
A XI. KERÜLET POLGÁRAINAK HETI KÖZÉLETI LAPJA 2006. MÁJUS 17.

Alkotó muzsikusokVálasztott haza

tudósításunk az 5. oldalon

Május 5-én tizenketten tették 
le  a Szent Gellért téri házasság-
kötő teremben az állampolgári 
esküt a polgármester előtt.

írásunk a 11. oldalon

A tizenöt éve működő társaság 
a Fővárosi Szabó Ervin Könyv-
tár Irodalmi Kávézójában gyö-
nyörködtette vendégeit.
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 KELENFÖLD ŐRMEZŐ  GAZDAGRÉT  ALBERTFALVA  KELENVÖLGY  LÁGYMÁNYOS  SASAD-SASHEGY  GELLÉRTHEGY  SZENTIMREVÁROS  

Zoltán Mária Flóra festőművész 
első újbudai kiállítása a Karin-
thy Szalonban június harmadi-
káig tekinthető meg.

cikkünk a 9. oldalon

Tizenegy kép

Igazán nem is tudom, hol és mikor 
kezdődött. Talán akkor, amikor kis-
lányként édesapám emlékeit hallgat-
tam foxijáról, amelyik nem kedvelte az 
egyenruhát, és mindenkit meghara-
pott, aki uniformisban lépett a kertbe. 

Olyannyira, hogy egy-egy ilyen alkalom 
után maga ment az állatorvoshoz, aki 
tudta, miért üldögél a kapuban az eb. Ez, 
az egyenruha iránti ellenszenv lett a vég-
zete is: amikor a második világháborúban 
bevonultak Érsekújvárra a németek, a ku-
tyus volt az egy szem ellenálló: nekiment a 
katonáknak, akik azonnal agyonlőtték…
 Gyermekként ez, meg a többi, róla 
szóló történet romantikus hőssé avatta 

Bonifác, a kivert kutya

Ember Mária (1931-2001) író, újság-
író, Hajtűkanyar című regényével és 
a 2000-ben fogunk még élni? című 
önéletrajzával írta be magát a magyar 
irodalom történetébe. Emlékét immár 
márványtábla örökíti meg utolsó 
lakóhelyének falán, a Fehérvári út 31. 
számú ház bejáratánál. 

Ember Mária születésének 75. évforduló-
ja alkalmából Újbuda Önkormányzata, 
a Magyar Újságírók Országos Szövetsé-
ge és a Magyar Írószövetség állított em-
léktáblát, melyet ünnepélyesen avattak 
fel május 12-én. Molnár Gyula polgármes-
ter beszédében hangoztatta: a főváros leg-
nagyobb kerülete szeretné megmutatni, 
hogy méltó módon őrzi és ápolja történel-
mi, irodalmi, kulturális  hagyományait. 
Ezt szolgálja ez az emléktábla is azon az 
épületen, ahol élete utolsó éveiben alkotott 
Ember Mária, aki műveiben, műfordítá-
saiban tovább él. A tiszteletét és a megbe-
csülését jelzi, hogy felállítását a ház egyik 
lakója kezdeményezte az önkormányzat-
nál – fűzte hozzá a polgármester. 
 Ember Mária Hajtűkanyar című 
regénye nemzedékem meghatározó él-
ményű olvasmánya, mindig eligazodási 
pontot jelent – hangsúlyozta Eötvös Pál, 
a Magyar Újságírók Országos Szövet-
ségének elnöke. Emléktábla előtt állni 
egyszerre szomorú és felemelő érzés. Szo-
morú, mert az emléktábla hiányt jelez, de 
egyben azt is hirdeti, a szellem felülírja 
az elmúlást. 
 Az ünnepség résztvevőinek felolvas-
ták a Magyar Írószövetség elnökének a 
megemlékezését, aki hivatali kötelezettsé-
gei miatt maradt távol. Kalász Márton úgy 
fogalmazott: Ember Mária teljes elhiva-
tottsággal élt. Tájékozottság, nyelvi lelemé-
nyesség, széles körű műveltség jellemezte. 
Magamnak mesélem című művével lépett 
be a magyar irodalomba, Hajtűkanyar 
című regényében megrázóan ábrázolta a 
XX. század legnagyobb traumáját. Em-
ber Mária zsurnaliszta pályáját a Magyar 
Nemzetnél kezdte, ahonnan 1956 után 
eltávolították. Négy évig általános iskolá-
ban tanított, majd ismét visszakerülhetett 
a hivatásának tekintett újságírói munká-
ba. Az induló Neue Zeitungban, később 
a Pesti Műsorban, aztán újra a Magyar 
Nemzetben olvashattuk mindig mérték-
adó cikkeit, művészetkritikáit. Ember 
Mária sokat tehetett volna még a magyar 
szépírás, az újságírás érdekében – fejezte 
ki meggyőződését Kalász Márton a mélta-
tásban.    

folytatás a 3. oldalon

Felavatták Ember Mária 
emléktábláját

Hajtűkanyar
Újbuda egyéni képviselői átvették megbízóleveleiket

Újbuda három egyéni országgyűlési képviselője (balról jobbra) – Deák András 15. oevk., Molnár Gyula 16. oevk., és dr. Józsa István 17. oevk. – május 11-én délután 3 órakor vette át megbízólevelét 
az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságok elnökeitől. A kiadott igazolásokkal részt vehetnek az Országgyűlés május 16-i ünnepélyes alakuló ülésén

Ahogy arról már beszámoltunk, a 6-os 
út bevezető szakaszán, a Savoya Park 
mellett rövid idő alatt focipályányi 
illegális hulladéklerakó alakult ki.  A 
fejleményekről, a büntetésről, illetve a 
hulladékkezelés problémáiról kérdez-
tük Bukor Lászlót, az önkormányzat 
Városüzemeltetési Igazgatóságának 
vezetőjét.

Térjünk vissza az alaphelyzetre – kezdte 
válaszát Bukor László. – Valóban kiala-
kult az említett területen egy illegális sze-
métlerakó, ám a környezetre rendkívül 
veszélyes kommunális hulladék mértéke 
korántsem volt akkora, mint ahogy arról 
egyes híradásokban beszámoltak. Ennek 
a körülbelül 100 köbméteres szeméttelep-
nek a 95 százaléka építési törmelék volt, 
a háztartási hulladék pedig csak néhány 
köbméter. Az önkormányzat a Fővárosi 
Közterület-fenntartó Rt.-vel (FKF) együtt-
működve elszállíttatta a kommunális hul-
ladékot. Ennek a költségeit fele-fele arány-
ban a XI. kerületi Önkormányzat, illetve 
az FKF vállalta magára.
 Az építés törmeléket, illetve annak a 
legnagyobb részét, a rendőrségi feljelentést 
követően saját költségen elvitette az a cég, 
amelyiknek az alkalmazottai márciusban 
odahordták. Így különösebb hatósági be-
avatkozás nélkül sikerült felszámolni az 
illegális szeméttelepet. Ami azonban nem 
jelenti azt, hogy a szemetelők elkerülhetik 
a felelősségre vonást, hiszen a rendőrség 
még nem zárta le az ügyet. Annyit azon-
ban már most tudni lehet hogy ez már 
nem a szabálysértés, hanem a bűncselek-
mény kategóriába tartozik, így a büntetés 

mértéke is jóval nagyobb lesz. Meg kell 
jegyezni, hogy a nyomozás jelenlegi állása 
szerint nem a szállítmányozó cég, vagy az 
építtető rendelte el, hogy erre az üres terü-
letre ürítsék az autók a törmeléket, hanem 
néhány alkalmazott szemelte ki magának 
ezt a beépítetlen földrészt.
 A 6-os út bevezető szakaszát időköz-
ben megtisztították, a bejáratot pedig 
lezárták, hogy elkerüljék egy hasonló sze-
méttelep kialakulását. Az önkormányzat 
illetékeseinek egybehangzó véleménye 
szerint a lakosság és a hatóságok szoro-
sabb együttműködésével a jövőben az 
ilyen esetek elkerülhetők lennének. 
 Az eset egy további következménye, 
hogy az FKF új munkarenddel próbálja a 
XI. kerületi közterületek állapotát és tisz-
taságát megóvni. Ezután olyan munkatár-
sakat alkalmaznak, akik nemcsak a nap-
pali órákban, hanem este, illetve éjszaka 
is járőröznek. Így a frekventált területek 
mellett az eldugottabbakat – az illegális 
szeméttelepek lehetséges helyszíneit – is 
folyamatosan ellenőrzik, hiszen a szakem-
berek szerint néhány nap, de néhány óra is 
elég ahhoz, hogy akár több köbméternyi 
szemétkupacot összehordjanak. 
 Egy másik probléma, hogy a szelektív 
hulladékgyűjtő szigetek is sokszor inkább 
szemétlerakóra hasonlítanak, pedig más 
a rendeltetésük – figyelmeztetnek a szak-
emberek. Mindenkinek tudnai kell, hogy 
a szelektív hulladékgyűjtés lehetőség a fe-
lelős hulladékgazdálkodás kialakítására, 
ám a hulladékgyűjtő szigetek nem olyan 
lerakóhelyek, ahonnan az FKF mindenfé-
le limlomot költségmentesen elszállít. 

