbudán 
jelen vannak. Az önkormányzat által ado-
mányozott három Újbuda autó közül az 
egyiket használhatják, de további 14 civil 
gépkocsival is rendelkeznek. 
 Bűnözés szempontjából Gazdagrét jó 
helyzetben van – mondta Károlyi János, 
az egyesület elnöke –, mert ahhoz képest, 
hogy egy kisebb városnyi ember lakik itt, 
sikerült jelentősen visszaszorítani a külön-

böző bűncselekmények számát. A legjel-
lemzőbbek itt az autófeltörések, ritkábban 
a lopások, előfordul néha lakásbetörés is, 
de a kerület többi részéhez, és főleg a fő-
városi adatokhoz képest elenyésző arány-
ban. Persze az, akinek éppen feltörték az 
autóját, nem így gondolja – teszi hozzá. Ez 
a legfiatalabb lakótelep, ahol a második 
generáció nő most fel, ezért van még egy 
gondot okozó jelenség: a drogozás. Eb-
ben is már javult a helyzet a néhány évvel 
ezelőttihez képest, de erre a problémára 
azért még mindig figyelni kell. A kerület-
ben működő szabadtéri szórakozóhelyek-
re is nagyobb gondot kell fordítani, a Zöld 

Pardonban és a Rióban több ezer fiatal 
szórakozik egy-egy hétvégi estén, előfor-
dul italozás, drogozás, és ennek következ-
tében garázdaság – sorolta a leggyakoribb 
problémákat az egyesület vezetője. Az ön-
kormányzattól egy rendszámfelismerő be-
rendezést kaptak a közelmúltban, amellyel 
december óta 38 esetben azonosítottak 
körözés alatt álló gépjárművet. Több ön-
gyilkossági kísérletet is megakadályoztak 
az elmúlt hónapokban, és közreműködtek 
eltűnt személyek felkutatásában is. 
 A gazdagréti egyesület az elmúlt idő-
szakban két ügyben is jelentős szerepet 
játszott. Márciusban két rablásról érkezett 

bejelentés ugyanazon a napon. A pontos 
személyleírás alapján a polgárőrök járőrö-
zés közben bukkantak rá az elkövetőre, 
aki, amint meglátta a polgárőrök autóját, 
futásnak eredt, de addigra már a rendőr-
séget is riasztották, s így közösen bekerí-
tették az elkövetőt. Az illetőről egyébként 
kiderült, hogy az itteni eseteken kívül 28, 
más kerületekben elkövetett rablásért is 
felelős. A másik esetben szintén a rend-
őrökkel való együttműködés vezetett 
sikerre, a Feneketlen-tónál egy négyfős 
bandát füleltek le, akik éppen egy ott par-
koló autó kerekeit akarták ellopni. 
 – A legveszélyesebb esetem még 
1996-ban volt – emlékszik vissza Károlyi 
János –, amikor a legnagyobb fiammal 
egy fegyveres benzinkútrablás elkövető-
jét kaptuk el. Akkoriban többször is sze-
repeltünk az újságokban, és a tévében az 
ügy kapcsán. Az illető előző nap kirabolt 
egy kerületi üzemanyagtöltő-állomást, 
távozás közben két lövést is leadott, az 
egyik lövés a kutas karját érte. A fan-
tomkép alapján figyelmesek lettünk rá, 
de igazán az tette gyanússá, hogy meleg, 
nyári időben dzsekiben és sapkában volt. 
Megkérdeztük, hogy mi dolga, arra azt 
mondta, hogy polgárőr, de mikor az iga-
zolványát kértük, fegyvert rántott és lőtt. 
Szerencsére csak az autót érte a golyó, mi 
pedig lefegyvereztük. Emlékszem, hogy 
amikor eldördült a lövés, én még az autó-
ban ültem, és nem tudtam, hogy a fiamat 
találta-e el. Az volt az egyetlen gondola-
tom, hogy ha őt érte, akkor már úgysem 
tehetek semmit, viszont abban biztos vol-
tam, hogy azt az embert onnan nem en-
gedem elmenekülni. 
 Az egyesület vezetője már nem tud-
ja az életét elképzelni a polgárőri munka 
nélkül, ahogy mondja, aki ezt egyszer el-
kezdte, nem tudja többet abbahagyni, az 
élete részévé válik. – Szeretem a rendet, 
a nyugalmat, és tudom, hogy sok ember 
nem képes magát megvédeni, úgy érzem, 
így tehetek valamit értük – mondja. – Jó 
társaság jött össze az egyesületben, nem-
csak a szolgálatot látjuk el közösen, de 
szabadidőnkben együtt járunk szórakoz-
ni, kirándulni. Számomra nem jelent ál-
dozatot ez a munka.

 - szöllőssy -

Nem áldozat a munka a polgárőrnek
December óta 38 körözött gépjárművet csíptek el

Károlyi János: a körözött személyeket a fiatalok is segíthetnek felismerni

Családi nagyrendezvények Újbudán 2006-ban 
 Bizonyította kiváló szervezőkészségét az önkormányzat saját cége – Önfeledt mulatságok májustól októberig

A Bikás parkban, 
a Bika jegyében
MÁJUS 20-21. KELENFÖLD, BIKÁS PARK
Az év első, sok családot váró szabadtéri 
eseménye a kelenföldi Bikás parkban lesz. 
Tavaly ez a rendezvény nagyon népszerű 
volt mind a gyermekek, mind a felnőttek 

körében. Közkívánatra idén nem május 
első, illetve utolsó vasárnapján (gyermek-
nap) tartják meg, hogy ne ütközzön, más, 
kiemelt budapesti programokkal, így a Bi-
kás-dombra látogatók 
mindkét napon a saját 
városrészükben tud-
nak szórakozni. 

Szentivánéji 
buli
JÚNIUS 23–24–25. 
GAZDAGRÉT
A második szabadtéri 
rendezvény helyszíne 
a hagyományoknak 
megfelelően Gazdag-
rét. A Szent Iván-éji 
vigalmak története 
kerületünkben 1985-re nyúlik vissza. A 
nagy sikerre való tekintettel 2005-ben 
már péntek este is programokkal várták 
a közönséget. Idén is ekkor elevenednek 
meg a Szent Iván éjszakájához kapcsoló-
dó hagyományok, népszokások (máglya-

gyújtás, tűzugrás, 
népi játékok, „gö-
rögtűz” Zeusszal, 
íjászbemutató). A 
péntek esti esemé-
nyek szervezője a 
Gazdagréti Közös-
ségi Ház, együtt-
működve a Vízibol-
ha Szabadidősport 
egyesülettel.

Tóparti 
Újbuda Party
SZEPTEMBER 2-3. 
FENEKETLEN-TÓ
A harmadik nagy 
újbudai szabadtéri 
rendezvény 1996-
ban indult útjára. 
Ősszel, az iskolai év 

beköszöntével 2006-ban is várják a Fene-
ketlen-tóhoz azokat, akik az előző évek-
ben már megismerkedtek a parti gazdag 
kínálatával, és természetesen 

azokat is, akik még csak hírből ismerik 
a rendezvényt. Látványos, szórakoztató 
programokban és meglepetésekben idén 
sem lesz hiány.
 A Tóparti 
Újbuda Partyn 
a XI. kerületi 
Rendőrkapi-
tányság mun-
katársai külön 
sátorban mu-
tatják be mun-
kájukat, s ad-
nak a korszerű 
bűnüldözéssel 
k a p c s o l a t o s 
hasznos infor-
mációkat. Idén 
is lesz ujjlenyo-
matvétel és fo-
tókészítés, mely 
mindig nagy 
sikert arat a látogatók körében. Az Újbuda 
11. Kht., a kerület vagyonvédelemre és 
a bűnmegelőzésre alapított, a térfigyelő 
rendszert is üzemeltető cége szintén saját 
sátorban mutatja be a közbiztonság javítá-
sát célzó erőfeszítéseit. Az érdeklődők fel-A nyárbúcsúztató ünnepségen kb. 100 000 ember érezte jól magát

készült szakemberektől kaphatnak választ 
a személy-, lakás- és gépkocsi-biztonságot 
érintő kérdéseikre. 

Sörfesztivál
OKTÓBER 1. VAGY 2. HÉTVÉGÉJE, 
SAVOYA PARK, OBI PARKOLÓ
Az előző évhez hasonlóan idén is a 
Savoya parkban, az OBI parkolójában 

lehet elbúcsúzni a nyártól egy fergeteges 
sörfesztivállal. Ezúttal is igazi meglepeté-
sek várnak az ide látogatókra, és a rendez-
vény az idei évben egy különlegességgel is 
bővül. A sörök mellett a különleges kuli-
náris élvezetekre vágyók is sok finomság 
közül válogathatnak a fesztiválon. 

Állandó programok 
a rendezvényeken 
Csakúgy, mint az előző években, a nagy-
színpadon egymást váltják majd a leg-
népszerűbb együttesek kora délutántól 

éjfélig. Immár 
hagyományo-
san a szombat 
esték kiemelt 
eseménye az 
utcabál. A szü-
lők együtt szó-
rakozhatnak a 
gyermekekkel 
a díjmentes 
játszóházban. 
Itt a természe-
tes anyagok-
kal dolgozó 
L e v e n d u l a 
Játszóház szak-
értő csapata 
ismerteti meg a 
gyermekekkel 

a hagyományos kézműves fortélyokat, az 
elkészített különböző figurákat aztán haza 
is lehet vinni. Kicsik és nagyok együtt szó-
rakozhatnak a vidámpark forgatagában, 
az eddig mindig nagy sikert aratott mini 
állatkertben pedig a gyermekek megis-

A tavalyi Sörfesztiválon a kitűnő hangulat és a jó sörök uralkodtak

kínálatával, és természetesen 
Sörfesztivál

Savoya parkban, az OBI parkolójában 
lehet elbúcsúzni a nyártól egy fergeteges 

merhetik, megsimogathatják az állatokat.
Az „ízek terén” ínycsiklandozó falatok 
várják a látogatókat, a hagyományos kí-
nálat mellett minden eseményen valami 
újdonsággal, érdekességgel, meglepetéssel 
is gazdagodik a választék. 
 Újbuda önkormányzata kiemelt 
feladatának tekinti a kerületi lakosság 

egészségi állapotának javítását, ezért a 
rendezvényeken az „egészség utcájában” 
a Szent Imre Kórház orvosai tanácsadás-
sal, a Gyógyír 11. Kht., valamint a Vö-
röskereszt munkatársai pedig vércukor-, 
vérnyomás- és koleszterinszint-méréssel, 
és tájékoztatással állnak a látogatók ren-
delkezésére. Továbbra is helyet kapnak 
az egészség megőrzésében érdekelt vál-
lalkozások, hogy bio-élelmiszerek bemu-
tatójával és árusításával, teakóstolóval, 
hasznos kiadványaikkal járuljanak hozzá 
a helyes életmód kialakításához. Az Or-
szágos Mentőszolgálat munkatársai is ott 
lesznek a rendezvényeken, de mint eddig, 
remélhetőleg ezután is csupán áldozatos 
munkájukat népszerűsítik, mert konkrét 
feladatuk nem akad.
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ÚJBUDAI
Vidámpark

Családi és 
gyermekprogramok 

Kézműves vásár 
Autóbemutatók 

Díjmentes játszóház
Állatsimogató

Kisállatkert
Pónilovak

ÚJBUDAIÚJBUDAIÚJBUDAI
MAJÁLIS
a kelenföldi Bikás parkban, 2006. május 20-21-én

12.00 SZIGETI FIÚK ZENEKAR, SRAMLI ZENEKAR  14.10  BUDAI SPORT-
SUZUKI PLUSZ FOCI DÍJÁTADÁS  14.40 BEAC KARATE  15.10 HOLIDAY 
AKROBATIKUS ROCK & ROLL  15.40 SECRET COUTURE DIVATSTÚDIÓ, 
BORI ÉVA  DIVATBEMUTATÓJA  15.45 ZEUSZ  16.15 SUZUKI PLUSZ 
VETÉLKEDŐ, NYEREMÉNYEK  16.35 SECRET COUTURE DIVATSTÚDIÓ, BORI ÉVA 
DIVATBEMUTATÓJA  16.40 MUSIC STATION EGYÜTTES, country-zene 
17.40 GREENFIELDS EGYÜTTES, ír népzene  18.20 CHAMELEON BIG 
BAND  19.30 MEGASZTÁR KÖZVETÍTÉS

12.00 STRÉHLI KAPELLE, SRAMLI ZENEKAR  14.10 BLANKA MAZSORETT CSOPORT 
14.25 SECRET COUTURE DIVATSTÚDIÓ, BORI ÉVA DIVATBEMUTATÓJA  
14.30 ISTER EGYÜTTES, ír-skót népzene  15.30 VOLVO, FORD IVANICS VETÉLKEDŐ, 
NYEREMÉNYEK  15.40 SECRET COUTURE DIVATSTÚDIÓ, BORI ÉVA DIVATBEMUTATÓJA 
15.45 BLANKA MAZSORETT CSOPORT  16.00 KP. JANCSI FREESTYLE ELŐADÓ
16.30 CSONKA ANDRÁS  17.00 PINTÉR TIBOR  17.30 SZALÓKI ANETT
18.00  KOMÁR LÁSZLÓ  18.30 FEELING EGYÜTTES 
19.30 OLGI HASTÁNC  20.00 BŐRGYÁRI CAPRICCIO 

 május 20., szombat

 május 21., vasárnap

Újbuda információs sátor  UPC sátor  Egészségügyi sátor  Újbuda 11 Kht. információs sátor  
„Tiszta, virágos Kelenföldért” – a Kelenföldiek Egyesülete balkonvirágokat ajándékoz

VASÁRNAP DÉLUTÁN SZTÁRVENDÉGEK:  MAFC-ÚJBUDA KOSÁRLABDACSAPAT
SZOMBATON 9.00-14.00 BUDAI SPORT-SUZUKI PLUSZ LABDARÚGÓ TORNA

ÚJBUDAI

Szentivánéji varázslat Baby Gaby módra

Bikavadító hastánc

Mindig is szerettek ünnepelni a mai 
Újbuda területén élő emberek. A 
Gellért-hegyen a Pestről átkocsizó 
urak, Albertfalván derék asztalosok, 
Lágymányoson a műegyetemisták, 
Kelenföldön az ipari munkások. Ha 
száz évet ugrunk át időben, ide so-
rolhatjuk Gazdagrétet is, ahol későn 
kezdték, ám nagy vehemenciával ve-
tették bele magukat a kábeltévé szer-
vezésében a közösségteremtésbe az 
új lakók. Tavaly, várossá válásunk 75. 
évfordulóján közös, nagy bulit csap-
tunk, felvettük az Újbuda nevet. Idén 
már csak ragaszkodunk patinásodó 
hagyományainkhoz. Valahogy így.

Fo
tó

k:
 R

év
és

z 
M

ar
ia

nn
a



HELYTÖRTÉNET 5ÚJBUDA 2006. MÁJUS 10.

Csonka János, az első sorozatgyár-
tásra alkalmas magyar autó tervezője 
és gyártója 1877-től nyugdíjazásáig 
vezette a Műegyetem tanműhelyét 
előbb a pesti, majd a budai egyetem-
városban. Szabadalmaival világhír-
névre tett szert. Jóllehet ő maga nem 
volt mérnök, munkásságának elisme-
réseként, a Mérnöki Kamara 1924-ben 
a gépészmérnöki cím használatával 
tüntette ki.

Huszonöt éves volt Csonka János, ami-
kor 1877. február 11-én dr. Sztoczek József 
rektortól átvette tanműhelyvezetői kine-
vezését a Műegyetem akkori épületében, 
a pesti Nágel-ház elegáns dísztermében. 
Szoros pályázaton nyert, melyre 32 szak-
ember jelentkezett. Fiatal kora ellenére 
Csonka gazdag műszaki tapasztalatokkal 
rendelkezett. Németország, Anglia, Fran-
ciaország nagy gépgyáraiban járt tanul-
mányúton és dolgozott – kinevezésekor 
Párizsból érkezett haza –, három nyelven 
olvasott szakirodalmat, a kor neves mér-
nökeivel levelezett, gépeit nemzetközi 
kiállításokon mutatták be, emellett tá-
jékozott volt a gazdasági, kereskedelmi 
kérdések területén is. Minden bizonnyal 
mellette szólt a pályázaton, hogy Csonka 
külföldi útjai során megismerte korának 
legújabb géptípusait, az akkor még újdon-
ságnak számító elektromos berendezése-
ket és a finommechanikát, de kiváló érzé-
ke volt a műszaki rajzhoz is. Ez utóbbinak 
nemcsak az oktatásban és szabadalmi 
leírásaiban látta hasznát: a gyárak is pon-
tosan el tudták készíteni megrendeléseit a 
rajzai alapján. 
 Tanműhelybeli munkáját a szerszá-
mok és a gépek beszerzésével kezdte, és 
növelte a személyzet létszámát. Az egye-
tem vezetősége elfogadta azt az ajánla-
tát, hogy a saját pénzén 3-4 dolgozót al-
kalmaz, ha a tanműhely gépein végzett 
munkát a maga céljaira is felhasználhatja, 
elsősorban az újításai, találmányai kivi-
telezésére. A műhely az ott folyó színvo-
nalas oktatási munkának köszönhetően 
hamarosan fogalommá vált, igazi rangot 
jelentett, ha valaki a gyakorlati műszaki 
tudományokat Csonka alatt sajátította el. 
Hírneve akkora volt, hogy egy-egy ajánló 
sor az aláírásával a legnagyobb külföldi 
gyárak ajtaját is megnyitotta. Elkötelezett-
sége, hivatástudata és szakismerete miatt 

a tanítványai „műhely tanárnak” szólítot-
ták, emlékezett egyik írásában Kármán 
Tódor gépészmérnök hallgató, aki 1902-
ben végzett kitűnő eredménnyel.
 Tanműhelye szervezetileg a Műegye-
tem Erőműgéptan tanszékéhez tartozott. 
Szerencsés volt a hely is, a IX. kerületben 
kitűnő gyárak egész sora működött – 
Vidáts Gépgyár, Stobl Aratógépgyár, Röck 
Gépgyár, Bobey és Tsa, Farkas Gépgyár, 
Makláry Vegyigyár –, melyekkel Csonka 
együtt dolgozott. Teljesítették megrende-
léseit, cserébe újabb és újabb alkatrészek 
elkészítését kérték tőle, melyekkel növel-
hették gépeik hatásfokát. Amikor 1882-
ben elkészült a pesti Műegyetemváros, a 
Múzeum körúti részen Csonka bentlakást 
kapott az egyetemi palotában, így szere-
tett gépei közelében élhetett. 
 Az akkor már jól felszerelt műhely 
1886-ban tovább gazdagodott, mert 
Mechwart András, a Ganz gyár vezér-
igazgatója felvásárolta a felszámolásra 
került Leobersdorfi Gépgyár géppark-
ját, bízva Csonka János újításaiban és 
módosítási elképzeléseiben. E feladaton 
már együtt dolgozott az akkor még gé-
pészmérnök hallgató Bánki Donáttal, aki 
oklevelét 1893-ban vehette át a Műegye-
temen. Munkakapcsolatuk nyomán sza-
badalmak egész sora született, közöttük 
1893. február 11-én szabadalmaztatott 
Bánki-Csonka porlasztó, mely a világhírt 
is meghozta számukra. 
 Kiemelkedő feladatot rótt a Műegye-
temre, és közvetlenül Csonkára, illetve 
tanműhelyére előbb az 1890-es majd 
1900-as Párizsi Világkiállítás, az az 1896-
os országos millenniumi kiállítás. Csonka 
tervezte és készítette el a Kraft-féle papír- 
és szövetszakító gép diagramm-rajzoló 
szerkezetét, majd a több mázsás gép Pá-
rizsba szállítása is rá hárult a textil tan-