(bán)  

Felszámolták 
a szemétlerakót

Új munkarendben őrzik a jövőben a közterületeket

gondolataimban a foxit, és nagyon sze-
rettem volna én is egyet. De erre valahogy 
soha nem került sor. Amikor aztán az én 
gyerekeim akartak kutyát, hamar legyőz-
ték ellenállásomat, ami abból eredt, hogy 
tartottam tőle: előbb-utóbb minden vele 
kapcsolatos kötelezettség az én nyakamba 
szakad, ami nem kevés, hiszen lakótele-
pen élünk. Totó, a tacskó keverék hathe-
tesen került hozzánk. Együtt nevelkedett 
a srácokkal és nagyon a szívünkhöz nőtt. 
Amikor elveszett, mindenütt kerestük. A 
lányom hetekig járt az Illatos útra, arra 
gondolva, hogy valahol befogták, de nem 
került elő. Mai napig azt reméljük, hogy 
valaki befogadta. 

folytatás az 5. oldalon

Rend, tisztaság és furcsa emberek a menhelyen

Metróállomás 
a Tétényi úton

Valahogy úgy vagyunk mi újbudaiak a 
metróépítéssel, hogy hisszük, ha látjuk. 
Nos, immár van benne részünk, most kell 
mély levegőt venni, tisztát, Duna felől fúj-
dogálót. Három-négy évig a felszíni mun-
kálatokat kerülgethetjük, nézhetjük, már 
ami a palánkon átlátszik majd.
 A leghosszabb palánk az Etele térnél  
húzódik, ott készítik elő a fúrópajzs he-
lyét. Látható nyomai vannak az építkezés-
nek a Móricz Zsigmond körtérnél, ahova 
a Karinthy Frigyes útról már nem is lehet 
kihajtani, a Gellért térnél, ahol a Budafo-
ki úti járdák alatt kutatnak a munkások, 
és a többi leendő állomásnál is. Már most 
rosszul esik – főleg, hogy a tájékoztatás 
kritikán aluli – a kényelmetlenség. Bizta-
tásként itt oldalt megmutatjuk a majdani 
Tétényi úti állomás látványtervét.

közlekedési összeállításunk a 4. oldalon
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ÚJBUDAI 
MAJÁLIS
A BIKÁS-PARKBAN

MÁJUS 20-21.



  

  

Hírek
FOGADÓÓRA
DR. JÓZSA ISTVÁN (17. VK., MSZP) május 
25-én, csütörtökön 17 órakor tartja 
fogadóóráját a Kaptárkő u. 8. alatti he-
lyiségben.
SZABÓ VILMOS (MSZP LISTA) május 25-
én, csütörtökön 17 órakor tartja foga-
dóóráját a Bartók B. út 19. alatti helyi-
ségben (bejárat a Mészöly utcából).
WIESZT JÁNOS önkormányzati képvise-
lő (MSZP) május 25-én, csütörtökön 
17 órakor tartja fogadóóráját a Bartók 
B. út 19. alatti helyiségben (bejárat a 
Mészöly utcából).
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).
HÁGA MÁRIA, Újbuda Cigány Kisebbségi 
Önkormányzata elnökhelyettese he-
tente szerdán 9-14.30 óráig és pénteken 
9-16 óráig tart fogadóórát az Újbuda 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat iro-
dájában: XI., Petzvál J. u. 42. Telefon: 
203-4229, 06/20/203-3832.

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. 
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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

8. Tel.: 247-1711; hétfőn és csütörtökön 
16-19 óráig.

A FIDESZ PROGRAMJAI 
Állandó programok: minden kedden 
ingyenes jogi tanácsadás 15-17 óráig (dr. 
Oláh András); a hónap első és utolsó 
szerdáján 14 órától munkaügyi tanács-
adás; minden hónap első szerdáján 14 
órától 16 óráig táplálkozási tanácsadás; 
minden hétfőn és szerdán angol kez-
dő (8-9) és haladó (9-10); Gyere Nagyi 
Klub minden hónap első csütörtökén 
10 órától. Május 24-én, szerdán 18 óra-
kor Kulturális est. Dr. Meskó Bánk 
előadói estje Márai Sándor vagy Wass 
Albert címmel. Budai Klub-Galéria: 
Marosváry György festőművész Idő-tér-
kép IV. című kiállítása. Szolgáltatások: 
ingyenes Internet, becsületkasszával 
működő kávézó, konzervatív hetilapok, 
a Demokrata újság mellékleteként meg-
jelenő DVTV DVD-jének megtekintési 
lehetősége. A programokról bővebb in-
formáció a 209-3439-es és a 06/20/471-
4972-es számon kapható. A helyszínük: 
XI., Budafoki út 9-11. Nyitva tartás: hét-
fő-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 kerületi szék-
háza (XI., Zsombolyai út 16.) minden 
második szerdán 18 órától tartja össze-
jöveteleit. Érdeklődni lehet naponta sze-
mélyesen 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 hírlevele a 
www.jobbik.hu honlapon.

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.

INTERNET KEZDŐKNEK
Internet a könyvtárban, könyvtár az 
interneten címmel rövid – alkalman-
ként 5 órás – bemutatókat szerveznek 
érdeklődő kezdők számára a Kelenföldi 
Könyvtárban (Etele út 55.). Időpontok: 
május 24., május 31., június 7., június 
14., szerdánként 9-13 óráig. A részvé-
tel ingyenes, jelentkezni Mayer Vivian 
könyvtárosnál lehet.

  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. 

A Magyar Vöröskereszt a közelmúlt-
ban Kunszentmártonba és öt környe-
ző Körös-parti településre jutatott 
el segélyszállítmányt. A munkából 
aktívan kivette részét a XI. kerületi 
szervezet is. 

Összesen húsz tonnányi tartós élelmi-
szert, háztartási higiénés szert, bébiételt, 
ruhaneműt és játékot szállítottak a Hon-
védelmi Minisztérium által biztosított 
teherautóval a bajbajutott településekre, 
az adomány összértéke elérte a 10 mil-
lió forintot. A legnagyobb segítséget az 
Erste Bank, az Univer, a Piszke Papír és a 
Globus nyújtotta, a támogatók között volt 
a fővárosi önkormányzat is. A nagyobb 
tételek mellett magán és jogi személyek 
adományaiból mintegy hárommillió fo-
rint gyűlt össze. 
 Nagy Tibor kerületi szervező el-
mondta, a segélyszállítmányt a helyszí-
nen az ottani Vöröskereszt képviselője és 
a települési polgármesterek vették át, ők 
továbbították a lakosságnak, biztosítva 
azt, hogy a legjobb helyre kerüljenek az 
adományok. A Körös partján Nagy Tibor 
szerint valóban komoly a baj, hiszen nem-
csak az árvíz okozott nehézséget, de a tér-
ségben komolyak a szociális problémák is. 
Eleve nehéz körülmények között élő em-
bereknek kellett elhagyniuk otthonaikat, 
így ők igencsak rászorulnak a segítségre. 
Hozzátette, a segélyszállítmány helyszín-
re juttatása előtt utánajártak annak, mely 

településeken a legnagyobb a szükség. A 
helyi beszámolók alapján ezt a térséget 
ítélték a legnehezebb helyzetűnek – az 
áradás miatt több mint kétezer embert 
kellett kitelepíteni Kunszentmártonban 
és környékén –, így került hozzájuk  
a szállítmány. 
 A kapcsolat nem szakadt meg a kül-
demények átadása után, a kerületi vörös-
keresztesek már az újabb akció részletein 
dolgoznak: egy-két héten belül még egy 

Segítség az árvíz sújtotta településeknek 
Tartós élelmiszereket és pénzügyi támogatást várnak

Sokan csak a jogosítvány megszerzé-
séhez elengedhetetlenül szükséges 
elsősegély-vizsga miatt ismerik, 
mások visszatérő vendégeik akár ado-
mányozóként, akár támogatottként, 
vagy éppen véradóként. A nagy múltú 
szervezetnél a május a munka mellett 
ünnepléssel is telik, hiszen a magyar-
országi Vöröskereszt fennállásá-
nak 125. évfordulóját érte 
meg. 

A Vöröskereszt alapítója a 
svájci Henry Dunant (az 
első béke Nobel-díjas) volt, 
aki eredetileg III. Napóle-
onhoz igyekezett üzleti ügy-
ben, de csak egy csatamezőn 
tudta őt elérni. Dunant, látva a 
rengeteg ellátatlan sebesültet, a kör-
nyékbeli falvak asszonyaiból és fiataljaiból 
segélycsapatot szervezett. Emlékeit papírra 
vetette, majd megjelentette Solferinoi em-
lék címmel. Írása nemzetközi visszhangra 
talált, melynek egyenes következménye a 
mai Vöröskereszt Mozgalom, valamint a 
Genfi Egyezmények létrejötte. A Vöröske-
reszt megalakulása 1863-ban történt, és a 
jelképének a színeiben megfordított svájci 
zászlót választották. A muzulmán világ-
ban a szervezetet Vörösfélholdnak nevez-
ték el, szimbólumként is ezt használják. A 
Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok 
Nemzetközi Szövetsége, a Federáció 1919 
óta létezik, ma már 183 ország nemzeti 
társaságát foglalja magába.
 Hazánkban 1879-ben alakult meg a 
Magyar Országos Segélyező Nőegylet, 
amely tulajdonképpen a Magyar Vörös-
kereszt közvetlen elődjének tekinthető. 

1881-ben Károlyi Gyula gróf a királytól 
kapott megbízás alapján megkezdte az 
önkéntes segélyegylet szervezését. Az ala-
kuló közgyűlést 1881. május 16-ra hívták 
össze, melyen kimondták a Magyar Szent 
Korona Országai Vörös-Kereszt Egyle-
tének megalakulását. Ennek és a Nőegy-
letnek az egyesülése másnap a Magyar 

Tudományos Akadémia dísztermé-
ben tartott együttes közgyűlésen 

történt. Az első elnök Károlyi 
gróf, a társelnök gróf Zichy  
Nándorné lett. 
 Az elmúlt 125 évben 
a Magyar Vöröskereszt meg-
szakítás nélkül működik Ma-

gyarországon, munkáját min-
dig az aktuális hazai helyzethez 

igazítva. Már tizennégy éve a szer-
vezet fővédnöke a Magyar Köztársaság 

mindenkori elnöke. 1993-ban a Magyar 
Vöröskeresztről törvény született, rögzítve 
benne többek között a mentési, segélyezési 
és véradásszervezői tevékenységet. 1998 
óta kiemelten közhasznú társaság, jelenle-
gi elnöke Habsburg György. 
 A XI. kerületi szervezet közel száz éve 
működik (a megalapítás pontos dátuma 
a feledés homályába veszett), ma három 
állandó munkatárssal. A területi vezető 
dr. Madarász Gyuláné, Magos Istvánné a 
gazdálkodásért felelős, a szervező pedig 
Nagy Tibor. A kerületben 180 önkéntese 
van a Vöröskeresztnek, akik folyamato-
san segítik a munkát. Munkából pedig 
nincs hiány: most éppen segélyszállítmá-
nyokat állítanak össze az árvízsújtotta 
falvaknak, közben már a nyári táborokat 
szervezik. Minden évben 30-35 rászoruló 
gyermeket tudnak elvinni a Vöröskereszt 

nógrádi vendégházába, ahol – jelképes 
juttatás ellenében – teljes ellátást és szí-
nes programokat biztosítanak számukra, 
és a tábor végére az elsősegélynyújtásra is  
megtanítják őket. 
 A gyermekekkel való foglalkozás 
egyébként mindig különleges élményt je-
lent a vöröskeresztesek számára. Megható 
emlékként mesélték annak a kislánynak 
a történetét, akinek szülei egy karácsonyi 
segélyezési program során fordultak a 
Vöröskereszthez. A család a gyermekkel 
együtt érkezett meg az irodába, és a kis-
lány nagyon szomorú volt, mert épp ak-
kor veszítette el valahol kedvenc játékma-
ciját. A vöröskeresztes karácsonyfa alatt 
pedig ott feküdt egy ugyanolyan mackó… 
A kislány azonnal magához ölelte, és töb-
bé már nem is akart tőle megválni. Május 
21-én a XI. kerületi csoport is csatlakozik 
a Séta az éhező gyermekekért elnevezésű 
megmozduláshoz, amelynek során a világ 
legszegényebb gyermekei számára ren-
deznek gyűjtést. Ebből az alkalomból Vas 
és Győr–Moson-Sopron megye vöröske-
resztes munkatársait és önkénteseit látják 
vendégül a kerületi szervezetnél.
 Május 8. a Vöröskereszt világnapja, 
ebből az alkalomból a Kárpát utcai Henry 
Dunant szobor koszorúzásán vettek részt 
a kerületi munkatársak és önkéntesek Az 
újbudai Vöröskereszt irodájában május 
9-én találkoztak a munkatársak és az ak-
tivisták azért, hogy együtt emlékezzenek 
meg az ünnepnapról. Ezen az eseményen 
elismerő okleveleket adtak át, ezután a 
Budapesti Vöröskereszt által kitüntetett 
önkénteseket dr. Kalász László elnök kö-
szöntötte egy-egy szál virággal. 

R. M. 

125 éves a Magyar Vöröskereszt
A kerületben 180 önkéntes vesz részt a munkában

„Meggyanúsított”  
lakásszövetkezeti elnök
Az Újbuda május 3-i számának 
címoldalán beszámoltak arról az 
eseményről, melyen a 2005-s panel-
pályázat nyertesei részére adták át a 
jogosítványokat. Sajnos a nevemet és 
az általam képviselt lakásszövetkezet 
címét helytelenül írták, emiatt a la-
kásszövetkezet tagjai azzal „gyanúsí-
tottak meg”, hogy nem a Kelenföldi 
11. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 
részéről, mint elnök vettem részt az 
ünnepségen. A helyes szöveg – mely-
nek közzétételét kérem – a következő 
lett volna: Dr. Kiss Gábor (Mohai út 
49/A-51/B.).
     Megjegyezném, hogy az ünnepi 
rendezvényen a társasházak részéről 
a közös képviselők, vagy ahol az van 
helyettük, az intézőbizottság elnökei, 
a lakásszövetkezeteknél az elnökök 
vettek részt. 

Dr. Kiss Gábor

Pályázat nehéz szociális körülmények között élő középiskolások számára
A Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottsága pályázatot hirdet azzal a céllal, hogy támogassa 
a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, de nehéz szociális körülmények között élő 
budapesti tanulókat. A pályázatra 11. és 12. osztályos budapesti iskolában tanulók jelent-
kezhetnek. A pályázati felhívás és az adatlap hozzáférhető a Főpolgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálati Irodáján, illetve letölthető a www.budapest.hu honlapról. További információ a 
327-1063 telefonszámon.

Magos Istvánné, dr. Madarász Gyuláné és Nagy Tibor, a kerületi Vöröskereszt vezetői

szállítmányt szeretnének eljuttatni a Jász-
Nagykun-Szolnok megyei településekre. 
Legnagyobb igény tartós élelmiszerre és 
pénzügyi támogatásra van, ezért a Vörös-
kereszt munkatársai arra kérik a segíteni 
szándékozókat, hogy ilyen jellegű adomá-
nyokkal juttassanak el Erőmű utcai iro-
dájukba. Ruhaneműre és bútorokra most 
kevésbé van szükség, ezeket hely hiányá-
ban raktározni sem tudják. 

R. M.

HELYREIGAZÍTÁS

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

PÉKÁRU OSZTÁS 
Minden szerdán 15.30 órától a készlet 
erejéig a Szociális Bázison.

INGYENES RUHAOSZTÁS
Május 17., szerda 13–16 óráig: a XI. ke-
rületi Vöröskereszt irodájában  
(XI., Erőmű u. 8.). 

VÉRADÁS
Május 17., szerda 9–12.30 óráig: XXII. 
kerületi Rendőrkapitányság (XXII., 
Városház tér).  Május 24., szerda: 10.3-
0–14.30 óráig: Bevándorlási Hivatal 
(XI., Budafoki út 60.).  A véradáshoz 
személyi ig. és tb-kártya szükséges.

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS
Május 22-én, hétfőn 16 órakor jogosít-
ványhoz szükséges elsősegélynyújtó 
tanfolyamot indít a Magyar Vöröske-
reszt XI. kerületi oktatási kabinetje. 
Jelentkezni lehet: 209-4250,  
mvkxi@t-online.hu

A XI. kerületi Vöröskereszt programjai
A 32. Budapest Őr és Díszezred, valamint 
a BRFK XI. kerületi Rendőrkapitányság 
immár harmadik alkalommal rendezi 
meg közös nyílt napját 2006. június 3-án 
az ezred XI. ker., Budaörsi út 49-53. szám 
alatt található laktanyájában.