szék vezetője, Rejtő Sándor utasítására. Ez 
a munka sok idejét elrabolta, miközben 
nem tudott az autóépítéssel foglalkozni.   
 Az éjjel-nappal tervező, dolgozó 
Csonka 1905-ben alkotta meg az első so-
rozatgyártásra alkalmas magyar autót, 
mely a Műegyetem kertjéből gurult ki a 
Múzeum körútra, és indult el kétezer ki-
lométeres próbaútjára. Ez volt a hazai gép-
járműipar megszületésének induló idő-
szaka. A kocsikat megbízhatóságuk miatt 
„magyar Doxának” nevezték a svájci órák 

után. 1906. január 15-től alkalmazta őket 
megrendelőjük, a Magyar Posta. Közben 
1900. november 30-án megalakult a Ma-
gyar Automobil Club (MAC) 45 taggal a 
budapesti a Royal szállodában, az alapítók 
között ott volt Csonka János, továbbá Tör-
ley József (a pezsgőgyáros), Bánki Donát, 
Bláthy Ottó Titusz – aki egyben mesés ke-
rékpár-gyűjteménnyel is rendelkezett – és 
gróf Szapáry Pál, a klub első elnöke.
 Már állt Lágymányoson a Műegye-
tem Ch épülete, amikor Zsolnay Miklós, 
a gyáralapító fia Csonkától 1906-ban ren-
delt egy személygépkocsit. (A Műegyetem 
kapcsolatban állt a Zsolnay gyárral, onnan 
szállították az egyetemi épületek csillogó, 
színes tetőcserepeit és domborműveit.). 
Csonka egy 28 lóerős, négyhengeres, lánc-
hajtásos autót épített Zsolnaynak. Később 
ő tervezte és készítette el az első hazai tűz-
oltó-, csónak-, bányamozdony- és sínautó-
motort, személygépkocsit és autóbuszt.
 Csonka János majd félszáz évet dol-
gozott a Műegyetemen, és 1925 januárjá-
ban írta meg hivatalos nyugdíjkérelmét. 
Bár rangot és hírnevet szerzett munka-
helyének, a kollégái olykor bizony félté-
kenységgel tekintettek rá. Jó példa erre a 
Műegyetem történetét majd 400 oldalon 
feldolgozó könyv Zelovich Kornél rektor-
tól. Az 1922-ben megjelent munka egyet-
len szóval sem említi a gépekkel gazdagon 
felszerelt tanműhelyt és Csonka Jánost. A 
Szőke Béla szerkesztette, 1967-ben írt Mű-
szaki nagyjaink c. többkötetes mű viszont 
már méltóképpen emlékezik meg az első 
magyar autótervező és -gyártó életéről, 
munkásságáról.
 Csonka János három fia a Múzeum 
körúti egyetemi épületben cseperedett fel, 
ahol a család lakott, majd a Műegyetemen 
végzett. János 1922-ben, Béla 1923-ban 
szerzett gépészmérnök oklevelet. Pál épí-

tészmérnök lett 1920-ban. Műegyetemi 
tanári kinevezés kapott, majd 1943-44-
ben dékán lett az összevont mérnöki–épí-
tészmérnöki karon. Pált nem vonzotta 
apja érdeklődési területe, kissé talán le is 
nézte „gépolajos” foglalkozását. Ezért ő 
nem, csak a két másik fiú vett részt Fe-
hérvári úti Csonka Gépgyár alapításában, 
mely a Csonka nyugdíjazása után a házá-
nak alagsorában létrehozott kis gépmű-
helyből nőtte ki magát.

Pedroni Emma Anna művészettörténész

Csonka János és a Műegyetem
A hazai gépjárműipar megteremtője

Csonka saját készítésű autójával a Műegyetem udvarán 1909-ben

Csonka János mellszobra a Műegyetemen

Továbbra sem dőlt el a Budai Parkszín-
pad jövője. Jelenlegi üzemeltetője a 
nyári programismertetés alkalmával 
tartott sajtótájékoztatóján bejelentet-
te, idén nem nyit ki az egykor kedvelt 
szórakoztató intézmény, mert élet- és 
balesetveszélyes.

Nemcsak Dél-Buda, hanem az egész fővá-
ros páratlan szépségű természeti kincse a 
Feneketlen-tó és környéke. Itt épült 1959-
ben a közel 2200 férőhelyes nyári színház, 
amely 1965-ig Bartók Színpad néven mű-
ködött. 1966-tól a Budai Parkszínpadon 
főleg zenés, táncos, látványos revüket, 
operetteket, az utóbbi időben pedig köny-
nyűzenei koncerteket rendeztek. 
 Amióta a zenekarok erősítőkkel dol-
goznak, nem volt olyan lakossági fórum 
a Feneketlen-tó környékén, ahol az ott 
lakók ne kérték volna a színpad bezárá-
sát, de legalábbis a műsorok 22 órai be-
fejezését. Évek óta gyér előadásszámmal 
üzemelt a színpad, megváltoztak a szó-
rakozási szokások, a piacgazdaságban 

kevesebb pénz jut a kultúra 
támogatására, ráadásul a 
nyári esős napok száma is 
megnövekedett. 
 Most viszont arról kap-
tunk hírt, hogy az Újbuda 
Baráti Kör szívesen átven-
né a Budai Parkszínpadot. 
Szilágyi Balázs, a kör veze-
tője jelenleg külföldön tar-
tózkodik, őt lapunk követ-
kező számában szeretnénk 
megszólaltatni. 
 Körmendy Ferenc, a Fő-
városi Közgyűlés kulturális 
bizottságának elnöke az 
Újbuda megkeresésére kö-
zölte: a főváros kezelésében 
lévő Budai Parkszínpad 
jövőbeni sorsával kapcsola-
tosan egyelőre semmilyen 
döntés nem született. 
 Mint ismeretes, ko-
rábban felmerült, hogy a 
főváros tulajdonában lévő 

színpadot a XI. kerület átvenné, de a ter-
vezett bővítéssel, a részbeni lefedéssel túl 
sok zöldterület pusztult volna el, ezért ezt 
a tervet ejtették. A fővárosi kabinet 2006. 
március 20-án egyetértett azzal a javas-

Az átépítésre másfél milliárd forintot kellene költeni

Mi lesz a Budai Parkszínpad sorsa?
lattal, hogy az 1958-ban épült, már igen 
leromlott állapotú színpadot ne újítsák fel, 
mert a rekonstrukció közel másfél milli-
árd forintba kerülne. 
 Mindez csak a főpolgármester döntés-
előkészítő fórumán, javaslatként hangzott el 
– erősítette meg Körmendy Ferenc –, testü-
leti döntés még nem született. A kulturális 
bizottság elnöke hozzátette: semmiképpen 
nem úgy szűnne meg a Budai Parkszínpad, 
hogy a XI. kerület szegényebbé válna egy 
kulturális intézménnyel, hiszen a megújuló 
Kopaszi-gáton többek között egy korszerű 
szórakoztató központot is építenek. 
 A Budai Parkszínpad jelenleg a Szabad 
Tér Színház Kht. kezelésében van, mely-
nek ügyvezető igazgatója, Bán Teodóra 
a nyári programismertetés alkalmával 
tartott sajtótájékoztatón azt közölte az új-
ságírókkal, hogy idén nem nyit ki a Budai 
Parkszínpad. Bán Teodóra hivatkozott egy 
igazságügyi szakvéleményre, mely sze-
rint a színpad faborítása elgombásodott, 
élet- és balesetveszélyesek az elektromos 
berendezések. Szerettünk volna bővebbet 
is megtudni Bán Teodórától, aki megke-
resésünkre – telefonon, e-mailben, faxon 
– több alkalommal, a kért határidőn túl is, 
csak ígérte az írásban is elküldött kérdése-
inkre a válaszadást. 

Deák AttilaA székek kényelmetlenek, a színpad faborítása elgombásodott, ezzel kezdték a bontást

Konferenciát rendeztek a Budapesti 
Műszaki Egyetem dísztermében május 
3-án a Margit híd átadásnak 130. 
évfordulója alkalmából.

Az esemény résztvevőit a fővédnök, 
Demszky Gábor köszöntötte. – Dunán át-
ívelő hídjaink sorában az első, az 1849-ben 
épült, Pestet és Budát összekötő Lánchíd 
volt, az idén 130 éves Budapest első hídja 
mégis a Margit híd – kezdte a főpolgár-
mester, majd elmondta, a híd felújításra 
szorul, mivel kora és rendkívüli terhelé-
se miatt mára igen leromlott az állapota. 
Ideiglenes beavatkozásokkal a legjobban 
elhasználódott pályalemezeket már meg-
erősítették, a hidat pedig rendszeresen el-
lenőriztetik, hogy a váratlan eseményeket 
el tudják kerülni. 
 A felújítási munkálatok előkészítése 
megkezdődött, rövidesen közbeszerzési 
pályázatot írnak ki a tervezők kiválasztá-
sára. Maga a felújítás legkorábban 2008-
ban kezdődhet majd el, és előzetes becslé-
seink szerint mintegy 6 milliárd forintba 
kerül. A tervek szerint a felújítás ideje alatt 
is közlekedhetnek majd autók a hídon. A 
főpolgármester kiemelte: akármennyire 
sürgető is a Margit híd felújítása, minden-
képpen meg kell várni az M0-ás északi 
Duna-híd átadását, illetve a 2-es metró-
vonal rekonstrukciójának befejezését. 
Hozzátette, a főváros és a kormány össze-
fogásával a következő évek-
ben újabb hidak épülhetnek 
meg. Az M0 északi híd léte-
sítése mellett szükség van az 
Aquincum-Újpesti híd mi-
előbbi megépítésére, a Cse-
pel szigetet érintő Albertfal-
vai híd, valamint a felsorolt 
átkelők után a Galvani úti 
híd megépítésére is.
 Demszky Gábor meg-
nyitóját követően az elő-
adók ismertették a híd 
építészeti és mérnöki tör-
ténetét, valamint a főváros 
közlekedésében betöltött 

Felújítása legkorábban 2008-ban kezdődhet el

szerepét. Schulek János Buda és Pest köz-
lekedési helyzetét vázolta az egyesítéskor, 
és ezzel összefüggésben szólt a Margit híd 
megépítésének szükségességéről. Németh 
Tamás a híddal kapcsolatos pályázatokról 
és az építés részleteiről beszélt. Előadá-
sából tudhattuk meg, hogy Gyulai Pál, a 
Magyar Tudományos Akadémia főtit-
kárhelyettese javasolta, hogy az új híd a 
Margit nevet kapja, valamint azt, hogy a 
próbaterhelésre 1876. január 21. és február 
1. között került sor, és április 30-án, déli 
12 órakor adták át a négy év alatt elkészült 
hidat.  
 A parti nyílásokról és a szárnyhídról 
dr. Domanovszky Sándortól hallhattunk 
előadást. Dr. Träger Herbert a javítások, 
ellenőrzések, korszerűsítési és szélesíté-
si beavatkozások történetét ismertette. 
Az 1978-as hídvizsgálatról és -felújításról 
Kozma Károly és dr. Szittner Antal be-
számolójából kaphattunk képet. Dr. Tóth 
Ernő dr. Gáll Imréről emlékezett meg, 
akinek tanulmánya a budapesti Duna-
hidakról és munkássága a hídépítésben 
maradandó érték. Horváth Adrián és 
Duma György a híd napjaink fővárosi 
közlekedésében betöltött szerepét foglalta 
össze, és ismertették a folyamatosan zajló 
műszaki ellenőrzések eredményét. Vége-
zetül Schulek János a Margit híd jövőjéről 
szólott a konferencián.

Moldován Ibolya

A felrobbantott híd romjai 1945-ben

1935-1937 között jelentős átépítési munkák folytak

adók ismertették a híd 
építészeti és mérnöki tör-
ténetét, valamint a főváros 
közlekedésében betöltött 

ÚJBUDAI
MAJÁLIS

130 éves a Margit híd
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se. Összefüggések a vérnyomás, a vércukorszint 
és a vizeletmintából nyert mérési eredmények 
összetevőiből.  Helyszíni gyakorlat.

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

MINDEN HÓNAP 2. SZERDA 14.00 klubnap.

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

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

EGYHÁZAK

BUDAFOK SZT LIPÓT PLÉBÁNIATEMPLOM
XXII., Plébánia u. 2.

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

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
XI., Alsóhegy u. 38.

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

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
XI., Németvölgyi út 138. 

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

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

MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet 
és gyermek istentisztelet.  MINDEN HÓ 2. 
VASÁRNAP Úrvacsorai közösség. SZERDA 9.00, 
PÉNTEK 9.30 Baba-mama klub. PÉNTEK 17.00 
Ifjúsági bibliaóra 12-18 éveseknek. MINDEN 2. 
KEDD FELVÁLTVA 16.00 Bibliaóra a nyugdíjas 
házban (Gazdagréti tér 4.), illetve nyugdíjas-
klub a templomban. Hittanórák a Csíkihegyek 
és a Törökugrató utcai iskolákban.

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

MINDEN HÓ 2. CSÜTÖRTÖK 19.30 Pároskör.
MINDEN HÓ 2. PÉNTEK 20.00 (gyülekezeti 
terem) Fiatal házasok összejövetele.
VASÁRNAP 8.00, 11.00, 18.00 Istentisztelet. 

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

VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor 
foglalkozások gyermekeknek. 

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

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 7.00, 17.00, SZOMBAT 
7.00, 18.00, VASÁRNAP 9.00, 11.00, 18.00. 

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

KEDD 18.00 (gyülekezeti terem) Ifjúsági óra 
tizenéveseknek. SZERDA 10.00 (gyülekezeti 
terem) Asszonyóra. CSÜTÖRTÖK 18.00 (gyü-
lekezeti terem) Hétközi bibliaóra. VASÁRNAP 
10.00  Istentisztelet, 10.00 (gyülekezeti 
terem) Istentisztelet gyermekeknek, 11.00 
(gyülekezeti terem) Konfirmációs felkészítés. 
MINDEN HÓ 2. ÉS 4. HÉTFŐ 18.30  Fiatalok 
Biblia Köre (20-35 éveseknek). MINDEN HÓ 2. 
SZERDA 18.00 Fiatal Házasok Köre. MINDEN HÓ 
3. SZERDA 18.00 Szülői Kör (középkorú szü-
lőknek). MINDEN 2. PÉNTEK 17.00 Szenior Kör.  
MINDEN HÓ 2. KEDD 9.00 Felnőtt konfirmációs fel-
készítés. Hittanórák a Bethlen Gábor, a Keveháza 
utcai és a Teleki Blanka általános iskolákban.

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

MINDEN VASÁRNAP 10.30 Református isten-
tisztelet. Konfirmációs felkészítés, ifjúsági óra, 
bibliaórák az imaház alagsorában. Hittanórák 
az Érdi úti Általános Iskolában.

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

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

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

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

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

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 7.00, 8.00, 18.00, 
VASÁR- ÉS ÜNNEPNAP 7.00, 8.00, 9.00, 10.15,  
11.30, 19.00. SZERDA 9.30 Baba-mama kör 
(Szent István Ház), 18.30 Placid atya katekézise. 
CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok beszélgetése 
(SZIH). SZOMBAT 7.00 Laudes a szentmisében, 
17.30 Vesperás a Jézus Szíve oltárnál. MINDEN 
2. SZERDA 19.30 Bibliai elmélkedések (SZIH). 
NAPONTA 18.30 Szentolvasó imádkozása.

TÚRAAJÁNLATOK

BUDAI ARBORÉTUM 
XI., Villányi út 35-43. Tel.: 372-6270.

Látogatható munkanapokon 8.00–18.00 óráig 
külön engedély nélkül, a hétvégeken szerve-
zett csoportokban, előzetes bejelentkezés után. 

KLUBPROGRAMOK

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

MÁJUS 11. Felkészülés a nyárra. Házigazda: 
Nagy Csilla és dr. Hollós Dénes.

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

MÁJUS 17. 13.00 Dr. Viczián Edit háziorvos elő-
adása: A cukorbetegség otthoni napi ellenőrzé-

KIÁLLÍTÁSOK

KEDD, CSÜTÖRTÖK 19.00 Callanetics torna.
SZERDA 17.00 Fotóklub. SZOMBAT 16.00 Őszidő 
nyugdíjasklub. MINDEN PÁROS HÉT SZOMBAT 
10.00 Vasútmodell klub 9-15 éveseknek.
MÁJUS 13. A KincsM Majális programjait ld. 
külön. Kiállítások: MÁJUS 17-IG Nemzetközi 
legényesverseny fotókiállítása.

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

MÁJUS 10. 18.00 Tánctanulás Savanyúval, 
20.00 Méta együttes koncert és táncház.
MÁJUS 11. 20.00 Maharishi Gandharva Véda, 
Anita Roy és Sandip Bhattacharya koncertje.
MÁJUS 13. 15.00 Évadzáró családi mulatság: 
kézműves foglalkozások, színház, táncbemu-
tatók és Kolompos táncház, 21.00 Khamoro 
– Somnakuno Kher. Szabolcs megyei auten-
tikus cigánydalok és táncok. MÁJUS 15. 20.00 
Ágoston Béla koncert. MÁJUS 16. 19.00 Budai 
tangó, tánctanítás Budai Lászlóval.
MÁJUS 17. 18.00 Tánctanulás Savanyúval, 
20.00 Fonó zenekar koncert és táncház.

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

HÉTFŐ 14.00 Nótakincs TV-klub, Akrobatikus 
rock and roll, 16.00 óvodásoknak (5 éves 
kortól), 16.45 kisiskolásoknak, 17.00 
Cross-trainig aerobic, 17.30 Hatha-jóga, 
17.30 Angol nyelvklub, 18.00 Magnós klub, 
19.00 Ír táncház a Greenfields együttessel. 
SZOMBAT 9.00, 14.00 Családi foglalkozás. 
HÉTFŐ 13.30, SZOMBAT 10.00 Dúr-moll ovi. 
KEDD 16.30 Csengő-bongó hangszerbemu-
tató, 16.30 Etka-jóga, 16.30 Alakformáló 
torna, 17.00 Muzsikás gyermektáncház, 
17.00 Fővárosi Újítók és Feltalálók Klubja, 
18.45 Ír sztepptánc, 19.30 Szenior társastánc. 
KEDD, SZERDA 15.30 Nyugdíjas torna. KEDD, 
CSÜTÖRTÖK 9.00 Zsebibaba délelőtti játszó-
háza, 15.30 Nyugdíjas torna. KEDD, PÉNTEK 
15.45 Gyermektánc 5 korcsoportban.  SZERDA 
10.00 Baba-mama torna, 19.00 Picasso 
festőiskola. CSÜTÖRTÖK 16.30 Szeretet klub, 
17.00 Alakformáló torna. PÉNTEK 15.00 Alma 
rajziskola gyerekeknek, 17.00 Barátom a 
digitális fotótechnika. SZOMBAT Társastánc klub 
12.00 6–13 éves korig, 16.00 14–18 éves korig, 
14.00 XI./11. Lágymányosi Bélyeggyűjtő Kör, 
14.00 Tiszteletbeli Hollótanya szerepjáték klub. 
VASÁRNAP 8.00 Budapest Hobby Klub, 15.00 
Nosztalgiaklub. MÁJUS 11. 19.00 Énekelt versek 
a Túlpart együttessel.  MÁJUS 13. A KincsM 
Majális programjait ld. külön. Könyvtári nyitva 
tartás: H., K., P.: 13.00–19.00-ig, Sze.: 9.00–
15.00-ig, Szo.: 9.00–12.00-ig, Cs., V.: zárva.