A RENDEZVÉNY PROGRAMJA:
8.30 kapunyitás, 9.15 megnyitó, alaki és 
zenekari bemutató, majorettek, katonai 
rendészek és rendőrök bemutatója (szál-
lítmánybiztosítás, támadás elhárítása, 
tömegoszlatás), rendőrkutyák akcióban, 
katonák és rendőrök közös bemutató-
ja (VIP személy érkezése helikopteren, 
támadás elhárítása), kommandóakció 
a rohampályán, katonai közelharc-be-
mutató, Bon-Bon koncert, az Alma 
együttes műsora gyerekeknek (előtte 
kvízjáték nyereményekkel!), ebéd (in-
gyenes babgulyás, zsíroskenyér, tea tá-
bori körülmények között), Szöllősi Péter 
motoros akrobata bemutatója.
16.00 A rendezvény befejezése.

Rendőrök és katonák 
nyílt napja
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Kelenföldön, az Etele út 28. alatt kísér-
leti jelleggel Ifjúsági Információs és 
Tanácsadó Iroda kezdte meg működé-
sét, mely fiataloknak és fiatal felnőt-
teknek szeretne segítséget nyújtani a 
mindennapok során felmerülő problé-
máik megoldásában. 

Az önkormányzat fennhatósága alatt 
működő Újbuda Humán Szolgáltató Köz-
pont tevékenységének egyik legfontosabb 
területe a gyermekjólét, a gyermeki jo-
gok védelme. A Gyermekjóléti Központ 
feladata, hogy a fizikailag vagy mentáli-
san veszélyeztetett gyermekek számára 
szükség szerint pedagógiai, pszichológiai, 
egészségügyi vagy szociális támogatást 
biztosítson. 
 – Az Újbudán élő gyermekek inkább 
mentálisan, mint szociálisan veszélyezte-
tettek a többi fővárosi kerülethez képest. 
A gyermekek problémái elsősorban lelki 
természetűek, kevésbé anyagiak. A ke-
rületben nincs éhező gyermek, lakhatási 
gondok azonban előfordulnak – mondta el 
lapunknak Kissné Tóth Katalin, az Újbuda 
Humán Szolgáltató Központ vezetője. – A 
legtöbb nehézséggel azok küszködnek, 
akik vidékről jönnek a fővárosba szeren-
csét próbálni, és nincs semmiféle hátte-
rük. Sokakkal előfordul, hogy nem tudják 
fizetni a rezsit vagy a hitelt, és gyakorlati-
lag utcára kerülnek. Az ezekben a csalá-
dokban élő gyermekeknek már egészen 
fiatal korukban komoly gondokkal kell 
szembenézniük. De az egyébként anyagi-
lag jól szituált családokban élő fiatalok is 
számtalan veszélynek vannak kitéve. 
 A fizikai veszélyeztetettség legtipiku-
sabb példája a családon belüli erőszak. A 
szakemberek tapasztalatai szerint a gyer-
mekek verése még mindig teljesen hét-
köznapinak számít. Persze, nagyon nehéz 
ebbe a folyamatba beleavatkozni, hiszen 
a szülők magánügynek tekintik, hogy 
milyen nevelési módszereket alkalmaz-
nak. A Gyermekjóléti Központ egy „jel-
zőrendszert” működtet, melyben minden 
gyermekek által látogatott intézmény részt 
vesz, azaz, ha például a tornaórán a nevelő 
verés nyomait látja egy gyermeken, akkor 
az iskolának jelzési kötelezettsége van a 
központ felé. – Sajnos, nem sok mindent 
tudunk tenni, de akkor is meg kell pró-
bálni – hangsúlyozza a központ vezetője. 
– Behívjuk a szülőket a gyermekkel együtt, 
és megpróbáljuk megbeszélni velük, hogy 
mi történt. Természetesen nem szeretnénk, 
ha a gyermek újra átélné az őt ért traumát, 
ezért pszichológiai beszélgetés során tár-
juk fel az eseményt. Ha bebizonyosodik a 
súlyos veszélyeztetés ténye, akkor gyám-
hatósági eljárás indul az ügyben. 
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Az önkormányzat képviselő-testülete 
megtárgyalta és elfogadta a kerületi 
tisztiorvosi szolgálat elmúlt éves jelen-
tését. Az intézet kéttucatnyi munkatár-
sa változatlanul példamutató módon 
végezte munkáját az egyre szűkülő 
pénzügyi lehetőségek közepette.  

Több mint 4300 helyszíni ellenőrzés, 
csaknem 1100 szakvélemény és 258 hatá-
rozat elkészítése – röviden e számadatok-
kal jellemezhető az Állami Népegészség-
ügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) 
XI. kerületi Intézetének elmúlt évi tevé-
kenysége. Az ellenőrök 155 esetben róttak 
ki bírságot, ezek összege meghaladta a 
6 millió forintot. Az intézet 2005-ös je-
lentésében a legnagyobb problémaként a 
megnövekedett munkát és a folyamatosan 
csökkenő dolgozói létszámot említik. A 
gondok ellenére a szolgálat maradéktala-
nul ellátta feladatát.
 A helyzet érzékeltetésére a szolgálat-
nál elmondták: egy Miskolcnyi területű 
városrész közegészségügyi felügyeletét két 
tucatnyi szakember végzi. A kerületben 
több mint 128 ezren élnek, ám az intézet 
dolgozói nemcsak az újbudaiak, hanem az 
itt dolgozók egészségére is vigyáznak.
 Járványügyi szempontból Újbuda 
helyzete ideálisnak mondható. Az elmúlt 
évben csökkent a bejelentett fertőző beteg-
ségek száma. Csupán négy esetben fordult 
elő csoportos emésztőszervi megbetege-
dés, ezek mindegyike a rossz minőségű 
étellel volt magyarázható. 
 A szolgálatnál kiemelt feladatként 
kezelik a település- és környezet-egész-
ségügyi problémákat. Az ÁNTSZ szak-
emberei megállapították: a nagyarányú 
beépítések következtében egyre szűkül a 
kerületben található zöldfelület aránya, 
ennek kedvezőtlen hatása a levegő minő-
ségére feltehetően már a közeljövőben ér-
ződni fog. 

 Az intézethez érkező vagy oda átirá-
nyított lakossági panaszok száma a 2004. 
évihez képest csökkent, ezen belül azon-
ban a takarítatlan lakások miatt tett beje-
lentések száma emelkedett – áll a jelentés-
ben. Ez valószínűleg a lakosság elöregedé-
sével, a lakásokban egyedül élő személyek 
egészségének romlásával magyarázható. 
 Az összefoglalóban kitérnek a 

munkahigiénés, a foglalkozás-egészség-
ügyi és a kémiai biztonsági tevékenységre 
is. A munkahigiénés csoport 2005-ben 
561 ellenőrzést végzett, és 32 esetben 
adott ki határozatot. Bírságot 11 esetben 
szabtak ki (nyolc úgynevezett kémiai ter-
helési bírságot több mint egymillió forint 
értékben, és három, egyenként 230 ezer 
forintra rúgó munkavédelmi bírságot). Az 
ellenőrök a XI. kerületben működő cégek 
munka- és foglalkozás-egészségügyi hely-
zetét – sokéves következetes hatósági fel-
ügyeletüknek köszönhetően – jónak íté-
lik. A termelés–szolgáltatás súlyos egész-

ség- és környezetkárosító kockázatot sem 
a lakosságra, sem a munkavégzőkre nem 
jelentett. 2005-ben csak egy újbudai szék-
hellyel rendelkező cégnél volt tömeges (8 
főt érintő), munkavégzés során bekövet-
kezett ólommérgezés, de ez is Dunaújvá-
rosban történt. 
 A jelentés az élelmezés-egészségügy 
kapcsán kiemeli: 2005-ben a csoportos 
ételmérgezés, ételfertőzés gyanúja miatt 
négy esetben kellett vizsgálatot lefolytatni. 
A laboratóriumi vizsgálat két esetben iga-
zolta, hogy valóban ételmérgezés történt. 
Tavaly 464 élelmezési egységet ellenőriz-
tek összesen 1125 alkalommal és csupán 
185 esetben volt szükség valamilyen in-
tézkedésre. Ebből 45 alkalommal róttak ki 
helyszíni bírságot összesen 391 ezer forint 
értékben, szabálysértésért 937 ezer forin-
tot fizettettek ki, a 37 minőségvédelmi 
bírság összege 3,2 millió forintot tett ki. 
Az újbudai óvodák és iskolák higiénés kö-
rülményeit az illetékesek elfogadhatónak 
ítélték, a kollégiumok általános állapotá-
ról azonban ez nem mondható el. 
 Az ÁNTSZ kerületi intézetének tevé-
kenysége nem merül ki a szigorú ellenőr-
zésekben. A szolgálat munkatársai kive-
szik részüket a Nemzeti Népegészségügyi 
Program helyi szintű végrehajtásából is. 
Az év folyamán számos előadást, rendez-
vényt szerveztek, és közreműködtek a má-
sok által szervezett egészségnapokon. 
 Az ÁNTSZ újbudai intézetének ve-
zetője, dr. Hajós Éva alig több mint egy 
éve munkálkodik az itt élők és dolgozók 
egészségének védelme érdekében, munká-
ját maroknyi csapat segíti. A szolgálatnál 
lapunk érdeklődésére elmondták: remélik, 
hogy az egészségügyi kormányzat előbb-
utóbb felismeri és elismeri a közegészség-
ügyi tevékenység fontosságát, és a források 
elosztásánál „erősebben megnyomja azt a 
bizonyos ceruzát”. 

- i. sz. -  

Újbuda közegészségügyi helyzete megfelelő

Ellenőrzés, bírság, megelőzés

 A legnagyobb probléma az, hogy sok 
az agresszív személyiségű szülő, aki ma-
ga is mentális zavarral küzd, de gondot 
jelentenek a szenvedélybetegek, főként 
az alkoholisták, valamint a neurotikus 
és a pszichotikus – elsősorban a szkizo-
id – betegek. Ez utóbbiakkal nem igazán 
foglalkozik Magyarországon senki, ezért 
gyakori, hogy ezeknek az embereknek a 
környezete, a családja is a betegség áldoza-
tává válik közvetve. 
 A gyermekek fizikai veszélyeztetésénél 
jóval gyakoribb az elhanyagolás. A szülők 
sokat dolgoznak, és ha otthon vannak, ak-
kor is a televíziót nézik, és nem figyelnek 
oda, nem beszélgetnek a gyermekükkel. A 
törődés hiányát már a csecsemők is meg-
sínylik, a kiskamaszok életét pedig döntő-
en befolyásolja. Ekkor jelentkezik ugyanis 
az identitás keresésének a problematikája, 
amiben a gyermeknek nagy szüksége len-
ne a szüleire, mint biztos lelki háttérre. 
 – Persze egy szinten a szülőket is meg 
lehet érteni – teszi hozzá Kissné Tóth Ka-
talin, – hisz olyan nagy a bizonytalanság 
az élet minden területén, hogy nem min-
dig megfelelő a pszichés állapotuk. Nem 
marad „szabad vegyértékük” a gyerme-
keik számára. Sokszor nem is lehet rájuk 
haragudni, mert már ők is áldozatok. Az 
elhanyagolt gyermekek gyakran elmagá-

nyosodnak, nincs valódi társaságuk, nem 
tartoznak sehova, sem a szülővel, sem a 
kortársakkal nincs kapcsolatuk, a televí-

zió és a számítógép a legjobb barátaik. Ez 
persze identitászavarhoz vezet. Ezeknek a 
gyerekeknek gyakran félresiklik az élete, 
és ugyanazokkal a frusztrációkkal küsz-
ködnek később, mint a szüleik. Náluk 

fordul elő leginkább az alkohol és a drog 
problémája, a csavargás, a különböző ma-
gatartásproblémák. Persze ezek „csak” tü-
netek, kezelni az okokat kell.
 Az ő megsegítésükre jött létre kí-
sérleti jelleggel az Ifjúsági Információs 
és Tanácsadó Iroda, mely a gyermekek 
szempontjából az egyik legfrekventáltabb 
területen, Kelenföldön működik. A kör-
nyéken található iskolák és a Bikás park 
közelsége lehetővé teszi azt, hogy az iroda 
munkatársai könnyebben megtalálják az 
utat a segítségre szoruló gyermekekhez, és 
fordítva. 
 A lakótelepi és utcai szociális munka 
új feladatként jelent meg a Gyerekjóléti 
Központ már működő ellátásai mellett. 
Az iroda két fiatal szociális munkással és 
egy családsegítő szakemberrel minden 
hétköznap 14 és 18 óra között várja azokat, 
akik beszélgetnének valakivel, vagy korre-
petálásra van szükségük, esetleg informá-
ciót keresnek problémáik megoldására, 
vagy egyszerűen csak internetezni szeret-
nének. Az alapellátás részeként működő 
iroda minden szolgáltatása teljesen ingye-
nes. Elsősorban a 12–26 év közötti korosz-
tály tagjait várják, de nemre, korra, nem-
zetiségre, szociális státuszra való tekintet 
nélkül bárkit szívesen látnak az Etele út 28.  
földszintjén működő kis helyiségben.

 Ottlétemkor egymásnak adták a ki-
lincset a kiskamaszok, a legtöbben kor-
repetálásra jöttek, de akadt olyan is, aki 
tényleg csak beszélgetni akart. – A gye-
rekek különböző helyekről, más és más 
problémákkal jönnek – kezdi Dojkó Dá-
niel, az iroda egyik munkatársa. – Egy 
részüket a tanárok küldik hozzánk, má-
sok csak úgy kíváncsiságból jönnek be, 
de mi is járjuk az iskolákat, hogy az osz-
tályfőnöki órán elmondjuk a gyerekek-
nek, mit is csinálunk, miben nyújtunk 
segítséget. Vannak olyanok is, akik itt 
téblábolnak a környéken, őket gyakran 
mi hívjuk be. Mivel még nem műkö-
dünk régóta, nem ismernek bennünket 
sokan, de körülbelül 15 „ügyfelünk” már  
rendszeresen visszajár. 
 Sokan azért jönnek, mert tanulási 
nehézségeik vannak, őket az iroda mun-
katársai felkészítik egy-egy dolgozatra, 
vagy akár az érettségire. Egyre több a 
részképesség-zavaros gyermek. A disz-
lexia, diszgráfia és diszkalkulia sokszor 
magatartási problémákkal is együtt jár, 
hiszen a diák lemarad az iskolában, el-
kezd rosszalkodni, mert unja, nem érti, és 
rögtön rásütik, hogy rossz gyerek. Pedig 
csak kicsit foglalkozni kellene vele. Ke-
vés a fejlesztő osztály, de sok szülő nem 
is akarja oda íratni a gyermekét, bár in-
dokolt lenne, mert úgy érzi, hogy azzal  
„megbélyegzik”.
– A bizalmat minden esetben meg kell 
szereznünk – mondja Dániel –, és ha si-
kerül, sokan elhozzák a barátjukat, test-
vérüket is. A legtöbb az általános iskolás, 
de néha jönnek nagyobbak is. Úgy látom, 
hogy a gyermekek problémája leginkább 
a rendszer hiányosságaiból ered. Ma az 
iskola nem nyújt közösséget, nem szervez 
programokat, és sok gyereknek se társasá-
ga, se értelmes elfoglaltsága. A valódi tra-
gédia ebben a helyzetben a gyerekek sorsa. 
Az utcai szociális munka még nem műkö-
dik a kerületben, de az ellátás részeként ez 
is hamarosan elindul, hiszen ez kötelező 
feladat a Gyermekjóléti Központ számá-
ra. Az lesz a cél, hogy a Bikás parkban és 
a környéken csellengő, unatkozó fiatalok 
számára alternatívát nyújtsunk, progra-
mokat biztosítsunk. Persze tiszteletben 
tartjuk mindenki egyéni döntését – teszi 
hozzá Dániel –, aki egy padon akar ücsö-
rögni, és egyébként nem tanúsít deviáns 
viselkedést, azt nem fogjuk háborgatni. 
 Bántalmazott, családon belüli erőszak 
áldozatává vált vagy krízishelyzetben lé-
vő gyermekek és felnőttek számára ké-
szenléti telefonszám működik éjszaka és 
a hétvégi napokon. A segélyvonal száma: 
06/30/459-5090. 

Szöllőssy Anna

Sok az agresszív szülő
Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda nyílt Újbudán

Kissné Tóth Katalin

Dr. Hajós Éva folytatás az első oldalról
Szerettük és tiszteltük – mondta tanító-
mesteréről Murányi Gábor újságíró. A 
hírlapíró legszentebb kötelességét tette, tu-
dósított és tudósított, a „hétköznapokon” 
szerkesztett, írói munkásságában új mű-
fajokat teremtett, egyik életre hívója volt 
a Barátság című folyóiratnak is. Ember 
Mária öt éve elhunyt. Megmérettetődik 
az életmű. Az irodalmi hagyaték gon-
dozója bizakodik: reméljük, hogy amit 
írásai nekünk adnak, jelentenek, azok az 
utánunk jövő generációknak ugyanolyan  
fontosak lesznek. 
 Az emléktáblát megkoszorúzta Mol-
nár Gyula polgármester, a Magyar Író-

szövetség koszorúját Murányi Gábor és 
Hegedűs István, Ember Mária fia helyezte 
el. Kifejezték tiszteletüket az író, újságíró 
egykori szülőfalujának, a ma már városi 
rangú Abádszalóknak a képviselői, Pata-
ki Zsoltné és Pacsai Norbert. A Barátság 
című folyóirat nevében Mayer Éva felelős 
szerkesztő helyezte el a megemlékezés 
virágait. A ház lakóinak képviseletében 
Kárpáti Ferencné, az emléktábla-állítás 
kezdeményezője helyezett el csokrot, egy-
ben köszönetet mondott kerületünk elöl-
járóinak, hogy segítségükkel a megszépült 
bejáratnál avathattuk fel Ember Mária 
márvány emléktábláját. 