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

HÉTFŐ 19.30 Iai Jutsu. HÉTFŐ, SZERDA 17.30 
Aikido. KEDD 10.00 Eklektika Klub, 16.00 Sakk 
és Kártya Szakkör. KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 
Aerobic, 19.00 Kenpo Karate. SZERDA 18.00 
Életmód Klub, 19.30 Hagyományőrző Íjászklub. 
SZERDA, PÉNTEK 9.00 Ízületi torna nyugdíja-
soknak. PÉNTEK 16.00 Fashion Dance, 18.00 
Flamenco tánc. SZOMBAT társastánc 16.30 
kezdő, 18.00 haladó. MÁJUS 12. 18 Bibliaiskola. 
Mi az imádság, és hogyan imádkozzunk? 
HÉTFŐ–PÉNTEK 10.00–19.00 Számítógépes 
Központ és e-Magyarország Pont.

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

HÉTFŐ 15.30 Kóruspróba. HÉTFŐ, SZERDA 18.00 
Step aerobic, 19.00 Kondicionáló torna.
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 9.00 Alakformáló tor-
na. KEDD 15.00 Kézműves foglalkozás gyere-
keknek, 17.00 Bridzs klub, 17.00 Ifjúsági klub.
KEDD 10.00 CSÜTÖRTÖK 14.00 Trilla énekiskola.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 Aikido. CSÜTÖRTÖK, 
PÉNTEK 17.00 Festőiskola. PÉNTEK 18.00 Happy 
Bike Bringás klub. MÁJUS 13. A KincsM Majális 
programjait ld. külön. 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, 9.00, 19.00, CSÜTÖRTÖK 9.00 Callanetics. 
KEDD 18.00, PÉNTEK 17.00 Sport és jóga. SZERDA 
10.00 Hastánc, 17.00 Numerológia tanfolyam. 
SZERDA 19.00, PÉNTEK 18.00 Pingpongklub. 
SZOMBAT 9.00 Commedia 2000 Diákszínpad. 
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 

MÁJUS 10. 18.00 Ásvány Szakkör: Colorado 
(diavetítés). MÁJUS 11. 18.30 Csincsilla Klub: 
Barkácsötletek csincsillákhoz, avagy hogyan 
készítsünk függőágyat, ketrecet, odút.
MÁJUS 12. 16.00 Madárpók Klub: Az Avicularia 
versicolor tartása, szaporítása; A terrárium 
talaja; Az Acanthoscurria geniculata tartása, 
szaporítása. MÁJUS 15. 17.30 Hajózástörténeti 
Klub: A falklandi háború. MÁJUS 15. 18.00 
Gombász Kör: A 2005. évi gombamérgezések 

statisztikája (írásvetítéssel). MÁJUS 17. 18.00 
Ásvány Szakkör: Törökországi utazás (dia-
vetítéssel). Gombász kirándulás: MÁJUS 14. 
Szépvölgy. Vezető: Szamosi Éva. Találkozás: 
7.45 órakor a 65-ös autóbusz III. kerület 
Kolosy téri végállomásánál. Mozi: MÁJUS 31-IG. 
Kisfilmek a nagyvilágból, iskoláknak. Kiállítás: 
MÁJUS 31-IG. Öveges József Emlékkiállítás: 
dokumentumok, tárgyi emlékek bemutatója, 
filmbemutatók. Mindkettőre előzetes beje-
lentkezés: 466-9019.

ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI 
GYŰJTEMÉNY
XI., Pentele u. 8. T.: 208-6635
Állandó kiállítások KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK 
16.00–18.00-IG: Római ásatások, egyház- 
és iskolatörténeti kiállítás, Albertfalva 
önállóságának évei 1819–1950-ig, az Első 
Magyar Repülőgépgyár, borgyűjtemény, 
Albertfalva asztalosiparának története. 

ARTUS GALÉRIA 
XI. Sztregova u. 7.
MÁJUS 28-IG Nádor Tibor festőművész 
kiállítása. Megtekinthető munkanapokon 
10.00–17.00 óráig.

ÁTRIUM GALÉRIA
XI., Petzvál József u. 31–33.
MÁJUS 19-IG Varga Zsófi festőművész 
kiállítása. Megtekinthető munkanapokon 
10.00–17.00 óráig.

BARTÓK 32 GALÉRIA
XI., Bartók Béla út 32. Tel./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-em-
lékszoba.
MÁJUS 12-IG Lugossy Mária Bardo című 
kiállítása. Megtekinthető munkanapokon 
14.00–18.00 óráig.
HÉTFŐ 18.00 tajcsi-csikung foglalkozás. 
SZERDA 18.00 alakformáló tréning. 

CONGRESS PARK HOTEL FLAMENCO 
XI., Tas vezér u. 7. 
JÚNIUS 2-IG Assen Zahariev bolgár festő-
művész alkotásai.

KARINTHY SZALON
XI., Karinthy F. út 22. Tel.: 209-3706
JÚNIUS 2-IG Zoltán Mária Flóra festőmű-
vész Tizenegy kép című kiállítása. 
SZERDA 18.00 Jóga. 

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

RÉT GALÉRIA
XI., Törökugrató utca 9. Tel.: 246-5253 
MÁJUS 12. 18.00 Kovácsházi Anna 
festménykiállításának megnyitója. 
Megtekinthető MÁJUS 31-IG. 

SCHEFFER GALÉRIA 
XI., Kosztolányi D. tér 4. 
MÁJUSBAN Remény címmel kiállítás Háger 
Ritta festőművész, Lugossy Mária, Szőllősy 
Enikő, Bohus Zoltán szobrászművészek 
és Kovács Gombos Gábor festőművész 
alkotásaiból.

TETŐ GALÉRIA
XI., Ecsed u. 13. Tel: 203-5607
MÁJUS 12. 18.00 Magyarósi Péter fotómű-
vész: Kenyai pillanatképek. Látogatható 
hétköznap 13.00–18.00 óráig.

TRANZIT ART CAFÉ
XI., Bukarest u. Ulászló u. sarok. Tel.: 209-3070
JÚNIUS 2-IG Győrfi Gábor Ismeretlen nő 
című kiállítása. Látható minden nap  
8.00–23.00 óráig.

XI. KERÜLETI HELYTÖRTÉNETI 
KIÁLLÍTÓHELY
XI., Erőmű u. 4. T.: 365-6126
Régészeti, építészeti, ipartörténeti (Csonka 
János) emlékek. Egyszer volt Dél-Buda. 
Tájvédelmi körzeteink. Nyitva MINDEN 
SZERDÁN 15.00–18.00-ig. Csoportokat 
is szívesen látnak előzetes bejelentkezés 
alapján.

Május 8. – Május 17.

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

MÁJUS 8.   HÉTFŐ

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

MÁJUS 10., 17.   SZERDA
 20.00  a 9STV műsora

MÁJUS 15.   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)

A HÉTFŐI ADÁSOK ISMÉTLÉSEI: 
szerda 18.00; csütörtök 9.00; kedd, péntek 
18.00 22.30; szombat 9.00, 14.00, 23.00; 
vasárnap 9.00, 13.00, 23.00; hétfő 4.00. 

ARTUS STÚDIÓ
XI., Sztregova u. 7. Tel.: 204 3755 
MÁJUS 11, 12, 14. 20.00 Goda Gábor tár-
sulata: Rókatündérek. Vizuális táncszínház 
– térinstalláció felnőtteknek.

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.
MÁJUS 10. 19.00 Ödön von Horváth:  
Mit csinál a kongresszus? 
MÁJUS 12. 19.00 Heltai Jenő:  
A néma levente.
MÁJUS 17. 10.00 és 14.30 Szilágyi Andor: 
Leánder és lenszirom.

KARINTHY SZÍNHÁZ
XI., Bartók B. út 130. T.: 203-8994
MÁJUS 12. 19.00  Butaságom története. 
MÁJUS 13. 19.00  Őrült nász (esküvő a 
lokálban). 
MÁJUS 14. 14.30 Őrült nők ketrece,  
19.00 Goodbye Charlie.  

MU SZÍNHÁZ
XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
MÁJUS 12. 20.00 La dance company: 
Olyan, mint a Szűzmária, csak a feje lecsa-
varható / 6913.
MÁJUS 13. 20.00 La dance company:  
Alice B./ 6913.
Stúdiószínpad: MÁJUS 12. 21.00 bemu-
tató, 14., 15. 19.00 Heinrich von Kleist: 
Pentheszileia.
műKEDDvelő: MÁJUS 16. 17.30 Györe 
Balázs, beszélgetőtárs: MS. A könyv 
utóélete – Szépírók a MU Színházban 
sorozatban, házigazda: Lárai Eszter
Kiállítás: MÁJUS 16-IG Babarczi Dalma 
plakátjai. 

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
XI., Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
MÁJUS 15. 20.00, 16.  15.30 Poppea meg-
koronázása.

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R KLUB
XI., Műegyetem rkp. 9. Tel.: 463-3733
MÁJUS 16., 17. 20.00 Szabó Réka: Priznic 
(ágy felvonásban), Lay down comedy.
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 18.00 Csí Kung – Tai Csi 
tanfolyam.

SZÍNHÁZAK

SAS-HEGYI TERMÉSZETVÉDELMI TER. 
XI., Tájék u. 26. 

Nyitva tartás MÁRCIUS 1.–OKTÓBER 30. között 
10.00–17.00 óráig. Csak 10 fő feletti csopor-
tok látogathatják szakvezetéssel, előzetes 
bejelentkezés után: Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság, 391-4610, fax: 200-4033.

OLAJIPARI TERMÉSZETBARÁT SE

Minden szerdán nyugdíjastúra. Találkozó: 
7.20-KOR a Moszkva téri metrókijáratnál (a 
hétvégi Budai-hegység túrákra ugyanebben 
az időben és helyszínen van a találkozó). A 
hétvégi vonatos túrákra az előző túrákon 
lehet jelentkezni. A pilisi túrák találkozója (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.
MÁJUS 13. Pilis. Pomáz – Holdvilág-árok 
– Lajos-forrás – Csikóvár – Pomáz. Piroska 
túra. Táv: 16 km. Túravezető: Kremser Ferenc, 
Nemecsek P. 
MÁJUS 14. Vértes. Oroszlány 
– Vértesszentkereszti rom – Oroszlány. Táv: 22 
km. Túravezető: Száraz M.

 SOLIDARITAS SE

MÁJUS 14. A Naplása-tó környéki természetvé-
delmi terület. Találkozó: 8.30-KOR az Örs vezér 
terén, a 95-ös busz megállójában. Táv: 6-8 
km, szint: 50 m. 
Túravezető: dr. Raile Erzsébet. 

Május 13-án és 14-én immár második alkalommal 
rendezik meg a fővárosi és Pest megyei népművelők 
a KincsM – Művelődési Házak Majálisát, hogy felhív-
ják a figyelmet a közművelődési intézmények értékes, 
sokszínű és megfizethető tevékenységére, melyet az 
értékteremtés, az értékmentés, a hagyományőrzés, a helyi közösségek 
megerősítése és a minőségi szórakoztatás érdekében végeznek. 
 Május 13-án a fesztiválon résztvevő művelődési intézmények – kö-
zöttük az újbudaiak is – saját házaikban mutatják be klubjaik, szakkö-
reik, művészeti csoportjaik tevékenységét, képzőművészeti-, fotó- és 
plakátkiállításokon idézik meg az elmúlt évtizedeket. (A művelődési 
házak programfüzetében KincsM logó jelzi azokat a rendezvényeket, 
melyek a fesztivál hivatalos programjában is szerepelnek.) Ezen a na-
pon a művelődési házak egyben az erre az alkalomra meghirdetett 
Kincskereső körút állomásaivá válnak azok számára, akik másnap 
szeretnének részt venni az Orczy-kertben tartandó sorsoláson.
 Május 14-én az Orczy-kertben 10 órától a majális több színpadon és 
helyszínen zajlik majd. Táncházak, koncertek, táncbemutatók, kézmű-
ves foglalkozások, egészségmegőrző programok, sport és ügyességi ve-
télkedők, környezetvédelmi bemutatók és előadások, bio- és játékvásár, 
vízi szoborkiállítás és képzőművészeti utca várják az érdeklődőket. A 
Tószínpadon többek között az FMH Greenfilds ír táncháza és Balkán 
táncháza, a Kelenvölgyi Közösségi Ház Sztráda zenekara ad műsort, a 
Bárkaszínpadon pedig az FMH Hangszervarázs című programja mu-
tatkozik be. A sportpályán megrendezik a népművelők, politikusok, 
színészek és zenészek kispályás labdarúgó-bajnokságát. Itt a szünetek-
ben a Kelenvölgyi Közösségi Ház Majorette csoportja is szórakoztatja a 
közönséget. Lesz még Rock ’n’ Roll Cirkusz, a Bartók Év jegyében Mega 
kórus – ebben részt vesz a BMK Fővárosi Énekkara, a Kelenvölgyi Fér-
fikórus és az Albertfalvai Közösségi Ház kórusa –, tábori és Szüni Dö-
Dő börze, Esély utca, 100 Folk Celsius és Bikini koncert, este pedig a 
Madarak együttes játszik. A szervezők gondoltak a kisgyerekes csalá-
dokra is, a műsorok mellett többféle kézműves foglalkozáson és vetél-
kedőkön próbálhatják ki ügyességüket a gyerekek. 
 A kitelepülő intézmények sátrainál bemutató foglalkozásokat tar-
tanak, és tájékozódhatnak az ott folyó munkáról, valamint nyári tá-
boraikról. Az újbudai művelődési házak közül az albertfalvi sátrában 
mesetorna, kézműves foglalkozás, a BMK két sátrában nyári program-
ajánló, felnőttképzési információ, népi gyermekjátékok, emlékfotózás, 
a kelenvölgyiében kézműves játszóház, az FMH-éban gyermek kézmű-
ves foglalkozás, gyermekmegőrzés, információs pavilon, vérnyomás- 
és vércukormérés, valamint két órás Hatha jóga várja a látogatókat.
 A Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége a fesztiválon megrendezi a 
Nyugdíjas Szigetet. Kézimunka-kiállítás, nagymama süteménye ver-
seny, egészségügyi tanácsadás, ingyenes vércukorszint-mérés, verses-
dalos összeállítások, kvízjátékok, olasz dalokat, operettrészleteket, 
örökzöld slágereket megszólaltató zenés műsorok, formációs tánc-
bemutatók között válogathatnak az idősebbek, de hozzájuthatnak 
közérdekű információkhoz is a méltányossági nyugdíjról, jogsegély-
ügyekről, idősbarát szálláshelyekről és az egészségmegőrzésről.

Művelődési Házak Majálisa
KincsM 2006 – Újbudán és az Orczy-kertben

AJÁNLÓ

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

MÁJUS 14. 20.00 Camille (F), Krétakör Színész-
TáncZenekar. MÁJUS 15. 21.00 Gentleman & 
The Far East Band (D), Love Alliance. 
MÁJUS 17. 20.00 Blurt (UK), Tudósok. 

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 HÉTFŐ 16.00 Az AKH Opera- és 
Dalstúdiója. KEDD 14.00 Albertfalvai Keresztény 
Társas Kör Nyugdíjas Klubja. KEDD, CSÜTÖRTÖK 
17.00 Alakformáló torna hölgyeknek, 
18.00 Mesetorna. SZERDA 17.00 Albertfalvai 
Polgárok Köre. CSÜTÖRTÖK AKH Társastáncklub: 
19.30 kezdő, 20.30 haladó csoport. MÁJUS 13. A 
KincsM Majális programjait ld. külön. MÁJUS 17. 
13.00 Cukorbetegek Klubja

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

MÁJUS 17. 18.00 Koncert Mozart vonósné-
gyeseiből. Előadja a Harmónia vonósnégyes. 
Helyszín: BME OMIKK (Budafoki út 4-6. K. ép. 
mfszt. 40.). MÁJUS 19-IG kiállítás a Bartók- és 
Mozart-emlékév alkalmából.

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).

KincsM programok május 13-án 
Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45-47.) 
16.00 Tükörben címmel fotókiállítás nyílik a közösségi ház életéből.
16.30 Vásári játékok, aszfaltrajz-verseny, szélforgó- és bokrétakészí-
tés, grillparti.

Budapesti Művelődési Központ (Etele u. 55.)
15.00–18.00  Művészeti kreatív műhely gyermekeknek a GYÍK Mű-
hely Alapítvány közreműködésével. Az ingyenesen látogatható fog-
lalkozáson alakoskodó maszkok, fejdíszek, szürrealista torzon-bor-
zok készülnek. Az utcai ruha védelmére szolgáló kötényt, köpenyt 
minden gyermek hozzon magával. 
15.00–20.00 Miniatűr szobrok miniatűr időben. Ilka Gábor fogtech-
nikus szobrainak villámkiállítása. Megnyitja Bálványos Huba Mun-
kácsy-díjas grafikusművész.
16.00 Őszidő Nyugdíjasklub. Világjárók nyomában. Dr. Dénes 
György nyugalmazott egyetemi tanár szicíliai élményeiről vetít. 
16.00 Kiállítás nyílik a X. Nemzetközi Legényes Verseny kötelező 
táncanyagának eredeti felvételeiből, az MTA Zenetudományi Intéze-
tének archív fotóiból és a BMK intézmény- és szakmatörténeti doku-
mentumaiból.     
19.00 A Theatrum Színiakadémia Művészeti Szakiskola végzős hall-
gatóinak előadása. Örkény István: Tóték. 

Fővárosi Művelődési Ház (Fehérvári út 47.)
9.00 Kezek dicsérete című kiállítás megnyitója. Bemutató a Főváro-
si Művelődési Ház kézműves köreinek vezetői és tagjai által készített 
munkákból.
9.00–12.00 Kézműves foglalkozás: kosárfonás, foltvarrás stb.
9.00–10.00 Hangoló zeneovi.
9.00–13.00 A Modern SE nyílt napja.
10.00–13.00 Dúr-moll ovi.
13.00–14.00 Furulya- és hegedű ismeretek.
14.00–15.00 Hangoló zeneovi.
14.00–22.00 A Tiszteletbeli Hollótanya Klub nyílt napja.
15.00–18.00 A Dalszínház 11+1 Nótakincs TV Klub műsora Úgy 
szeretném meghálálni címmel.
Az Illés CluBoshok Baráti Körének kiállítása a klub archívumából.

Kelenvölgyi Közösségi Ház (Kardhegy u. 2.)
16.00 A fotó- és plakátkiállítás megnyitója.
18.00 Sramli est. 
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Megtámadott őrkutya
Április 18-án késő délután a Hauszmann 
Alajos utcában az ÁPV Rt-t. védő őrku-
tyát egy arra haladó férfi lefújta gáz-
spray-vel. A portán szolgálatot teljesítő 
biztonsági őr ezt észrevette, feltartóztatta 
a férfit, és kihívta a rendőröket. Az elszá-
moltatás során a tettes – aki egyébként 
diplomás ember – elmondta, rendszere-
sen jár erre, és a kutya mindig megijeszti 
őt hirtelen ugatásával. Ezt megelégelte, 
ezért fújta le a kutyát. A rendőrség vizs-
gálatot indított az ügyben. A támadónak 
a hatóság előtt a gázspray tartásáért kell 
felelnie, a kutya tulajdonosa pedig ma-
gánindítvánnyal élhet a történtek miatt. 

Hamisbankjegy-trükk
Egyre gyakrabban élnek a trükkös tol-
vajok a telefonos módszerrel. Április 18-
án például az Etele úton hívtak fel egy 
nyolcvanhat éves asszonyt a lakásában. 
A vonal másik végén egy nő jelentkezett. 
Elmondta, hogy ő a rendőrség nyugdí-
jas ügyekkel foglalkozó munkatársa, 
és most azt ellenőrzi, vajon nem hamis 
pénzben kapta-e meg legutóbb a néni a 
nyugdíját, majd kérte, hogy diktálja be 
a bankjegyek számát. A kérés teljesítése 
után a hölgy közölte, ezek sajnos hami-
sak, ezért odamegy az egyik férfi kollé-
gája, és kicseréli valódiakra. Nyugtatólag 
hozzátette, a kolléga természetesen iga-
zolni fogja magát. A beszélgetés ezzel 
azonban nem fejeződött be, a nő azt is 
megkérdezte, van-e még otthon pénz, 
mert azokat is ellenőriznék. A néni ek-
kor már gyanút fogott, letette a telefont, 
majd értesítette a rendőrséget. Többször 
megcsörrent ezután még a készülék, az-
tán felhagytak a próbálkozással, és az 
ígért időpontban sem jelent meg a férfi 
a lakásnál. Szerencséjére. Hiszen a rend-
őrök várták...