Pataki Katalin

Ember Mária: Teljes 
elhivatottsággal élt
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Jó öthónapos csúszással, május 12-én 
átadták a forgalomnak a Balatoni úti 
hidat, amely a vasút felett vezeti el a 
70-es út forgalmát. 

A tavaly augusztusban kezdődött átépí-
tést eredetileg decemberben fejezték vol-
na be, de a munka – különböző tervezési, 
engedélyeztetési problémák, valamint a 
hídpillér vártnál rosszabb állapota mi-
att – kétszer olyan hosszú ideig tartott, 
mint azt tervezték. Az átadási határidőt 
már többször módosították. A múlt hé-
ten sikeres volt a híd próbaterhelése, így 
a Fővárosi Közlekedésfelügyelet – soron 
kívüli eljárással – engedélyezte a híd for-
galomba helyezését.
 Ramotsáné Menyhért Ágnes, a Fővá-
rosi Önkormányzat út-műtárgy alosz-
tályának munkatársa kérdésünkre el-
mondta, a híd próbaterhelése május 8-án 
lezajlott, az előzetes számításoknak meg-
felelően, minden gond nélkül. A próba 
során megrakott teherautók hajtottak fel 
a szerkezetre a híd tervezői által megha-
tározott terhelésig. A szakemberek meg-
mérték a hídon keletkező feszültségeket, 
alakváltozásokat, és ezt összevetették az 
előre kiszámolt adatokkal. 
 Az út-műtárgy alosztály munkatársa 
hozzátette: a híd újjáépítésének végleges 

Kész a Balatoni úti híd
A késésnek nincs személyi felelőse

A Studio Metropolitana Urbanisztikai 
Kutató Központ Kht. közvélemény-
kutatást végzett a fővárosban élő lako-
sok körében. A eredményekről május 
8-án sajtótájékoztatón számolt be 
Ongjerth Richárd, a központ ügyveze-
tője, valamint Bihary Gábor, a Fővárosi 
Közgyűlés európai integrációs és kül-
ügyi bizottságának elnöke. 

 A Studio Metropolitana új kutatása a 
budapestiek közlekedési szokásait vizsgál-
ta, és a többi között arra keresett választ, 
hogy a fővárosi lakosok milyen közle-
kedési eszközt választanak a munkahe-
lyükre való utazáshoz, milyen arányban 
részesítik előnyben a tömegközlekedést, 
továbbá milyen szempontok alapján dön-
tenek egyik vagy másik megoldás mellett.
 A városon belüli közlekedés során 
a budapestiek jobbára a tömegközleke-
dési eszközöket részesítik előnyben, ha 
munkahelyükre igyekeznek, de akkor is, 
ha egyéb céllal kelnek útra. Akik autóval 
járnak dolgozni, többségében azért nem 
döntenek tömegközlekedés mellett, mert 
lassúnak és kevéssé komfortosnak (pisz-
kosnak, kényelmetlennek) érzik a buszo-
kat, villamosokat. 
 Sokan a gyakori átszállásokkal nin-
csenek kibékülve, valamint nagyobb cso-
magok szállítását nem tudják tömegközle-
kedési eszközökön megoldani. Mindössze 
a válaszadók 7 százaléka vallott úgy, hogy 
a tömegközlekedés drágasága miatt dönt 
az autóval való közlekedés mellett. 
 Azok a budapestiek, akik hol autóval, 
hol tömegközlekedéssel járnak dolgozni, 
akkor választják az autót, amikor siet-
nek vagy több helyre is el kell jutniuk. A 
vidékre történő utazások alkalmával je-
lentős különbségek figyelhetők meg: akik 
munkájukhoz kapcsolódóan utaznak 
vidékre, jellemzően az autót választják, 
hogy elérjék céljukat. Ezzel szemben a 
nem munkához kapcsolódó vidéki utazá-
sok esetében a megkérdezettek mindössze 
fele választja ezt a közlekedési formát. 

Villamos, busz 
vagy autó? 

Utazási szokásaink 

Új burkolat a Fehérvári 
út egy szakaszán
Felújítják a Fehérvári út burkolatát a 
Kondorosi út és a Forgalmi utca kö-
zött. A Főpolgármesteri Hivatal tájé-
koztatása szerint lemarják a régi út-
burkolatot, ezzel egy időben elkezdik 
a megrongálódott szegélyek átépítését 
is. A marást követően két új aszfalt-
réteg kerül majd az útra. A felújítás 
várhatóan május 29-ig tart. Addig 
egyirányúsítják a Fehérvári utat a vá-
rosközpont felé, kifelé a Szerémi úton 
haladhat a forgalom. 

(gp)

Május 15-én elkezdik a Szent Gellért 
téri metróállomás építését, ezért öt 
hónapra teljesen lezárják az autófor-
galom elől a felső rakpartot a Műegye-
temnél. A fúrópajzs jövő év végére éri 
el az állomást, amelynek addigra el 
kell készülnie.

Elkezdik a Szent Gellért téri metróállomás 
építését, ezért jelentős forgalomkorlátozás-
okra kell számítani mostantól. Május 15-
től teljesen lezárják a felső rakpartot a Mű-
egyetemnél az autók elől, ezenfelül nem le-
het használni a Műegyetem előtti parkoló 
egy részét sem. Gyalog az építkezés alatt is 
lehet majd közlekedni a területen. 
 Demszky Gábor főpolgármester a 
helyszínen, sajtótájékoztató keretében is-
mertette az állomás építésének részleteit. 
Eszerint a megállót résfalas technikával 
építik, így, miután elkészül a vasbeton 
szerkezet, újraindulhat a forgalom a rak-
parton. Várhatóan novembertől már 2x1 
sávon közlekedhetnek az autók, pedig az 
állomást építését csak 2009 őszén fejezik 
be. Ugyanakkor a parkoló Bertalan Lajos 
utcáig tartó részét az építkezés ideje alatt 
nem lehet majd használni. Az építkezés 
közműkiváltásokkal kezdődik, a résfalazó 
gépek pedig júniustól dolgoznak majd a 
Szent Gellért téren. A fúrópajzs jövő év vé-
gére éri el az állomást, amelynek addigra 
el kell készülnie. 
 A főpolgármester azt is elmondta, 
hogy a fúrópajzs feje hamarosan megér-
kezik Magyarországra, magát a pajzsot az 
Etele térnél szerelik majd össze, és a nyár 
végén indul el. Az alagút építése során egy 
alkalommal cserélni kell majd a fúrófeje-
ket – éppen a Szent Gellért térnél. Ennek 
az az oka, hogy eltérő a budai és a pesti ol-
dal talaj- és kőzetszerkezete. Éppen azért, 
hogy ne legyen fennakadás, ezt az állo-
mást az alagút fúrását is végző BAMCO 
konzorcium építi.  
 A Szent Gellért téri állomás peron-
szintje 30 méter mélyen lesz, négy mozgó-
lépcsőn lehet kijutni a felszínre, és két lif-
tet is beépítenek. A mozgólépcsők kijárata 
a házasságkötő terem előtti térre kerül. A 
kivitelezők 60 ezer köbméter földet ter-
melnek ki, és több mint hétezer köbméter 
betont építenek be az állomásba. A fúró-
pajzs által kitermelt földet eleinte az Etele 

térről szállítják el. Amikor a pajzs elér a 
Szent Gellért térre, akkor már hajón viszik 
el a földet. Ehhez egy darut állítanak föl a 
felső rakparton, amely a nagy konténerek-
kel teli földet az uszályokba emeli át.
 A Gellért téren egy 250 méter mély 
karsztvíz-megfigyelő kutat is fúrnak, a há-
zasságkötő terem előtti területen – mondta 
lapunknak Gulyás László, a DBR Metró Pro-
jektigazgatóság vezetője. Ebben a karsztvíz 
nyomását, hőmérsékletét, vegyi összetételét 
fogják vizsgálni. Ezenfelül a Gellért fürdőt 
tápláló összes hévízkutat figyelik majd a 
metróépítők költségén. 

Lezárják a Műegyetem rakpartot
Kezdődik a Gellért téri állomásépítés

A parkoló autósok az utolsó pillanatig kitartanak

 A tájékoztatón Aba Botond, a BKV 
vezérigazgatója kijelentette: a tömegközle-
kedést nem érinti a Gellért téri építkezés. 
Idén csak a Móricz Zsigmond körtér kör-
nyékén lesz korlátozás: itt áthelyezik a 6-
os villamos végállomását, valamint nyár 
végétől a 18-as, 41-es, 47-es villamosok 
nem közlekedhetnek majd a Móricz Zsig-
mond körtéren, hanem csak a Fehérvári 
úti szakrendelőig. A korábbi informáci-
ókkal ellentétben idén mégsem zárják le a 
Szabadság hidat. Erre akkor lesz szükség, 
ha elkezdik a munkát a Fővám téren. 

Gianone Péter

Az új villamosok hossza egybekapcsolva két kilométer

Újabb próbautat tett meg a Combino 
villamos. A budapestiek által óriás 
hernyónak keresztelt járművön ismert 
műsorvezetők, újságírók beszélget-
tek a főváros és a BKV vezetőivel. Az 
eszmecsere középpontjában ezúttal 
a világrekorder villamos mellett a 
tömegközlekedés népszerűsítése állt. 

– Ez jóval több egy szimpla villamosnál. 
Olyan szimbólum, amely a tömegközle-
kedés terén bekövetkező korszakváltást 
jelképezi. Ezen a járművön utazni nem 
szégyen, hanem irigylésre méltó dolog lesz 
– mondta Demszky Gábor főpolgármester 
a Siemens Combino típusú villamosának 
második próbaútján.
 Az első próbaúttól eltérően most nem 
az aranytorkú megasztárok, hanem tele-
víziós és rádiós műsorvezetők társaságá-
ban ismerkedtek az újságírók Budapest 
legújabb büszkeségével.
 A csaknem egyórás utazás során egy-
értelművé vált: megdőlni látszik a tétel, 
miszerint „a tömegközlekedés a szegények 
sportja”. E szemléletváltozás hátterében 
nemcsak a magas jegyárak állnak. Ezt 
bizonyítja az a közelmúltban készített ta-
nulmány is, amely számszerűen mutatja, 
hogy a budapestiek jobbára a tömegköz-
lekedési eszközöket részesítik előnyben, 
munkahelyre menet ugyanúgy, mint be-
vásárláskor. A „fanatikus” autósok lassú-
nak, piszkosnak és kényelmetlennek ítélik 
a BKV-járműveket – summázta a tanul-
mány megállapításait Demszky Gábor. A 
főpolgármester szerint az új, szemet-lel-
ket gyönyörködtető járművek hathatósan 
segítenek majd abban, hogy a fővárosiak 
rossz tömegközlekedési tapasztalata né-
mileg megváltozzon. Aki például ezzel a 
Combinoval jár majd dolgozni, nem fogja 
magát szegény, szerencsétlen utasnak érez-
ni. A villamoson ülve szó szerint és átvitt 
értelemben egyaránt lenézhetünk majd a 
dugóban tehetetlenül álló autósokra. 
 A BKV járműparkjának a megújítá-
sa is azt a célt szolgálja, hogy e korszerű 
és szép villamosok, buszok látványa arra 

késztesse a „tömegközlekedési fóbiában” 
szenvedő autósokat, hogy bátran hagyják 
otthon a látszólagos kényelmet és gyor-
saságot biztosító kocsijukat – fűzte hozzá 
Demszky Gábor. Az új villamos szép. És 
az is marad. Legalábbis ezt állítja Buda-
pest első embere, aki úgy véli, hogy az új 
és impozáns jármű távol tartja majd a leg-
elszántabb graffitizőket is. 
 A külcsínhez illeszkedő belbecsről 
Aba Botond, a BKV ZRt. vezérigazgatója 

beszélt. Mint mondta, világviszonylatban 
is egyedülálló módon ez a villamos egy 
metrónyi tömeget, egyszerre 350 embert 
tud szállítani. A járatok átlagosan másfél 
percenként követik majd egymást.
 A jármű egyik érdekessége, hogy vi-
szonylag kevés rajta az ülőhely. Ezt az il-
letékes azzal magyarázza, hogy az utasok 
többsége csak egy-két megállóra „ugrik 
föl” a villamosra, tehát indokolatlan lenne 
több ülés elhelyezése. A 4-es és 6-os vona-
lán egyszerre negyven Combino fog köz-
lekedni. Ha összekapcsolnák az új villa-

mosokat, két kilométernyi hosszú lenne a 
képzeletbeli jármű. Aba Botond amolyan 
kuriózumként említette, hogy ha a BKV 
jelenlegi járműparkjának valamennyi da-
rabját egymás mögé állítanák, a sor eleje 
Budapesten, vége pedig Esztergom hatá-
rában volna. 
 A villamos fontosabb adatait ismer-
tetve a közlekedési társaság vezetője el-
mondta: a jármű 54 méter hosszú, 2,4 mé-
ter széles és hat modulból áll. Oldalanként 

8, egyenként 1,3 méternyi széles ajtó biz-
tosítja a gyors, lépcsők nélküli ki- és be-
szállást. A babakocsival utazók bármelyik 
ajtót igénybe vehetik, a kerekes székkel 
közlekedők viszont csak a második és a 
hetedik ajtónál tudnak nehézség nélkül az 
utastérbe jutni. A külső megjelenést illető-
en Aba Botond röviden csak annyit mon-
dott, hogy sárga lesz. Majd sietve hozzá-
tette: természetesen sötétített ablakokkal. 
És persze a BKV zöld-kék emblémájával.
 A pestiesen csak óriás hernyóként ti-
tulált villamos – becenevét meghazudtoló 

Próbaút a Combino villamossal televíziós és rádiós műsorvezetők társaságában

Korszakváltás a tömegközlekedésben
módon – aligha fog araszolni a síneken. 
Mint megtudtuk, akár 70 kilométeres se-
bességgel is képesek volnának suhanni, 
ám a megengedett utazási sebesség legfel-
jebb 50 kilométer/óra lehet.
 A Combino oly sokat kritizált szel-
lőzéséről Vajda Pál főpolgármester-he-
lyettes beszélt. Igyekezett cáfolni a „nincs 
levegőztető az új villamosokban” kezdetű 
újságcikkeket. Tájékoztatása szerint a téli 
időszakban az utastérben légfűtés, a pero-
nokon padlófűtés lesz. Nyáron légcsere és 
az elhúzható ablakok szolgálják a kellemes 
hőérzetet. Ami pedig a légkondicionáló be-
rendezést illeti: az valóban nincs a villamo-
son. Nem azért, mert drága, hanem azért, 
mert felesleges. A gyakori ajtónyitások és a 
folyamatosan nyitva tartott ablakok mellett 
a légkondicionáló berendezés az utasteret 
cseppet sem hűtené, viszont az amúgy for-
ró utcákat tovább fűtené.
 A kötöttpályás utazás ideje alatt kö-
tetlen beszélgetést folytattak a résztvevők. 
A Klauszmann Viktor, Szily Nóra, Bálint 
Antónia és Jaksity Katalin nevével fémjel-
zett, rendhagyó villamosozáson kiderült 
például, hogy az ismert emberek tömeg-
közlekedési fóbiája nem holmi sztárallűr. 
A hosszas buszozástól vagy metrózástól 
való idegenkedésnek banális oka van. 
Legalábbis ezt állítják a hírességek. Ha 
ugyanis „jelenésük van”, akkor bizony 
nagyon fontos a külső. Nem eshetnek be 
huzat tépázta frizurával, és összegyűrt ru-
hával. Azt nem sikerült megtudni, hogy 
az autóban ülve miként őrzik meg eredeti 
frissességüket. Igaz, ez nem is volt tárgya a 
beszélgetésnek.    
 A mostani próbaút egyébként nem-
csak kellemes, de hasznos is volt. A Blaha 
Lujza tér és a Budai Skála között megtett 
néhány kilométer is levonható abból a 
hatezerből, amit a Combinonak meg kell 
tenni ahhoz, hogy megkapja az üzembe 
állítási engedélyt. Az új villamos először 
július elején szállít majd utasokat. Idén de-
cemberben már 20, jövőre ilyenkor pedig 
már 40 szerelvény fut majd a síneken. 

Szigeti Ildikó

költsége 564 millió forint. A tavalyi költ-
ségvetésben 550 millió forintot tervez-
tek erre a célra. A kivitelező Hídépítő Rt. 
egyébként további százmillió forintnyi 
többletköltséget vállalt magára, ebből fize-
tik ki többi között a Volánbusz Rt.-nek az 
elterelés miatt keletkezett többlet üzem-
anyag-fogyasztást. A Főpolgármesteri 
Hivatal szerint a több hónapos késésnek 
nincs személyi felelőse, de ennél többet 
nem mondnak a kérdésről. 