Elvágta eltartója torkát 
Egy nyolcvanhat éves férfi a hivatalos 
eltartójára várt április 29-én délelőtt az 
egyik Bertalan Lajos utcai lakásban. Ko-
rábban többször panaszkodott a szom-
szédoknak, hogy a hölgy ritkán látogat-
ja. Egy idő után azt is hozzátette, hogy ő 
már tudja mit fog tenni. Amikor megér-
kezett az asszony, jó egy óráig zavarta-
lanul társalogtak. Ekkor a férfi kiment 
a szobából, majd visszajőve az asszony 

RENDŐRSÉGI HÍREK

háta mögé került, bal kézzel erősen hát-
raszorította a fejét, a jobb kezében tartott 
vadászkéssel pedig elvágta a nyakát. Az 
asszony ellökte magától a férfit, felugrott, 
átrohant a szomszédba, ahol törülközőt 
szorítottak a sebére, majd értesítették 
a rendőrséget. Az idős úr az eltartója 
után szaladt, de a szomszédok nem en-
gedték be. Ekkor csak annyit kérdezett  
az ajtóban, él-e még.
 A rendőrök és a mentő a lehető leg-
gyorsabban a helyszínre érkeztek. A 
mentőorvos elsősegélyben részesítette a 
sérült asszonyt, akinek a nyakán az első 
vizsgálat szerint tíz centiméter hosszú 
és egy centiméter mély seb keletkezett. 
Nem érte az ütőeret a penge, de az orvos 
szerint nem sok kellett hozzá. Az idős 
urat a rendőrök bevitték a kerületi kapi-
tányságra, az ügyben vizsgálat indult.

Ellenőrök veszélyben
Az elektromos művek két munkatársa a 
villanyórákat ellenőrizte április 22-én a 
Fülőke utcában, amikor megállt mellet-
tük egy Zsiguli, négy fiatalember szállt ki 
belőle, majd felszólították az ellenőröket, 
hogy azonnal menjenek el a környékről. 
A nyomaték kedvéért az egyikük ököl-
lel feléjük is ütött, ezután visszaültek az 
autójukba, és elhajtottak. Az ingerült 
fellépés hátterében nagy valószínűséggel 
áramlopás áll.

Két férfi, egy női táska
Az egyik kerületi szórakozóhely bizton-
sági őre arra lett figyelmes április 30-án 
hajnalban, hogy két férfi tart a WC felé, 
és az egyikőjük kezében egy női táska 
van. Korábban is előfordult már itt, hogy 
a tolvajok a WC-ben vették ki az ellopott 
táskákból az értékeket, ezért a biztonsá-
gi őr visszatartotta a férfiakat és kihívta 
a rendőrséget. A táska tulajdonosa, egy 
fiatal hölgy is előkerült nemsokára. El-
mondta, táncolni ment, közben a táská-
ját az asztalon hagyta. Hozzátette, alig 
két-három méterre távolodott az asztal-
tól tánc közben, s a tekintetét is a táskán 
tartotta, mégis eltűnt onnan. Az igazol-
tatás és az elszámoltatás után kiderült, a 
két férfi román állampolgár, bár útleve-
lük ellenére olasznak vallották magukat. 
A táskából egyébként semmi sem hiány-
zott. A gyanúsítottakat előállították a 
kerületi kapitányságra.

S. F.

Az Újbuda Baráti Kör Egyesület, a Buda XI. Tűzoltó Egyesület, valamint az Újbuda XI. 
Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kht. közös programot szervez

a Feneketlen-tó partján május 20-án,  
szombaton 10 órától 16 óráig. 

A rendezvényre színes és változatos szakmai, kulturális és szórakoztató programokkal várják 
a látogatókat. A gyerekműsorok, különféle vetélkedők és zenés-táncos műsorszámok mel-
lett drog-prevenciós tanácsadás, mentőkutyás, illetve harcművészeti bemutató és sörsátor 
szerepel a kínálatban. 
 A szervezők felhívják a kerületben tevékenykedő biztonságtechnikai vállalkozások 
figyelmét arra a lehetőségre, melyet számukra biztosítanak, hogy bemutathassák a termé-
keiket, ajánlataikat, szolgáltatásaikat egy saját sátorban vagy standon. Az eddig meghívott 
partnerek között szerepelnek már autókereskedések, biztosítók, őrző-védő cégek. Az ér-
deklődők minél hamarabb jelentkezzenek az Újbuda XI. Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kht. 
munkatársánál, Paveszka Péternél a 279-1250-es telefonszámon.

Közbiztonsági majális

VÉLEMÉNYEK

Deák András tervei
A Fidesz Budafoki úti irodájában április 
25-én délben Deák András, a 15. válasz-
tókerület – Gellérthegy, Lágymányos és 
Szentimreváros – Parlamentbe jutott kép-
viselője ismertette terveit. 
 Ígéretet tett arra, hogy minden kép-
viselő-testületi ülésen jelen lesz, és részt 
vállal majd az önkormányzati munkában 
is. Molnár Gyula polgármesternek már je-
lezte is együttműködési szándékát. Tervei 
közül kiemelte a Hamzsabégi úti zajvédő 
fal megépítését, a parkolási lehetőségek 
bővítését, valamint a Budai Parkszínpad 
sorsának rendezését. Ez utóbbival kap-
csolatban Deák András elmondta, a park-
színpad helyén egy amfiteátrumszerű 
építmény létrehozását javasolja, mely nem 
a klasszikus értelemben vett szabadtéri 
színpad lenne, hanem egy lépcsőzetesen 
kialakított természetes tér, ahol előadá-
sokat, rendezvényeket, ünnepségeket  
lehetne tartani. 
 A képviselő tavaly decemberben indí-
totta el mozgalmát a csángók magyar ta-
nítása érdekében. A gyerekeknek iskolát, a 
tanítónak pedig szolgálati lakást szeretne 
építeni egy magyarok lakta faluban, ami 
számítása szerint a magyar viszonyokhoz 
képest elenyésző összegbe kerülne. Ebben 
az önkormányzat segítségére is számít.

Mióta is vannak csalások?
Tisztelt Kristóf József úr!
Ön interjút adott az Újbuda április 26-i 
számában közvetlenül a választások után. 
Vesztésének okát egyértelműen a csalá-
sokban jelöli meg. Csalások azóta van-
nak, mióta kommunisták léteznek – Ön 
szerint.
 Én a szociáldemokrata értékeket val-
lom magaménak, Ön kvázi lekommunis-
táz mindenkit, akit ellenfelének tekint. 
Ilyen alapon engedje meg, hogy én Önt 
fasisztának minősítsem, és akkor úgy 
gondolom, hogy mindkettőnk valóságtól 
való távolsága kb. azonos lesz!
 Tisztelt Uram, nem így kellene a vere-
séget nyugtázni! Én a 66. szavazókörben 
dolgoztam az MSZP delegáltjaként két 
alkalommal is napi 15 órát az Ön pártjá-
nak delegáltjával együtt, ott, ahol Ön és 
családja is szavazott átjelentkező papírral, 
nagy nyilvánosság előtt, a titkos szavazás 
követelményének fittyet hányva a szava-
zatszedő bizottság asztalán!
 Mondhatom, hogy a legteljesebb 
együttműködésben, egymás iránti tisz-
telettel és kölcsönös bizalommal dolgoz-
tunk a Fidesz küldöttével. Együtt gyűj-
töttük mozgó urnával a szavazatokat 

azoktól, akik nem tudtak eljönni, és élni 
kívántak állampolgári jogukkal. A szava-
zás végén kölcsönösen megállapítottuk, 
hogy aki csalásról beszél nálunk, az…
 Csalás semmilyen formában nem 
történt, még csak a gyanú halvány ár-
nyéka sem vetődött a választások tiszta-
ságára. Örültem volna, ha Ön konkrétan 
megjelöli a „kommunisták által gyakorolt 
technikákat” a 16. szavazó körzetben. Azt 
nem tudom milyen „kékcédulás” belügyi 
rendelet van most is érvényben, de ha ez 
igaz, akkor a parlamentáris demokráci-
ában az ellenzéknek ez ellen tenni lehet! 
Attól tartok, itt megint valami csúszta-
tás van. Hol használtak idegen pecsétet? 
A 6–8 főből álló bizottságok egyike sem 
vette észre, hogy a „kommunista” dele-
gált külön pecsétet használ? És az össze-
számlálásnál sem tűnt fel senkinek, hogy 
idegen pecséttel ellátott szavazólap van 
leadva? 
 Gyermeteg dolgok ezek, tisztelt Uram! 
Arra kérem, amíg nincsenek kézzelfog-
ható bizonyítékai, ne vonja kétségbe sok 
ezer ember jó szándékát, tisztességét, be-
csületét, mert ez enyhén szólva nem szép 
tulajdonság, különösen egy keresztény 
értékrendet valló ember esetében nem az. 
Engem legalábbis annak idején a hittan-
órán nem ilyen magatartásra tanítottak. 
 Egyébként, ha már csalásról beszé-
lünk! Ugye Ön is tudja, hogy ha intézmé-
nyesen félrevezetnek jóhiszemű embereket 
azzal, hogy XY szocialista jelölt már listán 
bekerült a parlamentbe, ezért nem kell rá 
szavazni – az bizony csalás. És az a sok 
egyéb „technika”, amit Önök gyakoroltak. 
Úgyhogy mióta is van csalás? Én egy em-
berről tudok, akit választási csalásért jog-
erősen elítéltek, az bizony fideszes volt!
 Tisztelt Uram! Veszíteni bizony, tud-
ni kell. Utána pedig magunkba fordulni, 
és önkritikát gyakorolni. Ez a tisztességes 
magatartás, nem pedig a ködösítés, a rá-
galmazás. 
 Bízom abban, hogy lesz még nálunk 
is normális párbeszéd két ellentétes véle-
ményt valló ember, csoport, netán párt 
között, remélem, hogy alábbhagy a hisz-
téria, és itt is az ország érdeke lesz az első, 
úgy, ahogy az Európa boldogabb felében 
már megvalósult. 

Fazekas Lajos

Az út – tizenegy év után
Zöld gyepen keresztül, árnyas fák alatt 
a buszmegállót és az Etele utat köti ösz-
sze „az út”. Egyenest oda vezet, ahol va-
laha Közért volt, ma a Plusz kínálja áruit 
(többségében külföldieket). S ahogy az 
lenni szokott, a gyalogosok vágnak elő-

ször ösvényt, hogy közelebb érjék a jár-
műveket, de ennek több hátránya is van.
 Amikor esett az eső, a sár bokáig ért. 
Télen előbb csak néhány lábnyom árulko-
dott a haladási irányról. S amikor az olva-
dás indult, az alacsonyabb cipőkbe már a 
peremen át csapott be a mocskos lé! Majd 
az aszály idején porzott az út, hiszen so-
kan taposták. Járnak itt, keresztül a „pa-
nelvároson”, a Hadak útján, a Bikszádi 
úton, na meg az őrmezei munkahelyeket 
elérendők.
 Ha egy-egy busz érkezik, szinte dől 
belőle a hátizsákos, szatyros népség...
 Most tegnapról mára – az átlós ösvé-
nyen – aszfaltozott, kemény út vezet. Épí-
tők szorgos keze varázsolta. A fekete bur-
kolat csillog a májusi esőben. Lemértem, 
szélessége három és fél lépés, a hosszú-
sága 65, bizonyára az útpályák többe ke-
rülnek! S ide még alapkövet sem tettek le, 
nem volt tamburmajor és fúvószene, sem 
szalag átvágása, sem ünnepi beszéd. De a 
gyalogosok örömmel vették birtokukba. 
Jóllehet, egyesek szarkasztikus megjegy-
zése közben: „Tizenegy éve már éppen 
ideje, hogy valakinek eszébe jutott...”
 Még a padon alvó öreg Vince bácsi is 
csodálkozva dörzsölte a szemét: – Ez meg 
hogy került ide? Tegnap még cuppogott a 
cipőm a sárban! Aztán sietve vitte a zsák-
ját a legközelebbi kukához, nehogy más 
megelőzze „kincsvadászat” közben.
 Két termetes asszonyság köszöntöt-
te a kis Tecát, amint ikreivel igyekezett a 
bolt felé. – Reggelit veszek nekik. Aztán 
sietek dolgozni... Majd a nagyobb vásár-
lást estére hagyom.
 Eközben azon tűnődtem, mi lenne, ha 
a Plusz cég valamivel hozzájárulna az út-
csináltatáshoz? Hiszen jobban növekszik 
a forgalma, bevétele, s vele együtt a profit-
ja az aszfaltozott bekötőút révén! Egy kis 
emberséget, gesztust talán megérne...

Gede Márton
XI., Etele út

Törvényellenes vitézek
Egy korábbi lapszámukban, egy képalá-
írásukban két személlyel kapcsolatosan 
szerepel a vitézi cím. 
 Magyaroszágon a második világ-
háborút követően a főnemesi, nemesi 
címek mellett a vitézi cím használatát 
törvényben tiltották meg. Ez a törvény, 
mely a békeszerződésben vállalt kötele-
zettségünkből következett, még ma is 
érvényben van. Ennek megfelelően lehet, 
hogy az illetők büszkén vállalják e címet, 
feltüntetni, használni nem lehet, ma még 
törvényellenes. 

Üdvözlettel: Széplaki László

Úszótábort szerveznek a Kamaraerdei Ifjúsági Parkban (XI., Kamaraerdei út 12-14.). 
4–14 éves korú gyermekek számára. Programok: kondicionáló úszóedzés, strandolás, 
kosárlabda, foci, strandröplabda, lovaglás, nagy kirándulás, teniszezési lehetőség. Ellá-
tás: reggeli, ebéd, uzsonna. Ára: 16 800 Ft. Jelentkezés május 15-ig. Turnusok: június 19-
23., június 26-30., július 3-7., július 10-14., július 17-21., július 24-28., július 31-augusztus 
4., augusztus 7-11., augusztus 14-18., augusztus 21-25., hétfőtől péntekig 7.30–16.30-ig.

Úszótábor a Kamaraerdei Ifjúsági Parkban

Az egyik legrégibb természetvédelmi ünnep

Madarak és Fák Napja
A Madarak és Fák Napja ünnep az 
újkori Európa egyik legrégibb nemzet-
közi természetvédelmi egyezségéhez 
fűződik. Alapítása a számos állam által 
aláírt 1902-es párizsi természetvédel-
mi egyezményt követte. 

 A mocsarak, erdők eltűnése és ve-
lük együtt a madárvilág visszaszorulá-
sa késztette a politikusokat cselekvésre. 
Hazánkban a megünneplését Herman 
Ottó már 1900-
ban javasolta, és 
pont száz évvel 
ezelőtt, 1906-ban 
gróf Apponyi 
Albert vallás és 
közoktatásügyi 
miniszter rendel-
te el. Akkoriban 
szintén tavasszal 
(de még nem má-
jus 10-én) eper 
vagy más gyü-
mölcsfákat ültet-
tek, illetve öntöz-
tek és megemlé-
keztek a hasznos 
m a d a r a k r ó l 
valamennyi is-
kolában. Ma már 
hihetet len, de 
ebben a korban 
jó néhány ma 
fokozottan védett madárfaj (például a 
sasok, kányák, sólymok, sőt az uhu is) 
„károsnak”, tehát irtandónak minősült. 
Ma maroknyi kivétellel minden hazai 
madárfaj védelemre szorul.
 A háború utáni évtizedekben a Ma-
darak és Fák Napja feledésbe merült, de 
1994-től ismét megünnepeljük. Újra-
élesztése ellenére az élőhelyek eltűnése 
inkább felgyorsult, mintsem csökkent 

volna. Az emberek elidegenedése a ter-
mészettől pedig aggasztó méreteket 
öltött. A városban a legkülönösebb je-
lenségek, például a feketerigó lélegzetel-
állítóan szép, tavaszi éneke észrevétlen 
marad a városlakók fülei számára, a 
legtöbb madárfajt már megnevezni sem 
tudja egy átlagpolgár. 
 Nem jobb a helyzet a fáknál sem, 
pedig jelentőségük a levegő tisztításánál 
közismert. Egy hektárnyi erdő évente 

mintegy 70 ton-
na port és más 
szennyezést tá-
volít el a levegő-
ből. Értelmetlen 
pazarlás folyik a 
fával a szóróla-
pos reklámok és 
áruházi prospek-
tusok gyártása 
miatt. Utóbbiak 
a házak kapuinál 
elhelyezett tar-
tókból általában 
egyenesen ku-
kákba kerülnek. 
A gát lásta lan 
erdőirtás meg-
állíthatatlannak 
tűnik. 
     Ezt a tendenci-
át szeretné meg-
fordítani az ün-

nep. A Magyar Madártani Egyesület és 
sok más természetvédő szervezet számos 
helyszínen tart vetélkedőket, madárgyű-
rűzési bemutatókat, madárodú-készítő 
műhelyeket. Fákat ültettünk parkokba 
vagy csak a teraszunkra egy bonszaj-tál-
kába, példát mutatva gyermekeinknek, 
hogy őseinkhez hasonlóan ők is megbe-
csüljék az évszázados szent fákat. 

MP

CSÁBÍTÁSOK

Fonóban idén is lesz Szivárvány gyer-
mektábor, ezúttal a fő témája a népmese 
lesz. A gyerekek néhány ismert mese vi-
lágát járják be közösen, hol a hősök szere-
pébe bújva, hol a történetek helyszínét és 
tárgyi világát elképzelve és újrateremtve. 
Ennek megfelelően a táborban lesznek 
drámajátékok, színjátékos játékok, kéz-
műves foglalkozások és festészet, kiegé-
szítő programként múzeumlátogatás, 
sport (úszás, labdajátékok) és kirándulás
Részvételi díj: 14 000 Ft/fő/öt nap (napi 
három étkezés, programok, belépők), 
testvéreknek 12 000/fő/öt nap. Turnu-
sok: I. június 19–23., II. június 26–30. 
Jelentkezési határidő május 31. A jelent-
kezéssel kapcsolatos egyéb információk-
ról a Fonó honlapján lehet tájékozódni, 
illetve a 206-5300-as telefonszámon ad-
nak felvilágosítást.

Szivárvány 
gyermektábor 

Közös Képviselők Klubja
A Közös Képviselők Klubja május 15-én 
16 órakor tartja következő összejövetelét 
a Polgármesteri Hivatal (Zsombolyai utca 
5.) földszinti nagytermében. Napirend: Kö-
zös összefogással környezetünk rendjének, 
tisztaságának jobbítása érdekében. Ven-
dégek: Lakos Imre alpolgármester, Bukor 
László, a Polgármesteri Hivatal Városüze-
meltetési Igazgatóságának mb. igazgatója, 
Wágner József, a Polgármesteri Hivatal Vá-
rosüzemeltetési Igazgatóság városüzemel-
tetési osztályának vezetője, Siklóssy Mihály 
főosztályvezető és Szegedi Péter irodaveze-
tő a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-től, 
valamint Lentulai Péter, Fővárosi Közte-
rület-felügyelet alközpont vezetője. Kérdé-
seket előzetesen írásban is el lehet juttatni 
a Polgármesteri Hivatal lakásgazdálkodási 
osztályára (1113 Budapest, Bocskai út 39-
41.), Győrffy József tanácsadó részére.
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meg, hogy meg tudja védeni magát min-
den körülmények között. Ez azonban csak 
úgy sikerülhet, ha megvan a kellő elszánt-
sága és hozzá az önbizalma, továbbá, ha 
tisztában van azzal, valójában mit is akar. 
Ha nem eléggé eltökélt, sokkal többet veszt, 
mint azt most gondolja, a következmények 
ugyanis jelenleg felmérhetetlenek. 

Szűz
augusztus 24–szeptember 23.

Mozgalmas, de harmonikus időszak elé néz, 
kisebb látogatásokkal, esetleg egy utazással 
fűszerezve. A munkahelyén sok feladat vár 
önre. Szerencsére jó passzban van, min-
dent hamar el tud végezni, és az eredmény 
a megbecsültség mellett az anyagiakban is 
megmutatkozik. Közben olyan lehetősége 
adódik, ami nem sokszor fordul elő az élet-
ben. Ha időben észreveszi, sorsa jelentős for-
dulatot vesz. Messzemenő következtetéseket 

von le egy találkozásból, ami nem sokkal 
később kellemetlen meglepetéseket okoz.

Mérleg
szeptember 24–október 23.

Egy befolyásos személlyel gyűlik meg a 
baja. Az ügy sajnos átmenetileg negatív 
hatással lesz a karrierjére, ráadásul lelkileg 
is megviseli, és csak nagyon nehezen teszi 
túl magát a sérelmeken. Sok mindent nem 
tehet, azon kívül, hogy a munkájára össz-
pontosít. Szenteljen nagyobb figyelmet 
egészségi állapotának, különösen fontos, 
hogy a táplálkozását megfelelő módon el-
lenőrizze, ha kell, változtasson rajta. Pihen-
jen, legyen többet a szabadban, és ha ez sem 
segít, kérjen tanácsot egy szakembertől.

Skorpió
október 24–november 22.

Legyen lendületes, keresse a kihívásokat! 
Elsősorban munkahelyén kellene kezde-
ményezőbben viselkednie. Ha most bi-
zonyít, jelentős mértékben növekedhet a 
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KERESZTREJTVÉNY

2006. május 10. – május 17.
HOROSZKÓP VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (I, A, 

S, Z, F). 13. Malom része. 14. Hullat. 15. 
Háry János kedvese. 16. Árusítás. 18. He-
ves megyei község. 19. Redőny. 20. Éppen 
csak kiforrott must (2 szó). 23. Zsindely, 
angolul (TILE). 24. Szlovák helyeslés. 25. 
Tartósítás. 27. Jazz-zenészünk (László). 
28. Afrikai ország. 30. Fiatalos köszö-
nés. 32. Vas vegyjele. 34. Lyka Károly. 35. 
Lóbiztató szócska. 37. Kiejtett betű. 38. 
Izomkötő. 39. Paklit kettévevő. 40. Nóg-
rád megyei település. 41. Építőanyag. 42. 
Ellenérték. 43. Idegen állatkert. 45. … 
ipso, magától értetődően. 46. Germáni-
um vegyjele. 47. Boldog. 49. Fogfajta. 51. 
Félig terhel! 53. Földre helyezne. 56. Va-
nádium és bárium vegyjele. 58. Nógrád 
megyei falu. 60. Bővebbé tesz. 61. Mara-
dandó nyomot hagy. 63. Ismét. 65. Citál-
ni. 67. Oxigén, a nyelvújítás korában. 68. 
Kézzel jelez. 70. Kicsi, németül. 
FÜGGŐLEGES: 1. Szótoldalék. 2. Műszál-
féleség. 3. Zsarnokság. 4. A „Tüskevár” 
egyik hőse (Gyula Lajos). 5. Tápkeverék! 
6. Errefele! 7. Kéz része. 8. Levéltávirat, 
röv. 9. VÖB. 10. Betakarít. 11. Fegyver. 12. 
Elferdült, népiesen. 17. Iskola, diáknyel-
ven. 18. Névelős nyílás. 21. Jordán Tamás. 
22. Osztályvezető, röv. 25. Kitér előle. 26. 
A Batthyány-kormány minisztere (Berta-
lan). 29. Csillagászunk (Iván). 31. Ezen a 
helyen, költőiesen. 32. Az idézet máso-
dik sora (E, N, I, A). 33. Prepozíció. 35. 
Fedő alatt keletkezik. 36. Tejtermék. 38. 
Ruhadarab. 44. Fűszernövény. 47. Meg-
szólítás barátok között. 48. Európai nép. 

49. Zúdítja. 50. Zóna. 52. Attila névválto-
zata. 54. Morzehang. 55. Mutatószó. 57. 
Mozgásában akadályoz. 59. … fein (Mi 
magunk), ír politikai szervezet. 61. Több 
magyar király neve. 62. Vajda János mú-
zsája. 64. NYY. 66. Némán dukáló! 68. 
Jód és hidrogén vegyjele. 70. Szögfügg-
vény, röv.
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 1. és függőleges 32.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: május 17.
A 14. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: 
„Nincs piros szebb mint a tulipán ha még 
bimbó tavasz derekán.” A NYERTES: Csana-
ki Zófia Karcag, Kisújszállási út. A május 
3-i, 15. szám megfejtését és nyertesét a kö-
vetkező számban közöljük. A nyeremény, 
a hat alkalomra szóló Prímatorna bérlet a 
Forma Stúdióba, a szerkesztőségben ve-
hető át.

Nagy András

Kos
március 21–április 20.

Ideje rendezni anyagi helyzetét. Első lépés-
ként vizsgálja át a költségvetését, és keresse 
meg azokat a kiadásokat, amelyek teljesen 
fölöslegesek vagy elhalaszthatók. Ezután 
a lassan gyarapodó megtakarításait hasz-
nálja fel ésszerűen, például valami kevésbé 
kockázatos befektetés formájában. Alap-
vető kérdéseket kell tisztáznia néhány csa-
ládtagjával, akikkel az utóbbi időben egyre 
kevésbé értették meg egymást. A munka-
helyén a közeljövőben emberpróbáló fel-
adatot kap, ez azonban ne riassza meg.

Bika
április 21–május 20.

Egyre több apró hibával szembesül élet-
vitelében, és megpróbál erőfeszítéseket 
tenni azok kijavítására. Sajnos a körül-
mények kedvezőtlen összejátszása miatt 
néhány esetben a szándéka kárba veszhet, 
ez azonban ne szegje kedvét. Ne avatkoz-
zon olyan ügyekbe, amelyek nem önre 
tartoznak, főleg ha rokonairól vagy közeli 
családtagjairól van szó. A jó szándék sem 
lehet mentség a kéretlen beavatkozásra. 
Egy érdekes meghívásra számíthat, fenn-
tartásai ellenére fogadja el.

Ikrek
május 21–június 21.

Egy önhöz közel álló személy problémás 
időszaka komolyan mértékben elrontja a 
hangulatát. Próbálja ne annyira a szívére 
venni a dolgot, mert ezzel sem rajta, sem 
önmagán nem segít! A legtöbb, amit ezút-
tal tehet, hogy melléáll a bajban, és puszta 
jelenlétével ad neki támaszt, biztonságot. 
Karrierjében váratlan módon kedvező for-
dulat áll be, ami hamarosan az anyagi hely-
zetén is jelentős módon javít. Mindehhez 
azonban szükség lesz az ön hathatós közre-
működésére is. Ha kell, legyen merész.

Rák
június 22–július 21.

Nem mennek úgy a dolgai, ahogy azt sze-
retné; folyó ügyei csigalassúsággal döcög-
nek, ami egyre jobban idegesíti. Legyen 
türelmes, mert a késlekedés mögött pozitív 
történések is állhatnak. Most még pénzügyi 
problémákkal küzd, de egy hirtelen bekö-
vetkező változásnak köszönhetően gyorsan 
kikerül a kátyúból. Az azonban már önön 
múlik, hogy az anyagi biztonsága meddig 
marad meg. Nagyobb összegű vásárlás előtt 
tájékozódjon laposan! Már kis utánajárás-
sal is sok pénzt megtakaríthat.   

Oroszlán
július 22–augusztus 23.

Egy önző, rosszindulatú, de igen eltökélt 
személy próbál beleavatkozni az életébe, 
kezdetben nem is sikertelenül. Legyen 
határozott, tartson ki szilárdan, mutassa (Rebeka)

megbecsülése, a fizetése, és a karrierjében is 
komoly lépést tehet előre. Jó szervezőkész-
ségét otthon is hasznosíthatja, főképpen, 
ha felhalmozódtak a tennivalók. Ha szük-
séges, ösztönözze valamivel a családtagjait 
a munkák elvégzésére, és semmiképpen se 
engedje, hogy mindent önre hárítsanak.    

Nyilas
november 23–december 22.

Alapjában véve a jövő biztatónak látszik, 
otthon is, a munkahelyén is szinte zökkenő-
mentesen mennek a dolgok. Bizakodóan áll 
az élethez, talán szokatlan, de szinte sugár-
zik önről az optimizmus. Mindez a szerelmi 
életére is jó hatással lesz, ugyanis a derűs 
emberekhez szívesebben közelednek, mint 
a túlságosan komolyakhoz. Időtöltésként 
elutazik, közben egy kisebb üzleti kitérőre is 
jut ideje. Sikerül a kellemest a hasznossal pá-
rosítania, ez is jó hatással lesz hangulatára. 

Bak
december 23–január 20.

Ez az időszak kedvez a fontos döntéseknek, 
a komoly kapcsolatok kezdetének, a házas-
ságnak. Ha párkapcsolatban él, partnerével 
boldog, elégedett, közelebb érzik egymás-
hoz magukat, mint eddig bármikor. Élve-
zik a könnyed szórakozást, a kikapcsoló-
dást éppúgy, mint a meghitt pillanatokat. 
Ha viszont éppen egyedül van, használja fel 
az időt egy kis önvizsgálatra, mert nem árt 
időnként önmagában is tisztázni a dolgo-
kat. A közeljövőben kisebb utazást tervez, 
amihez most nagyon jók az előjelek.

Vízöntő
január 21–február 19.

Néhány családtagja komoly tervekkel áll 
elő, amelyek közvetlenül is befolyásolják 
az életét. Váratlanul éri a dolog, úgy érzi, 
kihagyják a fontos döntésekből, kicsit még 
sajnáltatja is magát emiatt. Pedig bölcsebb 
lenne, ha végiggondolná, miért is történt ez 
így. Talán éppen önben van a hiba, esetleg 
megbízhatatlannak vagy határozatlannak 
tartják. Az mindenesetre sehova sem ve-
zet, ha továbbra is csak duzzog. Keressen 
magának valami szabadtéri kikapcsoló-
dást, a lelke is hamarabb helyrerázódik.

Halak
február 20–március 20.

Életkörülményeiben drasztikus változás 
állhat be a napokban, de ez lehet pozitív 
előjelű is. Azonban bármilyen legyen is, 
próbálja a legtöbbet kihozni belőle, és 
fordítsa lehetőleg minél inkább a maga 
hasznára. Ehhez higgadtságra, türelemre 
és bölcsességre lesz szüksége. Gondoljon 
arra, ha most hibázik, sokat veszt, de ha 
ügyes, lényegesen többet nyer. Érdekes 
embereket ismer meg egy összejövetelen, 
egyikőjük különösen magával ragadja, 
vele hamarosan jó kapcsolatot alakít ki.
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Kossuth- és József 
Attila-díjas költő, 
műfordító. Képző-
művészeti, iroda-
lomszociológiai , 
filozófiai, irodalmi 
tanulmányokat foly-

tatott. Korai verseiben a paraszti világkép 
elemei népi babonákkal, keresztény- és 
folklórmotívumokkal társultak. Később 
költői karaktere fokozatosan drámaivá 
alakult, műveit mindinkább absztrakt-
mitologikus motívumok, mitikus-allegori-
kus látomások jellemezték. Költészetének 
jellegzetes esztétikai minősége a tragikus és 
a fenséges, kiegészülve a groteszk, az irónia 
és a játékosság elemeivel. Szinte minden 
lírai műfajban otthonosan mozgott.

Az Újbuda spárgareceptjei
Spárga amerikai módra
HOZZÁVALÓK: 50 dkg spárga, 25 dkg 
vaj, 4 tojás, 1 narancs leve, 2 kanál dió 
nugátkrém. ELKÉSZÍTÉSE: A 20 dkg vajat 
a tojássárgákkal, a nugátkrémmel, a na-
rancslével vízgőzön habosra keverjük. 
A tűzről levéve belekeverjük a keményre 
vert tojáshabot, és az egészet a főtt spár-
gára öntjük. A maradék vajat megforró-
sítva ráöntjük és forrón tálaljuk.

Spárga magyar módra 
HOZZÁVALÓK: 50 dkg spárga, 1 dl tejföl, 
25 dkg vaj, 25 gr zsemlemorzsa, 4 gr pi-
rospaprika. ELKÉSZÍTÉSE: Fél kg spárgát 
megtisztítunk, és sós-cukros vízben meg-
főzünk, leszűrjük. A tűzálló tálat kiva-

jazzuk. Az 1 dl tejfölben elkevert, 25 dkg 
vajban megpirított zsemlemorzsa felét a 
tál aljára helyezzük, erre rakjuk a megfőtt 
spárgát, a tetejére pedig a zsemlemorzsa 
másik felét helyezzük. Pirospaprikával 
megszórjuk, és a sütőben 15-20 percig 
sütjük.

Spárga tejfölös mártással
HOZZÁVALÓK: 1 kg spárga, 3 dkg vaj, 5 dl 
tejföl, 4 tojássárgája, 1 citrom, 1 kávéska-
nál liszt, só. ELKÉSZÍTÉSE: A megtisztított 
szóló spárgát sós-cukros vízben megfőz-
zük, leszűrjük, és tűzálló tálba rakjuk. A 
tejfölbe belekeverjük a tojássárgáját, a cit-
rom levét, a vajat, a lisztet, és egy csésze 
spárgalevet. Tűzön mártás sűrűségűre 
főzzük, és a spárgára öntjük.

Gyógynövények
gyűjtése
Napjainkban mind többen fordulnak 
a gyógynövények, mint természetes 
gyógyszerek felé. Beszerezhetők 
gyógynövényboltokban, de magunk 
is gyűjthetjük, ehhez azonban szük-
ségesek az alapismeretek, és jó tudni 
néhány praktikus dolgot.

Amennyiben a teljes növényt kívánjuk be-
gyűjteni, lehetőleg a virágzási időszakának 
kezdetén tegyük meg, de a virágok legyenek 
már teljesen kinyíltak. Ha a gyógynövény 
leveleire van szükségünk, azokat virágzás 
előtt szedjük le. A gyümölcsöket beérésük-
kor, a rügyeket megduzzadásukkor, a gyö-
kereket ősszel vagy kora tavasszal gyűjthet-
jük. Ha a hatóanyag a kéregben található, 
úgy a fa lehántását tavasszal tegyük meg.
 A föld feletti növényrészek begyűjtésé-
nél éles késsel, kerti ollóval vágjuk le, amire 
szükségünk van. A munkát derűs, száraz 
időben végezzük, mert az elősegíti a szárí-
tást. A gyökereket ásóval emeljük ki, vissza-
hagyva valamennyit, hogy a következő év-
ben is legyen mit gyűjtenünk. Amit össze-
gyűjtöttünk, laza rétegekben felhalmozva 
tegyük egy kosárba, és így szállítsuk haza.
 Otthon gondosan válogassuk át a 
növényeket. A rovarok által megrágott, 
földdel szennyezett részeket távolítsuk el. 
A szárításhoz keressünk árnyékos, szá-
raz, szellős helyet. A gyökereket lemos-
va, megtisztítva napon is száríthatjuk. 
A vékony növényi szárakat, a leveleket 
lazán elterítve, árnyékban, napi kétszeri 
átforgatás mellett szárítsuk. A virágokat 
lehetőleg léckereten vagy keménypapíron 
szárítsuk, nehogy megbarnuljanak.
 A megszárított gyógynövényeket jól 
zárható üvegben, dobozban, esetleg vá-
szonzacskóban tartsuk, vigyázva arra, 
hogy a tárolás ideje alatt ne érje nedvesség. 

Bánhídi János

Egészséges és kalóriaszegény

A spárga vagy csirág
A közel négyezer éves múlttal rendel-
kező spárga őshazája Eurázsia. Már a 
rómaiak is fogyasztották, de termesz-
tését  még az egyiptomiak kezdték. 
Meglehetősen igényes növény, de 
egyre kevésbé számít különlegesség-
nek, ami azért is örvendetes, mert ren-
geteg hasznos anyag található benne. 

A spárga valójában a spárganö-
vény hajtása, ezt sípnak ne-
vezzük. Főidénye áprilistól 
júniusig tart, de szinte egész 
évben kapható, és sós lé-
ben párolva, konzervként 
is beszerezhető. Több fajtát 
ismerünk. A fehérfejű spárgát 
– ez a legdrágább – szedik leg-
korábban, még az előtt, mielőtt 
a feje kibukkanna a földből. Az 
erősebb ízű lila (francia spár-
ga) és zöld spárgát akkor gyűj-
tik, amikor a feje már kibújt a 
földből. A teljes egészében zöld 
színű spárgát – íze karaktere-
sebb, vitaminokban gazdagabb 
– pedig akkor szüretelik, ami-
kor az egész növény kint van a 
földből. 
 A spárga igen értékes nö-
vény. Gazdag ballasztanyag-
ban, f luorban, E-, B1-, B2-, 
C-vitaminban, folsavban és 
pantothensavban. Tartalmaz 
továbbá A- és K-vitamint, 
niacint, kalciumot, foszfort, 
vasat, káliumot, fehérjét, szénhid-
rátokat és zsírt is. Nátriumban és kalóri-
ában szegény, 10 dkg 25 kcal-t tartalmaz. 
A növényben annyi folsav található, hogy 
mindössze 10 dkg belőle képes fedezni 
egy felnőtt napi szükségletét. Kiemelkedő 
még a cinktartalma, ez az ásványi elem 

több enzim működéséhez is szükséges. 
Vizelethajtó hatású. Javasolt a fogyasztá-
sa vese- és prosztataproblémák, köszvény, 
bőrbetegségek és idegrendszeri zavarok 
esetén. Jótékony hatással van továbbá a 
szívműködésre, a májra, a hasnyálmirigy-
re, a lépre, a tüdőre.
 Vásárláskor a világos, zsenge, lédús, 
középvastag spárgasípokat keressük. Sze-

mélyenként kb. 25-50 dkg friss 
spárgát számítsunk. A frissen 
szedett spárga a legízletesebb, 
ezért vásárlás után legkésőbb 
egy napon belül használjuk 
fel. A klasszikus spárgaételek-

hez lehetőleg egyforma mére-
tű, középvastag sípokat válasz-
szunk. Salátákhoz, levesekhez 
és főzelékekhez az olcsóbb, 
vékonyabb spárgát vásároljuk. 
A spárga tisztításához leg-
jobb a speciális hámozókés, 
de a krumplihámozóval is 
ügyeskedhetünk. A fehér és 
lilás spárga tisztítását a csúcs 
alatt 4 cm-rel kezdjük. A zöld 
spárgának elég csak az alsó 
harmadát meghámozni. Vé-
gül vágjuk le a spárga legalsó, 
fás végét. Zöldségkoktélokhoz, 
ínyenc salátákhoz, levesekhez 
és díszítéshez csak a spárga 
hegyét használjuk fel.
 A spárgát vagy széles 
lapos, vagy magas és keskeny 

edénybe téve főzzük meg. A főző-
vízbe tegyünk egy csipet sót, cukrot és 

egy darabka vajat. A főzéshez adagonként 
kössük össze cérnával, így könnyebben ke-
zelhető. A fehér és lila spárga kb. 17, a zöld 
kb. 12 perc alatt készül el. A spárgának jel-
legzetes aromája van, ezért nem kell erősen  
fűszerezni.
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 POPPEA MEGKORONÁZÁSA    
Claudio Monteverdi utolsó operáját, az 1643-ban Velencében 
bemutatott Poppea megkoronázását tavaly novemberben vit-
ték színre a Színház- és Filmművészeti 
Egyetem végzős hallgatói a Budapesti 
Fesztiválzenekarral közös produkció-
ban. A rendező Lukáts Andor, a társren-
dező Fischer Iván volt. Színház és zene 
ilyenfajta ötvözésének történelmi gyö-
kerei vannak: a legelső operákat a XVII. 
század elején jó hangú színészek énekel-
ték, hiszen operaénekesek még nem lé-
teztek. A háromfelvonásos Monteverdi 
mű – Néró császár és Poppea, a kurti-
zán különös szerelméről szól – az eu-
rópai operatörténet egyik legkorábbi darabja, mely csodálatos 
zenéjével, finom karakterábrázolásával és hatásos dramaturgi-
ájával a legnagyobb mesterművek egyike. A főiskolások nagy 
sikerű előadása május 15-én 20 és 16-án 15.30 órakor a Szkéné 
Színházban lesz látható. 

 PENTHESZILEIA    
Bemutatót tartanak a MU Színház Stúdiószínpadán május 12-
én 21 órakor. Heinrich von Kleist Pentheszileia című darabját 
Tandori Dezső fordításában Holler Márta, Járó Zsuzsa, Kató 
Balázs, Pletl Zoltán, Polnauer Flóra adja elő, a rendező Tausz 
Péter. A tragikus sorsú Kleist a XIX. század elejének Goethe 
és Schiller mellett a harmadik legnagyobb német drámaíró-
ja. Zseniális írásművész volt, akit sokan elmebetegnek tekin-
tenek. Műveiben klasszicista, romantikus és realista stílusje-
gyek egyként felfedezhetők, jellemzőjük a tragikus szenvedély 
és a mély lélekábrázolás. Az 1808-ban íródott Pentheszileia a 
görög mitológia témaköréből az amazon királynő történetét 
dolgozza föl, aki Trója alatt harcol a görög seregekkel. Belesze-
ret ellenségébe, Akhilleuszba, ezért ki akarja vívni vonzalmát, 
ám végül fékevesztett tombolásában elpusztítja, majd a fájdal-
mába ő maga is belehal. A darab május 14-én és 15-én is meg-
tekinthető lesz 19 órai kezdettel.
 
 MAHARISHI GANDHARVA VÉDA    
Több ezer évvel ezelőtt Indiában a természet ritmusait és dal-
lamait felismerni képes risik (látók) csodálatos dallamokat 
énekeltek vagy játszottak, hogy békét 
és harmóniát hozzanak a földjükre és 
egészséget az ott lakókra. Az időköz-
ben elfelejtett zenét Maharishi Mahesh 
jógi irányításával felelevenítették, és 
programot szerveztek a bemutatására. 
A Maharishi Gandharva Véda világá-
val ismerkedhet meg a Fonó közönsége 
május 11-én 20 órától két indiai mű-
vész autentikus előadásában. Shrimati 
Anita Roy a hindusztáni klasszikus 
zene vokális művészetének kiemelkedő 
alakja, aki évtizedek óta koncertezik nagy sikerrel Indiában és 
külföldön egyaránt, emellett tanfolyamokat tart a Maharishi 
Gandharva éneket (recitálást) tanulni vágyók számára. 
Sandip Bhattacharya a tabla nevű hangszer egyik legkiválóbb 
élő mestere. Kimagasló szinten ismeri az ősi dallamokat, és hi-
telesen tolmácsolja hangszíneit, ritmusmintáit.

 TAVASZÜNNEPLŐ    
Május 13-án 15–19 óráig évadzáró családi mulatságot rendez-
nek a Fonóban a tavasz és a nyár ünneplésére. A programok 
15 órakor kézműves foglalkozásokkal kezdődnek: terményké-
peket, tündér és szalvéta bábokat készíthetnek a gyerekek, és 
megismerkedhetnek a nemezeléssel. 16 órakor lesz a Ládafia 
Bábszínház új előadása, a Nyakigláb, csupaháj, málészáj. Egy 
szegény apa három cseperedő fia, miután otthon már min-
dent felfalt, egymás után nekiindul a nagyvilágnak kenyérte-
remtő munka reményében. A históriából megtudhatjuk, hogy 
miként alakul a sorsuk, hogy a hazafelé vezető úton hová lesz 
a szolgálatért kapott tárgyak varázsereje, és miképpen fordul 
a szerencse a legkisebb fiú csendessége mellé. 17 órakor a Ko-
lompos táncház várja a kicsiket és kísérőiket, 18 órától pedig a 
Csillagszemű Gyermektánc Együttes bemutatóját lehet meg-
tekinteni a Tavaszünneplő zárásaként.

 CAMILLE – KRÉTAKÖR SZÍNÉSZTÁNCZENEKAR     
Az A38 Állóhajó Francia Saláta sorozatában a francia 
sanzon egyik üdvöskéje, Camille, valamint a Krétakör 
SzínészTáncZenekar lép föl április 14-
én 20 órától. Az művésznő a Nouvelle 
Vague című lemezről vált ismertté, 
melyen fiatal francia énekesnők mu-
tatkoztak be. Azóta több CD-je jelent 
meg, és igazi sztár lett hazájában, de 
gyakran koncertezik Európa nagyvá-
rosaiban is. Legutóbbi albuma, a Live 
2006-ban jelent meg, mostani fellé-
pésen erről is énekel dalokat. A Krétakör SzínésztáncZenekar 
a Krétakör Színház színészeiből áll. A héttagú együttes igaz 
rendszertelenül lép föl, de mindig hatalmas sikert aratva mu-
tatja be produkcióját. Vidám tánczenei estre van kilátás, örök-
zöldekből igényesen összeállított programmal.

 OLDÁS ÉS KÖTÉS    
Ágoston Béla Oldás és kötés című táncszínházi koncertjének 
május 15-én 20 órakor lesz a bemutatója a Fonóban. A Dél-
alföldi Szaxofonegyüttesből ismert, de egyebek közt például 
a Kispál és a Borz-lemezeken is rendszeresen közreműködő 
Ágoston Béla (szaxofon, basszusklarinét, ének) mostani zene-
karában Rubik Ernő Zoltán (zongora), Benkő Róbert (bőgő) 
és Mohay András (dob) játszik. Kvartettjük zenéjére a tánco-
sok, Dombi Kati, Várszegi Tibor, Ónodi Béla, Berger Gyula 
felváltva táncolják el, amit a magyar hiedelemvilág jellegzetes 
alakjairól gondolnak. A táncos tételeket elválasztó zenei köz-
játékokban a zongoristát a dudás Szabó Zoltán váltja fel, a tán-
cost a video-jockey Varga Balázs, aki Horváth Mária magyar 
animációt reprezentáló mozgóképeiből kever víziót.

 KEZEK DICSÉRETE    
Mesterek és tanítványok, a Fővárosi Művelődési Ház kézmű-
ves körei vezetőinek és tagjainak munkáiból nyílik kiállítás a 
KincsM 2006 programsorozat keretében. A kiállítók: Basa János 
fotóművész, Gelencsér Mária kosárfonómester, Kardos Rózsa 
virágkötőmester, Móczár Katalin, a népi játékok és kismester-
ségek oktatója, Nagy Dorottya ruhaipari mérnöktanár, Nyiredy 
Judit textiltervező művész és Vágó Zoltán festőművész, valamit a 
tanítványaik. A megnyitó a ház nyílt napján, május 13-án 10 óra-
kor lesz, a tárlat május 28-ig, naponta 10-18 óráig tekinthető meg.

AZ ÚJBUDA KULTURÁLIS AJÁNLÓJA
Legényesverseny a BMK-ban

Tedd ki a pontot!
Tizedik alkalommal rendezték meg 
a Tedd ki a pontot! Nemzetközi 
Legényesversenyt a Budapesti Művelő-
dési Központban. Tizenhét versenyző 
tette próbára tudását április 21-22-én. 

A férfitáncosok számára kiírt versenyen 
minden évben a Kárpát-medence vala-
melyik tájegységének legényes tánca a té-
ma, idén ez a széki sűrű tempó volt. Ez a 
legényes az erdélyi magyarság körében élő, 

fejlett férfitánc-típus, formagazdagságát 
jól példázza, hogy egyetlen táncos motí-
vumkészlete általában 20-30 különböző, 
bonyolult ritmikájú lépéssorból áll. 

 Idén tizenhét versenyző tette próbára 
tudását az öttagú, néptáncosokból, koreog-
ráfusokból és táncpedagógusokból álló zsű-
ri előtt. Április 21-én, pénteken délután kö-
telező táncokkal kezdődött a verseny. Tamás 
Márton „Kántor” filmre rögzített táncaiból 
kellett részleteket bemutatniuk a verseny-
zőknek. Másnap délelőtt került sor a szabad 
táncok versenyére, délután háromkor pedig 
fotókiállítás-megnyitón vehettek részt az 
érdeklődők. A verseny témájához szervesen 
kapcsolódó, és az MTA Zenetudományi 
Intézet fotóarchívumából összeállított kiál-
lításon Martin György néptánckutatónak a 
mezőségi Szék községről készített felvételeit 
mutatták be. A megnyitó végén hirdették ki 
a döntőbe jutott versenyzők névsorát. 
 A döntő délután négy órakor kezdő-
dött, és szoros küzdelem után a következő 
eredmények születtek. Az abszolút győztes, 
„a 2006. év kiváló legényes táncosa”, Galát 
Péter, a Magyar Állami Népi Együttes tán-
cosa lett, ő kapta a közönségdíjat is. „A sű-
rű tempó egyéni megformálója – tánc di-
namikus előadásáért” címet Kádár Ignác, 
a Budapest Táncegyüttes táncosa, „a sűrű 
tempó egyéni megformálója – tánc ötletes 
megformálásáért” címet pedig Almási Zol-
tán kapta. A zsűri díját Karé Árpádnak, a 
Magyar Állami Népi Együttes táncosnak 
ítélték oda. A legényesversenyt a dr. Martin 
György tiszteletére rendezett emlékműsor, 
a díjátadás, majd táncmulatság zárta. 

D. V.

Színvarázs a Tető Galériában

Festett üvegek és origamik
A Tető Galériában Buday Csilla üveg-
festő és origamikészítő Színvarázs 
címmel megrendezett kiállítását ápri-
lis 21-én Armuth Gábor fotóművész 
nyitotta meg.

Thaiföldön ismerkedett meg a Japánban 
nagyon népszerű – és időközben az egész 
világon elerjedt – művészi papírhajtoga-
tás technikájával, az origami készítésével 
Buday Csilla. A pasztellszínű, kicsiny pa-
pírlapokat ördögi ügyességgel hajtogatva 
sokféle különleges tárgyat készít. Tutaj, 
talpas pohár éppúgy megtalálhatók mun-
kái között, mint az ezerszínű virágok.
 Buday Csilla üvegfestőként elmé-
lyültebb technikai tudásról, és felsza-
badultabb művészi kreativitásról tesz 
tanúbizonyságot. A Velencei maszk, az 

Őrségben vagy az Udvar című üvegké-
pei elmélyült gondolatokat tükröznek. 
Kívánság 1. és Kívánság 2. című munkái 
pedig – mint a Velencei maszk tovább-
fejlesztett változatai –, egészen különle-
ges hangulatot teremtenek, és azt sugall-
ják, hogy a sokak által kevéssé értékelt 
technikát lehet sallangmentesen, negé-
desség nélkül is művelni. A Reggel című 
üvegfestményén a görög alakokat a XXI. 
századi ember virtuális világában jelení-
ti meg. 
 Azok, akik úgy érzik, hogy szeretnek 
saját örömükre festegetni, és van kitar-
tásuk autodidakta módon elsajátítani a 
különféle képzőművészeti technikákat, 
május 9-ig hétfőtől péntekig 14-21 óráig 
tekinthetik meg Buday Csilla kiállítását. 

D. A.

Ember Mária májusban emléktáblát kap Újbudán

Magyar történelem, zsidó sors
Ember Mária újságíró, író, kritikus, 
műfordítóra emlékeztek születésének 
75. évfordulója alkalmából kollégák, 
barátok, tisztelők a Barátság című folyó-
irat szervezte irodalmi zenés délutánon 
a Karinthy Szalonban április 25-én.

A Magyarország népeinek kölcsönös 
megismerését szolgáló Barátság folyóira-
tot a 2001 decemberében elhunyt Ember 
Mária, valamint Mayer Éva alapította 
1994-ben. Az emlékdélutánon 
Mayer Éva főszerkesztő úgy 
fogalmazott: nekem nagyon 
hiányzik, szükség lenne a szer-
kesztői munkájára, a gyöngy 
betűire, a korrektségére, aho-
gyan a kéziratokat is gondozta. 
 Szesztay András, az ön-
kormányzat kulturális bizott-
ságának elnöke az eseményen 
bejelentette: az írónő utolsó la-
kóhelye, a Fehérvári út – Ulász-
ló utca sarkán álló ház falán e 
hónapban felavatják az emlék-
tábláját. 
 Ember Mária irodalmi ha-
gyatékának gondozója, Murá-
nyi Gábor újságíró elmondta, 
hogy kapcsolatuk az egykori 
Magyar Nemzet szerkesztősé-
gében kezdődött. Tanítómester-
ének tekinti az írónőt. Az életút 
főbb állomásait felidézve emlé-
keztetett: az 1931. április 19-én 
Abádszalókon született, eredeti 
néven Elsner Mária megjárta a 
magyarországi zsidóságra is ki-
vetett utat. Szerencsés véletlenek összjáté-
kaként visszatért az őt kitagadó országba, 
amelyről egy nyilatkozatában azt mond-
ta: „Nekem egy, csak egy hazát adott a 
végzetem.” A nevét 1950-ben magyarosí-
totta, abban az évben lett az Athenaeum 

lektorgyakornoka, s első lektori munkáját 
Veres Péter Számadás című regényéről 
írta. Utána az Irodalmi Újság zsurna-
lisztagyakornoka volt, majd egy évvel 
később már a Magyar Nemzet kulturális 
újságírója. Az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetemen magyar-német szakon tanári 
diplomát szerzett. 
 Az 1956-os eseményekben résztvevő 
társ, Hegedűs B. András meg nem taga-
dása, valamint a bűnösnek nyílváníttatott 

Magyar Nemzet fővádlottjaként hosszú 
időre eltiltották hivatásának gyakorlásá-
tól. Azokban az években általános isko-
lai tanárként dolgozott. A Neue Zeitung 
riportere, majd kulturális rovatvezetője 
volt 1961 és 1974 között, 1976-tól a Ma-

gyar Nemzet olvasószerkesztője. 1979-
ben leváltották e posztról a csehszlovákiai 
Charta mozgalom bebörtönzött tagjaival 
szolidaritást vállaló nyilatkozat aláírása 
miatt. Akkor kezdett el a lapban művé-
szeti kritikákat publikálni. Ember Mária 
nem volt főállású író, megélnie mindig az 
újságírásból, a szerkesztésből kellett, ne-
véhez kiváló képzőművészeti kritikák és 
útikönyvek is fűződnek.   
 Első regénye, a Magamnak mesélem 
1968-ban, Véletlenek című kisregénye 
1971-ben látott napvilágot. Hajtűkanyar 
című regénye 1974-ben jelent meg, amely-
ben a szépirodalmat történeti dokumen-
tumokkal szervesítve tulajdonképpen új 
műfajt teremtett. Mint azt Ember Mária 
hangsúlyozta: könyve nem „a” zsidó sors-
ról, hanem a magyar történelemről szól. 
A történetírás számára megkerülhetetlen 
a Wallenberg Budapesten című munkája. 
Még megírhatta az El a faluból, illetve a 
2000-ben fogunk még élni? című, az ön-
életírás és a regény műfajának kereteit fe-
szítő prózáját.  
 Két éve Abádszalókon felavatták 
szobrát, nevét viseli a helyi könyvtár. Az 
ünnepségen Göncz Árpád író és küzdő-
társ, barát emlékezett Ember Máriára. A 
Noran Könyvkiadó gondozásában tavaly 
jelent meg életműsorozatának nyitóköte-
te, a Naplónak indult. 
 A Karinthy Szalonban egybegyűltek 
a magyarországi nemzetiségi irodalom 
terméséből verseket és regényrészleteket 
is hallhattak színművész közreműkö-
dő, illetve a szerzők tolmácsolásában. 
Hadzsikosztova Gabriella, Berényi Mária, 
Doncsev Toso, Fuhl Imre és Milosevits Pé-
ter felolvasása, valamint Maros Éva hárfa-
művész és Geiger György trombitaművész 
kamarakoncertje ugyancsak valódi érté-
kekkel gazdagította a közönséget. 

(pataki)

Murányi Gábor tanítómesteréről beszélt

Győrfi Gábor a Tranzitban

Ismeretlen nő
A szemekben tündöklő lélek üdesége, 
a mosolyban játszó szeszély játékossá-
ga, vágyakozó, reményteli tekintet… 
Vajon mikor fordul a tetszeni vágyás 
önkéntelen csábításba? 

 A Tranzit Art Café új kiállítása meg-
mutatja, hogy a női szépség a hétközna-
pi pillanatok természetességében rejlik. 
Győrfi Gábor intim hangulatú portréin 
álmodozó, tűnődő, pajzán tekintetekkel 
találkozhatunk. Modellje, Anna látható-
an nem ismeretlen a festő- és intermédia 
művész számára. Mégis érezhető a férfi 
fáradhatatlanul fürkésző kedve, amely a 
fényképek előtt időzve a látogatóra is átra-
gad. Arra ösztönöz, hogy elmerüljünk a 
mindennapok őszinteségében, vágyjunk 
újra és újra felfedezni a mindannyiunk 
közelében élő szépséget. A képek kelle-

mesen illeszkednek a kávézó világába. Az 
asztaloknál ülő vendégek arcán valahogy 
ismerősnek tűnik egy-egy mosoly, ellesett 
pillantás.

(szamos)

Egy festő, aki nem fest virágot

A Budafoki úti Budai Klub-Galériában május 2-án dr. Eisler János művészettörténész, a 
Szépművészeti Múzeum munkatársa nyitotta meg Marosvári György festőművész Idő-Tér-Kép 
IV. című kiállítását.
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FÉG-SZERVIZ. Gázbojlerek, cirkók, konvekto-
rok javítása. Villanybojler vízkőtelenítése, csapok, 
WC-k javítása. 359-5033, 06/30/924-8010.

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

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

VÍZSZERELÉS. Csapok javításától a teljes fel-
újításig. Beázások, csőtörések elhárítása. 
Tel.: 378-4649, 06/30/933-2115.

VILLANYSZERELÉS, számítógép-javítás! 
Komplett hálózat-kiépítés-, karbantartás, számí-
tógépek javítása, készítése garanciával! 
06/70/316-6644.

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

FIGE Zoltán regisztrált gázszerelő vállal víz-, 
gáz-, fűtésszerelést. Tervezés, kivitelezés. Műhely: 
XI., Fadrusz u. 26/b. 
Tel./fax: 365-8302, 06/30/966-0542.

LAKÁSSZERVIZ
SZOBAFESTÉST, tapétázást, mázolást, burko-

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

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

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

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

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

LAKATOSMUNKÁK garanciával: kertkapuk, 
vasajtók, -ablakok javítása, zárak cseréje stb. Zöldi 
Sándor, 06/70/548-9674.

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

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

TETŐTŐL a pincéig! Lakás-, házfelújítás min-
den szakmában, kerületi referenciákkal, magyar 
szakemberekkel. Ingyenes árajánlattal, gyors kez-
déssel. Tétény-Épszer Kft. 
226-4539, 06/20/946-7557.

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

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

PARKETTÁZÁS, csiszolás, lakkozás, PVC, sző-
nyegpadló-fektetés. 
Tel.: 208-0721, 06/20/949-4529.

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

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

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

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

A FLORACOOP területén üzlet kiadó. 
Érdeklődni hétfőtől péntekig 8-12 óráig. 
246-2863.

A REGŐS u. 8-13. társasház bérbe ad 1 db 
35,7 m2-es helyiséget iroda vagy üzlet céljára. 
Érdeklődni lehet szerdánként 18-20 óra között a 
XI., Regős u. 11. alatti IB Irodában, vagy az esti 
órákban a 246-5682 telefonon. Csiszárné.

XI. KER., Bocskai úton földszinti, 48 m2-es, fel-
újított, 2 szobás iroda igényesnek kiadó. 
T.: 361-2317 (17.00-19.00 óra között.)

OKTATÁS
ÁLLAMILAG elismert dajka-, pedagógi-

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

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

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

FRANCIATANÍTÁS diplomás tanárnőnél XI. 
kerületben. Nyelvvizsgára felkészítés. 
06/20/529-1804.

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

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

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

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

VÍZ-, fűtésszerelés, duguláselhárítás A-Z-ig. 
Tel.: 402-0627, 06/20/433-1628.

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

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

GYŐRFFY István villanyszerelés! Számítógép-
szerelés, lakásfelújítás, kaputelefon, villanybojler 
szerelése garanciával, 10% nyugdíjas kedvezmény. 
T.: 06/20/321-0295, 203-0134.

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

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

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

HIBAELHÁRÍTÁST, mérőhely-kialakítást, biz-
tosítéktáblák cseréjét, felújítását, riasztórendsze-
rek kiépítését vállalom. Nagy Ferenc minősített 
villanyszerelő. 322-4929, 06/20/928-6177.

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

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

LAKÁS, INGATLAN, GARÁZS

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

BANALP keres-kínál eladó-kiadó lakásokat, 
házakat, építési telkeket. 15 éves szakmai tapasz-
talat. www.banalp.hu, 361-4287.

KERESÜNK-kínálunk eladó-kiadó lakásokat, 
házakat, telkeket. Teljes körű, gyors, korrekt ügy-
intézés. 12 éve folyamatosan működő ingatlan-
iroda. 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

GARÁZS eladó a Sas-hegy Budaörsi úti olda-
lán. T.: 06/30/399-8520.

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

SASADON, Botfalu közben 448 m2-es telek 
lebontható házzal eladó. 06/30/924-5421.

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

XI. KERÜLETI ingatlanokat keresünk. 
Ingatlanközvetítés, hitel, tanácsadás. 
06/70/272-7610.

XI., SASAD, Dajka G. utca felső részén 150 
négyszögöles telken összközművesített, önálló, 60 
m2-es családi ház garázzsal, jó közlekedési lehető-
séggel, tulajdonostól eladó. 06/30/397-3175.

XI., RAHÓ utcai 25 m2-es garázs eladó. 
06/30/950-9782.

XI., MOHAI közben zöldövezeti, csendes, pa-
norámás, kétszobás lakás eladó. 
Vételár 15 000 000. 203-5707.

DIÓSDON 60 m2-es, kétszintes hétvégi ház 
közműves saroktelken, valamint egy 1828 m2-es, 
bekerített, közműves építési telek eladó. Irányár: 
15 000 000 Ft és 19 500 000 Ft. 
Tel.: 06/20/941-4960, 385-0348.

SASADON, csendes utcában 100 + 23 m2-
es lakásokból álló, szeparált ikerház fél eladó. 
Irányár: 57,5 M Ft. 06/20/393-9689.

KELENVÖLGYBEN 4 lakásos társasházban 
újszerű, 36 m2-es, 1,5 szobás lakás eladó, 15,4 M 
Ft. 06/20/393-9689.

GAZDAGRÉTEN 53 m2-es, 2 szoba étkezős 
panellakás eladó. 11,6 M Ft. 06/20/393-9689.

SASAD alsó részén épülő 4 lakásos társasház-
ban 75 m2-es Penthouse lakás 75 m2-es terasszal 
leköthető. Átadás 2006. IV. n. é. 47 M Ft. 
06/20/393-9689.

SASAD alsó részén épülő 4 lakásos társasház-
ban 35 m2-es 1,5 szobás lakás nagy terasszal le-
köthető. 19,35 M Ft. 06/20/393-9689.

GAZDAGRÉT felett épülő 6 lakásos társas-
házban 86 m2-es, I. emeleti, nagyteraszos lakás 
leköthető. Átadás 2006. III. n. é. vége, 43,5 M Ft. 
06/20/393-9689.

ELADÓ, kiadó ingatlanokat keresek ügyfelek 
részére. Dr. Fülöp Anna, 06/30/973-8536.

BÉRLEMÉNY
KULTURÁLT lakást bérelnék kétszobásig,  

60 000 + rezsiig. 06/30/447-6799.

Az Újbuda hirdetési ajánlata
REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, napellenző, 

harmonikaajtó készítése, javítása. Csillag József, 
06/20/984-1742, 229-0319.

BÍZZA szakemberre! Festést, mázolást, tapé-
tázást vállalok. Tel.: 06/30/913-8245 este 17.00-
20.00-ig, 362-1011, Buvári László.

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, 
gipszkartonszerelés, burkolás, szőnyegpadló, kül-
téri munkák garanciával. Tel.: 06/30/250-5820.

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

MŰBÚTORASZTALOS vállalja antik-, stílbú-
tor restaurálását, készítését kárpitosmunkával. 
06/30/944-2206.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HŰTŐGÉPSZERELŐ gyorsszolgálat a kerü-

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

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

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, 
garanciával! 06/20/531-7638.

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

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

SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, vírusirtás, problé-
mák megoldása kiszállással. 06/20/934-1318.

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.

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

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

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

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

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

BILLENŐS kisteherautóval építőanyagot stb. 
szállítanék olcsón, megbízhatóan. 
06/30/950-2620.

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

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

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

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

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

TÁRSASHÁZAK közös képviseletét, könyvelé-
sét vállalja kerületi székhellyel kft. 
204-0765, 06/20/957-8545.

CSALÁDOKHOZ, intézményekhez, megbíz-
ható, lelkiismeretes bébiszittereket, idősgondo-
zókat, házvezetőnőket díjmentesen közvetítünk. 
Referenciát vállalunk 
336-1094, 06/20/465-8458, 06/70/380-5620.

KÖNYVELÉS, adóbevallás, adótanácsadás, 
könyvvizsgálat kedvező áron, társaságok, egyéni 
vállalkozók, társasházak, magánszemélyek ré-
szére; adószakértő, könyvvizsgáló, mérlegképes 
könyvelők többéves tapasztalatával, felelősség-
vállalással. XI., Egry J. u. 15. (Karinthy sarok). 
kreativklub@chello.hu, 788-8244.

KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás emelőfalas autóval! 
Igény szerint hétvégén is! Pianínó, páncélszek-
rény nem akadály! Tel.: 06/30/954-5928.

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

SZAKKÉPESÍTÉSSEL vállaljuk társasházak 
közös képviselői teendőinek ellátását, díja brut-
tó 750 Ft/hó/albetét, mely tartalmazza a 24 órás 
ügyeleti szolgálat díját is. 06/30/342-6549 telefo-
non, vagy a forrocs@freestart.hu e-mailen való 
érdeklődés esetén részletes ajánlatot és referenci-
ákat biztosítunk a 20 éve működő cégünkről. 

KÖLTÖZTETÉS, nehézgépszállítás, lomtalaní-
tás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig, zongora, pán-
célszekrény. T.: 06/30/948-2206. 

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

GYÓGYÁSZAT
INTIMTORNA tanfolyam, Rusznák Tiborné, a 

Nők Lapja C@fé szakértője. 
249-3185, 06/30/310-6994.

MOZGÁSTERÁPIA minden korosztálynak! 
Egyéni és kiscsoportos kezelések a BAH csomó-
pontnál. Bejelentkezés 
06/20/435-1297, 209-0251.

GYERMEK- és felnőtt ortopédiai magánrende-
lés. XI., Bartók B. út 57. Bejelentkezés: 466-8328, 
dr. Kiss Sándor.

BACH-virágterápia: testi és lelki problémák ke-
zelése, jellemfejlődés elősegítése szelíd, természe-
tes módszerrel. Tuboly Beatrix  06/20/555-1154.

BŐRGYÓGYÁSZATI-onkológiai magánrende-
lés, általános- és gyermekgyógyászat. XI., Bartók 
B. út 57. Bejelentkezés: 466-8328. dr. Bánfalvi 
Teodóra. 

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

RÉGISÉG, KÖNYV
SZŐNYEGBECSÜS vásárol régi, keleti szőnye-

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

NOVOTNY-ANTIKVÁRIUM vásárol 1945 előt-
ti könyveket, könyvtárat, hagyatékot. 
T.: 340-8016.

KASTÉLYOK berendezéséhez készpénzért 
vásárolok nagyméretű, kisebb festményeket, bú-
torokat, szekretert, íróasztalt, tabernákulumot, 
könyvszekrényt stb. (Hibásat is.) Antik órákat, 
ezüstöket, porcelánokat, márványt, bronzszob-
rokat. Teljes hagyatékért, első vevőként, legma-
gasabb árat fizetem. (Vidékre is.) II., Szilágyi 
Erzsébet fasor 16. Budapest Szállóval szemben. 
214-4850, 06/20/323-4104.

VEGYES 
IDŐS hölggyel, úrral életjáradéki szerződést 

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

hitelek, személyi kölcsönök, építési és adósság-
rendező hitelek jövedelemigazolás nélkül, BAR-
listásoknak is! Gyors ügyintézés, a legmegfele-
lőbb bank kiválasztása. Ügyfélfogadás: hétfőtől 
szombatig megbeszélés alapján 1118 Bp., Rétköz 
utca 47/c. 06/30/479-7553.

25 ÉVES gyerekszobabútor ingyen elvihető. 
Tel.: 06/30/966-4556.

PÓTKOCSI eladó! Megtekinthető a Floracoop 
területén hétfőtől péntekig 8-12 óráig. 246-2863.

SORSZEKRÉNY ülőgarnitúrával megkímélt 
állapotban, nagyon olcsón eladó. 06/30/604-8929.

KÖZLEMÉNY
KÖSZÖNJÜK mindazok felajánlását, akik 

személyi jövedelemadójuk 1%-ával a Keveháza 
Óvoda Alapítványt támogatták. A befolyt össze-
get, 250 190 Ft-ot gyermekjátékok vásárlására 
fordítottuk. Keveháza Óvoda Alapítvány kurató-
riuma.

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. 

Apróhirdetések:

Apróhirdetés-felvétel: 
hétfő–csütörtök 9–15.30 óra 

1111 Budapest, Szent Gellért tér 3. 
Telefon: 372-0960
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Szabó Lajos 1944 és 1978 között lakott 
a XI. kerületben. Itt élte át az ostro-
mot, itt töltötte fiatalsága éveit, innen 
hagyta el az országot, ide tért vissza, 
majd itt nősült meg, s a mai napig azt 
mondja, „imádja” ezt a helyet. Kalan-
dos életpályájáról már egy I. kerületi 
lakásban beszélgettünk. 

 Mikor költöztek a kerületbe?
Proli gyerekként születtem Erzsébeten, a 
szerszám- és géplakatos szakmát tanul-
tam meg, egy ideig ezzel is foglalkoztam. 
1944 áprilisában nagy bombázások voltak 
az egész országban. Akkor egy repülő-
gépgyár lakatosipari tanulója voltam, és 
a véletlennek köszönhettem, hogy életben 
maradtam, mert közel hatezer halott volt 
ott: nem találtam a barátaimat a gyár er-
dős-ligetes területén, és a keresésük köz-
ben valaki beparancsolt a bunkerbe. Ez 
emeletes bunker volt, amit több találat is 
ért, de ennek ellenére nem esett bajunk. 
Hazaértem Erzsébetre, és nem volt laká-
sunk sem. Közben megjöttek a szüleim is, 
és ott álltunk hárman a romok előtt. Sze-
rencsénkre egy véletlen bomba a Himfy 
utcában is leesett. Ott lakott a gyártulaj-
donos, akinél anyám dolgozott, és ő tud-
ta, hogy a bombázások miatt a házmester 
elmenekült, így felajánlották anyámnak 
a házmesteri állást a lakással együtt a 
Himfy utca 6-ban. Később a 2-ben a XI. 
kerületi szovjet katonai parancsnokság 
működött. Kiürítették a házunkat, és az 
lett a tisztek szállása, a Wälder-villában 
pedig a legénységet szállásolták el. Min-
ket azért nem raktak ki, mert anyám volt 
a házmester, és jól jött nekik, hogy vezette 
a tiszti konyhát. Így az ostrom után mind-
járt lett ennivaló, és ez óriási dolog volt. 

 Kik laktak a környéken akkoriban?

A Himfy utca 6-ban lakott egy barátom, 
Szeberényi Lehel, aki sok történetemet 
meg is írta elbeszélés formájában, ezek 
egyébként meg is jelentek. A mi kis körte-
rünk címűben valóban a környék akkori 
élete olvasható. Ma már elképzelhetetlen, 
hogy mit jelentett nekünk a körtér; olyan 
volt, mint egy kis vidéki falu, ahol min-
denki mindenkit ismer. Szintén a Himfy 
utcában, a mi házunkban lakott László 
Margit operaénekesnő. Rudas László is, 
aki az akkori pártideológus volt, egyéb-
ként végtelenül intelligens, kulturált em-
ber. A halála után örököltem tőle köny-
veket. Akkor tudtam meg, hogy például 
szanszkrit meséket is fordított.

 Mit dolgozott ebben az időben?

Egy ideig lakatos voltam, majd rendőr 
lettem, aztán olajkútfúró. Végül a Közgaz-
daságtudományi Egyetemen szakérett-
ségiztem, azaz egy év alatt felkészültem a 
gimnáziumi érettségire. 1956-ban aztán 
elhagytam az országot.

 Miért?

Semmiféle politikai oka nem volt, inkább 
magánéleti szempontból kerültem lehetet-
len helyzetbe. Először Ausztriában voltam 
egy táborban, de olyan sok megaláztatás 
ért, hogy haza akartam jönni. Ez persze 
nem volt olyan egyszerű, mint amilyennek 
tűnik. Elég kalandosan, Franciaországból 
Németországon és Csehszlovákián ke-
resztül jutottam vissza Magyarországra. 

 Hova érkezett haza?

Akkor már nem a Himfy utcába, mert azt 
elcseréltem egy társbérletre, ami a Karin-
thy Frigyes úton volt. Oda viszont közben 
beköltözött két fiatal lány, akik nem akar-
tak beengedni, de aztán megegyeztem ve-
lük, és megkaptam a cselédszobát. Kezd-
tem állás után érdeklődni, de disszidenst 
sehol nem fogadtak szívesen. Végül a XI. 
kerületi házkezelőségnél sikerült szerezni 
egy bádogos segédmunkási állást. Később 
ismerősökön keresztül a Medicor röntgen-

gyárba kerültem marósnak. Egyébként 
összesen harminc munkahelyem volt, de 
a leghosszabb ideig a Magyar Televízió-
ban dolgoztam. 

 Milyen műsorok készítésében vett részt?

Akkor indult a Delta, szinte az elejétől dol-
goztam benne. Ebbe a rovatba tartozott a 
Századunk, a Jogi esetek, a Tudósklub, de 
sok egyedi műsort is készítettünk.

 Melyikre volt a legbüszkébb?

A Tudósklubra. Ennek politikai okai is 
vannak, mert nagy merészség volt ugyan, 
de ebben a műsorban összeszedtük az ér-
telmiség színe javát. Ez 1970 környékén 
lehetett, és olyan emberek szólaltak meg 
a műsorban, akik odáig nem léptek, vagy 
léphettek a nyilvánosság elé. Ráadásul 
olyan dolgokról beszélgettek, amik tabu-
nak számítottak abban az időben, például 
az egy főre jutó nemzeti jövedelemről. 

 Innen ment nyugdíjba?

Igen, 1985-ben. 

 Ekkor már nem lakott a kerületben…

Nem, még 1978-ban költöztünk el a Lágy-
mányos utcából. Nagyon szerettem ott 
lakni, de volt egy szomszédunk, aki olyan 
zajosan élt, hogy nem tudtunk meglenni 
tőle a lakásban. Szóval, az eljövetelünknek 
prózai okai voltak. 

 Mit jelent önnek a XI. kerület? Mi köti 
Újbudához?

Odaköt a fiatalságom, azon belül is 
az egyik legfontosabb kötődési pont a 
MADISZ volt. A Magyar Demokratikus 
Ifjúsági Szövetség 1945-ben alakult meg a 
Karinthy Frigyes úton, egy lakásban, majd 
onnan költözött a Bartók Béla út 37-be. 
Korábban a Nyilaskeresztes Párt helyisége 
volt ott, ma, azt hiszem, kínai étterem van 
a földszintjén. Nekem ez volt a közegem, 
és ez azért volt nagy dolog, mert proli 
gyerekként kerültem ebbe az értelmiségi 
körbe. Ez volt nekem az élet iskolája, itt 
tanultam a legtöbbet. Gyakran vállaltunk 
társadalmi munkát, egyszer például, ami-
kor nem volt elég fűtőanyag az országban, 
akkor a MADISZ szervezte a rohammun-
kát a bányában. Én Tatabányán a tizenné-
gyes aknában dolgoztam, mint csillés. Mi 
kezdeményeztük a Bartók Béla út elne-
vezését is, néhány hónappal a zeneszerző 
halála után. Talán 1948-ig működött ez a 
szervezet, mert az akkori politikai vezetés 
szélsőségesnek titulált bennünket. Azóta 
nagyon sokan meghaltak már közülünk, 
és nagyon sokról nem is tudom, hogy hol 
vannak. Volt egy tíz vagy tizenöt éves ta-
lálkozónk, akkor láttuk egymást utoljá-
ra. A MADISZ jelentette számunkra azt, 
hogy volt hova leülni, volt kivel beszélni. 

Szöllőssy Anna

Szabó Lajos: ma is kötődik Újbudához

A körtéren mindenki mindenkit ismert

A hétköznapok hősei

Budapest Főváros Önkormányzata egy-
szeri kiegészítő támogatásról döntött, 
amelynek összege a központi költségve-
tésben a gyermek születésének évében 
megállapított támogatás összegének fe-
lével azonos. A „Budapest Start” támo-
gatást a Fővárosi Önkormányzat a gyer-
mek nevén lévő Start-számlára utalja át.
 A támogatásra az a budapesti beje-
lentett lakóhellyel rendelkező gyermek 
jogosult, aki 2005. december 31. napja 
után született, magyar állampolgárságú 
és rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre jogosult, vagy átmeneti, vagy 

tartós nevelésbe vették és rendelkezik a 
nevére szóló Start számlával.
 A „Budapest Start” támogatást a Fő-
városi Önkormányzat a gyermek nevén 
lévő Start-számlára utalja át. 
 A „Budapest Start” támogatást a 2005. 
december 31. napját követően született 
gyermek szülője/törvényes képviselője 
kérheti a Budapest Főváros Önkormány-
zat Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálati Irodáján (V., Bárczy István u. 1-3.), 
ügyfélfogadási időben. 
A KÉRELMEZŐNEK IGAZOLNIA KELL:
 a kérelmező természetes személyazo-

nosító adatait és lakóhelyét hatósági 
igazolvánnyal,

 a gyermek születését a gyermek 
anyakönyvi kivonatával,

 a gyermek lakóhelyét hatósági igazol-
vánnyal,

 a Start számlát vezető pénzintézet nyi-
latkozatát a számlavezetés tényéről, 

 a gyermek rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultságát az ezt 
megállapító jogerős határozattal vagy

 a gyermek átmeneti vagy tartós ne-
velésbe vételét a gyámhivatal jogerős 
határozatával.

Budapest Start: Új támogatás a gyermekeknek 

Az Éghajlat Könyves Kávéházban ápri-
lis 27-én este Hegedűs Lóránt reformá-
tus püspök mutatta be a Ravasz László 
huszonkét igehirdetését tartalmazó 
kötetet, amely a közelmúltban látott 
napvilágot.

Ravasz László püspök ugyanazt a szerepet 
töltötte be a Magyar Református Egyház-
ban, mint Mindszenty József a katolikusé-
ban. Minden megpróbáltatás ellenére éle-
tük végéig hűségesek maradtak hitükhöz, 
egyházukhoz, a magyarsághoz, és megal-
kuvás nélkül szegültek szembe a kommu-
nista hatalom egyházüldözésével. Mind-
kettőjük életében döntő volt az 1948-as 
esztendő: Ravasz Lászlót 1948. március 
31-én lemondatták püspöki tisztségéből, 
Mindszenty Józsefet pedig december 26-
án tartóztatták le az ÁVH emberei. Ravasz 
László 1953-ig megtarthatta a Kálvin téri 

lelkipásztori állását. Élete hátralevő részét 
Leányfalun, egyházától mesterségesen el-
szigetelt magányban töltötte. Ebből csak 
rövid időre szabadulhatott ki: az 1956-os 
magyar forradalom és szabadságharc fel-
csillantotta a reményt, hogy kényszerű 
elzártságának vége szakadhat, és ismét 
nyilvánosan hallathatja hangját. 
 A Kálvin Kiadó Ravasz László – Krisz-
tussal a viharban címmel jelentette meg a 
püspök ezen időszakban megfogalmazott 
huszonkét igehirdetését, melyek közül az 
elsőt 1956. november 4-én a szovjet csapa-
tok bevonulása miatt nem mondhatta el, 
az utolsót pedig – mely 1957. április 21-én, 
húsvéti prédikációként hangzott volna 
el – azért nem, mert a forradalmat leve-
rő kommunista hatalom ekkor már elég 
erősnek érezte magát az eltiltáshoz. Az 
igehirdetése döntő többsége a budapesti 
Kálvin téri templomban hangzott el. He-
gedűs Lóránt a jelzett időszakban segéd-
lelkészként szolgált Ravasz László mellett. 
 A református püspök a könyvbemu-
tatón leszögezte: Ravasz László nemcsak 
egyházának, de az egész magyar kultu-
rális és szellemi életnek egyik legnagyobb 
elméje volt, teológusként és íróként is ki-
magasló. Gazdag és szerteágazó életmű-
vének egyik alapgondolata: az Isten nél-
küli világ kárhozatra van ítélve. A kereszt-
halálból feltámadt Krisztus ad értelmet az 
egyénnek és az egész világnak is. Hegedűs 
Lóránt arról is szólt, hogy az 1956-os for-
radalom transzcendens forradalomként 
vonul be a történelembe, melyben egy 
százalékos volt az erőszakos halál, míg ki-
lencvenkilenc százalékos az önfeláldozott. 
Mártírsorsú elődjének élete példa arra is, 
hogy a belső szabadságunkat mindig meg 
kell őriznünk. 

Bodnár Dániel

Ravasz László: Krisztussal a viharban

A mártírsorsú püspök

A tavalyi minimális forgalomcsökke-
nés ellenére bizakodó a Nyéki Imre 
uszoda vezetése. Régi árakkal, ám 
számos új szolgáltatással várják a 
strandolni, úszni vágyókat és a sza-
badtéri sportok szerelmeseit az egyko-
ri Kondorosiba. 

Megkezdődött a fővárosban a strandsze-
zon. Jóllehet, a nyitott medencéket most 
még csak a merészebbek veszik birtokba, 
a Nyéki Imre uszoda vezetője, dr. Csikány 
József optimista. – Lesz itt még tömeg 
– mondja, majd hozzáteszi: mi minden tő-
lünk telhetőt megtettünk 
ennek érdekében. Csak az 
időjárás fogadjon minket 
a kegyeibe. 
 Tavaly gyakorlatilag 
elmaradt a nyár. Ennek 
ellenére csak minimális 
forgalomcsökkenést kel-
lett elszenvednie az in-
tézménynek. Miközben 
a legtöbb fővárosi strand 
rossz szezonról panasz-
kodott, addig a Nyéki 
látogatottsága alig válto-
zott. Évente átlagosan fél-
millióan váltanak jegyet, 
tavaly 30 ezerrel kevesebb 
vendége volt az uszodá-
nak. Mindez a viszonylag 
szolid áraknak és a színes, 
sokrétű szolgáltatások be-
vezetésének köszönhető 
az igazgató szerint. Az idei 
árakról elmondta: a felnőtt 
jegy 800 forintba kerül, a 
nyugdíjas és az ifjúsági be-
lépőért 450 forintot kell fizetni. Ebben az 
évben nem emeltek árat, tavaly is mind-
össze 30 forinttal kértek többet. Mindezek 
ellenére az intézmény nem veszteséges, a 
működési és fenntartási költségek előte-
remtése eddig sosem jelentett problémát.
 Példamutató módon nem csupán a 
vendégcsalogató szolgáltatások fejleszté-
sére költöttek mostanában, hanem a moz-
gássérültekre is gondoltak. A hivatalosan 
„esélyegyenlőséget biztosítónak” nevezett 
öltözők kialakításával a kerekes székkel 
közlekedőknek is lehetővé tették a nyári 
sportok élvezetét. A helyiségek átalakítása 
csaknem 12 millió forintba került, ame-
lyet az intézmény maga gazdálkodott ki.
 – A vendégek érzékenyek a szolgálta-
tások minőségére – jegyzi meg az igazga-
tó. Az uszoda vezetése mindent megtett 

annak érdekében, hogy az apróbb változ-
tatások ugyanúgy érzékelhetőek legyenek, 
mint a látványos újítások. Csikány József 
a jelentős, ám kevésbé látványos újdonsá-
gok között említette a gázüzemű kazánra 
való áttérést. Ezt a fejlesztést a vendégek 
szó szerint a saját bőrükön érzékelik 
majd, a medencék vizének hőmérséklete 
ugyanis ténylegesen állandó lesz ezután, 
és a melegvizes zuhany is folyamatosan 
biztosíthatóvá válik. Az elmúlt időszak-
ban a szellőzőket is egyenként kijavítot-
ták, megtisztították, és ahol szükséges 
volt, ki is cserélték. 

 Az intézmény az utóbbi öt évben 
összesen 150 millió forintot költött fel-
újításra, karbantartásra és fejlesztésre. A 
fenntartó újbudai önkormányzat a közel-
múltban 20 millió forinttal járult hozzá 
az uszoda büszkeségévé vált tornacsarnok 
kialakításához – hangsúlyozta az igazgató. 
Elmondta azt is, hogy a látogatók többsége 
XI. kerületi, de sok olyan törzsvendégük 
van, aki a város másik végéből érkezik. A 
legnagyobb népszerűségnek a gyerekek 
körében örvend az intézmény. Újbuda 
valamennyi iskolája itt rendezi nagyobb 
bajnokságait. Csikány József büszkén te-
szi hozzá: a Kondorosiban évente legalább 
négyezer gyerek tanul meg úszni. Oktató-
ink rátermettségét jelzi, hogy tudásukat az 
egyetemen adják át a következő edzőge-
neráció számára.

Hegedűs Lóránt püspök

Optimista szezonnyitás a Nyéki Imre uszodában

Új szolgáltatásokkal, de a régi áron 
várják a strandolni vágyókat

 Az uszoda egyik legfontosabb szol-
gáltatása a nyári tábor, amely a szünidő-
ben egyszerre 110 gyereknek biztosítja 
a tartalmas és kellemes elfoglaltságot. A 
programok között nemcsak vizes sportok 
szerepelnek, a táborozók a tornacsarnok 
valamennyi sporteszközét kipróbálhatják, 
teniszezhetnek, és természetesen rengete-
get játszhatnak. Azok sem unatkoznak, 
akik nem a sportban akarják kipróbálni 
tehetségüket. A kézműves tábor egyre 
kedveltebb a diákok körében.
 Ami azonban egy uszodában a leg-
fontosabb: a medencék vize – mint azt a 

havi rendszerességgel végzett vizsgálatok 
igazolják – kiváló minőségű, és a vízfor-
gatásos rendszernek köszönhetően ezt fo-
lyamatosan garantálni tudják. Nem így az 
igazi strandolás másik kellékét, a szikrázó 
napsütést. Aki a rossz idő ellenére is egy 
kis színre vágyik, igénybe veheti a négy 
szolárium egyikét. 
 Csikány József számára az idei a 18. 
szezon a Nyéki Imre uszodában. Az igazga-
tó az intézmény születésénél is bábáskodott. 
Noha kinevezése öt évre szól, eddig sosem 
volt kérdéses a hosszabbítás. Az uszoda ve-
zetője más tekintetben is élvezheti a „hazai 
pálya” előnyeit: az egykori válogatott úszó 
a szenior válogatott tagjaként több arany-
éremmel is büszkélkedhet. Tevékenységét 
az önkormányzat is jutalmazta tavaly. 

- sz. i. -

Pénteken délben még csak a bátrabbak úsztak, napoztak a strandon

Véglegesen megszűnik a szelektív hulla-
dékgyűjtő sziget a Kelenföldi Városköz-
pontban a Tétényi út – Etele út sarkán, 
az üzletközpont szomszédságában, a 4-es 
metró építkezése és területfoglalása miatt. 
A Polgármesteri Hivatal illetékes osztálya 
a megszűnő sziget helyett új helyszín ki-
jelölését fogja kezdeményezni, a hivatalos 
eljárás elhúzódása miatt azonban ez hosz-
szabb időt vehet igénybe. A szigetet hasz-
nálókat kérik, hogy szelektíven válogatott 
hulladékaikkal az átmeneti időszak alatt a 
közeli gyűjtőpontok egyikét, vagy nyitva-
tartási időben a Bánk bán utcai hulladék-
udvart keressék fel. Közterületen a hulla-
dék elhelyezése szabálysértésnek minősül, 
és az elkövető pénzbírsággal sújtható.

Megszűnik egy  
hulladékgyűjtő sziget
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Újbuda önkormányzata tizenharmadik 
éve gyűjti egybe a sportolni vágyókat 
a nyílt lakossági Tavaszi Sportnapra. 
A szeszélyes áprilisi időjárás ellenére 
idén 30-án is sokan vettek részt a ren-
dezvényen az ELTE sporttelepén.

A kezdés előtt fél órával még csak néhány 
szervezőt látni a pálya körül, éppen a ned-
ves fűben állítják a röplabdahálókat. Az ég 
felhős, esőre áll. Kilenc felé kezdenek szál-
lingózni a résztvevők. Nevezni korábban 
kellett, a sportágak: foci, röplabda, tenisz, 
asztalitenisz és sakk, körülbelül kétszázöt-
venen jelentkeztek.
 „A röpisek vannak a legtöbben, 28 
csapat mérkőzik meg. Nagyon népszerű 
ez a játék” – mondja a főszervező, de köz-
ben csörög a telefonja, érdeklődnek, hogy 
a lány focimeccsek mikor kezdődnek.
 „Rúgjad, rúgjad!” – hangzik az egyik 
pálya mellől, lelkes szurkolók biztatják 
a csapatokat, köztük idős bácsi, bottal a 
kezében. Az utánpótlás is megvan már, 
apuka félidőben szőke, copfos kislányát 
tanítgatja cselezni. Arrébb röplabdaokítás 

folyik, barna hajú hölgy adogat a fiának, 
aki nem találja el: „ez túl magas volt!”
 A nap kisüt, egyre többen merészked-
nek a szabadba. De akinek még mindig 
barátságtalan az időjárás, az a telephez 
tartozó épületben az asztalitenisz-mérkő-
zéseket kísérheti figyelemmel. Több kor-
osztályban harmincan jelentkeztek erre a 
sportágra, jóval többen, mint tavaly.
 A résztvevők emlékeztetőül pólót kap-
nak ajándékba a nap végén.

Becz Dorottya

Foci, röplabda, tenisz, asztalitenisz, sakk

Sportnap az ELTE pályán

Szép, napsütéses, tavaszi időben tar-
tották meg Újbuda futó- és kerékpáros 
napját a Kamaraerdei Ifjúsági Parkban 
és környékén április 29-én. 

Az eseményt az önkormányzat szabadidő 
és sport osztálya, valamint a kerület által 
támogatott Budai XI. Sportegyesület ren-
dezi meg évről évre. A szervezésben idén 
először részt vállalt a Gyilkos Lódarazsak 
SE, amely két budapesti kerületben a XI. 
és a XIV.-ben működik. Mint megtudtuk, 
a sportegyesület kerékpáros KRESZ-ok-
tatást szervez ősztől a kerületi általános 
iskolákban. 
 Az első ilyen sport-
napot 1996-ban tartották 
meg, azóta a versenyt az 
időjárás függvényében 
áprilisra vagy október-
re szervezik. Az időpont 
megválasztásánál figye-
lembe veszik azt is, hogy 
milyen más futó, kerékpá-
ros vagy éppen triatlonos 
rendezvények vannak 
az év folyamán, hogy az 
újbudai versenyen indu-
lók más megmérettetése-
ken is részt vehessenek. 
Annál is inkább, mert a 
kamaraerdei verseny nem 
tartozik a legnehezebbek 
közé. A résztvevőkkel 
folytatott beszélgetések 
alapján azt is mondhat-
nánk, hogy inkább, mint jó felkészülési 
lehetőséget tekintik. Maguk a szervezők 
is hangoztatják: ezt az eseményt szabad-
idősportnak, amatőr versenynek szánják, 
amelyen a 8 éves kisiskolás futóktól az 50 
év feletti kerékpárosig számos korosztály 
indulhat, ezért a pálya sem tartozik az erő-
próbálók közé. A különböző korosztályok 
számára egyébként egyforma nehézségű 
pályákat jelöltek ki, ezért mindenkinek ki-
jutott egy komolyabb emelkedőszakaszból 
is. A megteendő táv hossza viszont az élet-
korral egyenes arányban nőtt.

 A versenyen indulók a kerületi isko-
lákból, valamint a triatlonos-, kerékpá-
ros- és futó szakosztályokkal rendelkező 
sportegyesületekből jöttek. A testnevelő 
tanárok különösképpen kitettek magu-
kért a versenyzők verbuválásában, de 
olyan is akadt, aki az Újbudából vagy pla-
kátról értesült az eseményről. Futásban 
8 és 10 év között 3 kilométert, 10 évtől 
felfelé 7 kilométert, kerékpárban 12 és 14 
év között 5 km-t, 14 év felett pedig 9 km-t 
kellett megtenni erdei földúton, a biciklis-
táknak ezért csak mountainbike-kal vagy 
BMX-xel lehetett benevezni. A kerékpár-

verseny a nemzetközi kerékpárszövetség 
UCI szabványának megfelelően zajlott.
 Kilenc versenyszámban kizárólag egyet-
len versenyző indult, ezért a futók, illetve 
a kerékpárosok itt csak önmagukkal és az 
idővel kelhettek versenyre. Négy számban 
csak két résztvevő volt, ezért bronzérmet 
nem is oszthattak ki. Négy esetben fordult 
elő, hogy csak fiú, illetve csak lányverseny-
zők indultak, egy számot pedig nevezők 
hiányában nem tartottak meg. Az alábbi 
eredménylista ezért tűnik hiányosnak a 
meghirdetett versenyszámokhoz képest.

 A futásban az I. korcsoport (8-10 év) 
lányai között az aranyérmet Fuchs Dóra, 
az ezüstérmet Kovács Dominika, a bronz-
érmet pedig Garancsy Borbála kapta. A II. 
korcsoportban (10-12 év) a lányok között 
Fuchs Renáta, a fiúk között Garancsy And-
rás győzött. A III. korcsoportban (12-14 év) 
Horváth Zsanett, Tóth Zsófi és Eisenbacher 
Dóra, illetve a fiúknál Garancsy Péter, Sal 
Kristóf és Kővári Gellért lett a sorrend. 
A IV. korcsoportban (14-18 év) a lányok 
között Suntier Vivien nyert, a fiúk között 
Cser Gábor első, Pokorny Zsolt pedig má-
sodik helyezést ért el. Az V. korcsoportban 

(18-40 év) Diószeghy 
Fruzsina győzött, a VI. 
korcsoportban (40-50 
év) Bakó Mónika és 
Wermescher Ildikó vé-
geztek az első és a má-
sodik helyen a hölgyek 
között, a férfiaknál 
Sáthy István lett az első. 
A VII. korcsoportban 
(50 év felett) Tóth László 
vehette át az első díjat. 
 A kerékpárverseny-
ben az I. korcsoport-
ban Fuchs Dóra, illetve 
Horváth Szilárd nyer-
tek. A II. korcsoport-
ban Fuchs Renáta első, 
illetve Garancsy András 
és Koppa Áron első és 
második helyezést ért 
el. A III. korcsoport-

ban Horváth Zsanett első, Tóth Gyöngyi 
második lett, a fiúk között Németh Gábor, 
Garancsy Péter és Jankovics Gábor végez-
tek a dobogón. A IV. korcsoportban Bu-
dai Krisztina győzött, a fiúknál Lobmajer 
Balázs, Domonkos Szabolcs és Toronyi 
Bence értek el dobogós helyezést. Az V. 
korcsoportban kizárólag férfiak indultak, 
itt Czina Gergely, Bernárd Bendegúz és 
Várkonyi Zoltán végeztek az élen. A VII. 
korcsoportban Köteles Sándor és Tóth 
László lettek a győztesek.  

(w.k.t.)

Jelentkezők hiányában nem minden számot tudtak elindítani

Futócipő és kerékpár jót tenne
minden korosztálynak

A bringások azért most is kitettek magukért

Névadója fejedelem-
mé választásának 
400. évfordulóját 
nagyszabású rendez-
vénysorozattal ünne-
pelte a Bocskai István 
Általános Iskola 
április 28-án délután. 
Ennek záróesemé-
nye volt a Magyar 
Vívó Szövetséggel 
kötött együttműkö-
dési megállapodás 
aláírása, melynek 
értelmében az iskola 
hivatalos vívásokta-
tást vállal, a vívószö-
vetség pedig ehhez 
szakembert biztosít, 
és segíti a felszere-
lések beszerzését. 
A szerződést Feith 
Bence iskolaigazgató 
és Jánosi Zsuzsa, 
a vívószövetség 
utánpótlás-felelőse 
írta alá. Az oktatás a 
tanév eleje óta folyik 
Halla Péter vívó szak-
edző irányításával, és 
a kerületben nagy az 
érdeklődés iránta.

Vívásoktatás a Bocskaiban
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EREDMÉNYEK

Asztalitenisz 
Nők: I. Farkas Andrea, II. Mészá-
ros Andrea. Gyermek: I. Szabó, 
II. Delengi Balázs, III. Nagy Zita

Tenisz
Férfi: I. Rádai Gábor, II. Vas 
Gábor, III. Bárány István. Női: 
I. Bócz Gabriella, II. Kerepczi 
Barbara. Gyermek: I. Zielhauer 
László, II. Hideg Dániel, III. 
Patkovics Bence

Kispályás foci
Férfiak: I. Gilette, II. Limar 
SC, III. Protos. Női: I. 
Wienerberger, II. Vénusz

Röplabda
Férfiak: I. Strandpapucs, II. 
Sörgő kígyók, III. Öregfiúk. 
Nők A kategória: I. Charlie 
angyalai, II. Yin, III. Mint 
a szél, IV. Újpest. Nők B 
kategória: I. Mechanikai „A”, 
II. Fényes „A”, III. Mechanikai 
„B”, IV. Újpest