(gianone)
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Május 5-én tizenketten tették le az 
állampolgári esküt Molnár Gyula 
polgármester előtt az önkormányzat 
házasságkötő termében. 

Volt köztük fiatal és idősebb, férfiak és 
nők, a határon túlról érkezett magyarok 
és más nemzetiségűek egyaránt. A Him-
nusz hangjai után közösen mondták el 
az eskü szövegét, amellyel hivatalosan is 
a Magyar Köztársaság állampolgáraivá 
váltak. Sokan közülük már évtizedek óta 
vártak erre a pillanatra. 
 Dr. Abdalla Izzeldin Abdalla Shadad 

feleségével együtt tette le az állampolgári 
esküt. A doktor fiatalkorában tanulni jött 
Magyarországra a távoli Szudánból. Hat 
évet töltött nálunk, elvégezte az orvosi 
egyetemet, majd diploma után hazatért 
Afrikába. Rövidesen megnősült, majd 
18 évvel ezelőtt feleségével, Seham Omer 
Hassan Abu Gederivel együtt visszajött 
hazánkba. Shadad doktor pszichiáter-
addiktológus, előbb Zalaegerszegen he-
lyezkedett el, később Budapestre költöz-
tek. Seham asszony a közgazdasági egye-
temen doktorált, világgazdasági diplomá-
cia szakot végzett. Most épp munkát ke-
res, de mint mondja, ezzel a végzettséggel 
nem is olyan könnyű elhelyezkedni! Járt a 
munkaügyi központban is, de nem tudtak 
neki segíteni. Úgy tűnik, túlképzett. Talán 
most, hogy megkapták az állampolgársá-
got, már az álláskeresés is könnyebb lesz, 
főleg, hogy a most esküt tettek voltak az 
elsők, akik rögtön megkapták a magyar 
személyi igazolványt is. A házaspárnak 
immáron két hazája van. Ahogy mesélik, 
ha itt vannak, akkor Szudán iránt éreznek 
honvágyat, ha pedig ott töltenek el több 
időt, akkor Magyarország hiányzik nekik.
 A szudániak számára nem különleges-
ség, hogy ilyen messze keverednek szülő-

földjüktől. Shadad doktornak is sok rokona 
él szerte Európában, akikkel folyamatosan 
tartják is a kapcsolatot. Az európai egyete-
meken végzett tanulmányok a szudáni fia-
talok számára a hatvanas évek óta számí-
tanak megszokott dolognak, utána pedig 
sokan ott maradnak, vagy később vissza-
térnek. Van, aki az új, van, aki a régi hazá-
jában házasodik meg, mint a Nyírő Gyula 
Kórház orvosa is. Shadadéknak még nincs 
gyermekük, de nagyon szeretnének, és ha 
lesz, rábízzák majd a választást, mi szeretne 
inkább lenni: szudáni vagy magyar állam-
polgár, esetleg mindkettő.

 Szabó Tibor profi focista, a vajdasági 
Zomborból érkezett nyolc évvel ezelőtt. 
Természetesnek tartotta, hogy magyar ál-
lampolgár legyen. Három éve vette felesé-
gül Tündét, de nem az útlevél miatt – teszi 
hozzá nevetve. Itt is, ott is jól érzi magát, de 
a jövőt most már mindenképpen Budapes-
ten képzeli el, hiszen teljesen berendezett 
élete van itt. Azzal, hogy magyar állam-
polgár lett, végre magyarul írhatja nevét: 
Saboból hivatalosan is Szabó lett. 
 Vladimirova Milena Szófiában szü-
letett 1974-ben, 13 éves volt, amikor csa-
ládjával együtt Magyarországra költözött. 
Édesanyja munkája szólította ide őket, aki 
az ELTE-re jött bolgár nyelvi lektornak. 
Milena Budapesten kezdett gimnáziumba 
járni, és amikor pár ével később az anyuka 
kiküldetése lejárt, ő nem követte családját 
vissza Bulgáriába. Itt maradt egyedül, ti-
zenévesen. Akkorra ugyanis már jól meg-
tanult magyarul, nagyon megszerette az is-
kolát is – képzőművészetibe járt –, így nem 
okozott számára gondot az önálló életkez-
dés. Érettségi után beadta jelentkezését egy 
bolgár egyetemre is, de végül mégis a ma-
gyar Iparművészeti mellett döntött. Azóta 
pedig valahogy itt ragadt… 

Rózsa Melinda 

Új hazát választottak 
Hosszú az út az állampolgári esküig

folytatás az első oldalról
 Helyette egy, a 4-es villamoson talált 
tacskó keverék került hozzánk. Őt a lá-
nyom magával vitte, amikor elköltözött. 
Bevallom, megkönnyebbültem, hogy le-
kerültek a vállamról a kutyatartással járó 
gondok. Aztán egyre többet nézegettem 
a környék négylábúit, mind gyakrabban 
simogattam meg őket, és ha véletlenül volt 
egy kis szabadidőm, a televízióban olyan 
csatorna után kutattam, amelyen kutyákat 
lehetett látni. Kész! Rájöttem, hogy igaz, 
amit kutyabarátoktól szinte közhelysze-
rűen lehet hallani: lehet kutya nélkül élni, 
de nem érdemes! Csak azzal egészítettem 
mindezt ki magamban, hogy még a mon-
dat első része is megérdemel egy tagadást. 
 Tehát kutyát, de honnan? Ajánlgattak 
innen is, onnan is apró kölyköket, akik-
nek fajtatiszta mamájuk egy óvatlan pil-
lanatban félrelépett. Szívesen elcsábultam 
volna, de akkor elkezdett furdalni a lel-
kiismeret, hiszen azok a kicsinyek előbb-
utóbb bizonyosan jó helyre kerülnek, nem 
kell értük különösebben aggódni. Más a 
helyzet az Illatos úton élő kutyákkal, hi-
szen ez a hely – a hírek szerint – rosszabb, 
mint bármelyik állatmenhely. Ráadásul 
– mondják – ott két hét után elaltatják a 
gazdátlan négylábúakat. 
 Mentsünk meg egyet – gondoltam –, 
irány tehát az Illatos út, hivatalos nevén a 
Fővárosi Állategészségügyi (Ebrendészeti) 
Telep! És ha már ott voltam, beszélgettem 
is egy kicsit dr. Kozma Tamás állategész-
ségügyi igazgatóhelyettessel, a telepvezető 
főállatorvossal.
 – Ma már minden alapot nélkülöz az 
a híresztelés, hogy két hét után elaltatjuk a 
kutyákat. Ilyenre csak akkor kerül sor, ha 
– miután a telep köteles minden kutyát be-
fogadni – a 94 férőhelyes kennel megtelik. 
Akkor kiválasztjuk a legkevésbé életképes 
kutyusokat, és mi tagadás, kénytelen-kel-
letlen megtesszük… Most egyébként még 
húsz szabad helyünk van – válaszolta a 
nekiszegezett kellemetlen érdeklődésre 
dr. Kozma Tamás.
 – Borzasztó érzés elaltatni a kutyákat. 
Nehezen szánom rá magam. Azt hiszem, 
sohasem leszek képes megszokni. Éppen 
ezért kell mindent megtennem nekem és 
a kollégáimnak is, hogy ezt elkerüljük. 
Az emberben afféle küldetéstudat ala-
kul ki. Ha beteg állatot hoznak be, akkor 
meggyógyítjuk, és azon vagyunk, hogy 
minden kutyának gazdát találjunk. De a 
helyhiány is hamarosan megszűnik, mert 
kaptunk a fővárostól 30 millió forintot, és 
ebből bővíteni tudjuk az intézményt.
 – A kóbor kutyusokat rendbe hozzuk, 
beoltjuk, féregtelenítjük, ha betegek, gyó-
gyítjuk őket. De sokan hozzák be „csak 
úgy” megunt négylábú barátjukat, mond-
ván, keressünk neki új gazdát. És ez még 
mindig jobb, mintha egyszerűen szélnek 
eresztenék őket. Vannak olyanok is, akik 
megjelennek a kutyával, és közlik, hogy 

az eb már idős és nem szobatiszta, vagy 
beteg, és nekik meg sem idejük, sem pén-
zük nincs a gyógyíttatásra. Ám ha már itt 
vannak, adjunk nekik egy másikat… De 
erről megpróbáljuk lebeszélni őket. 
 – Szomorú látni, mennyi kóbor kutya 
van a városban. Az emberek nem gondol-
ják végig, hogy ha a gyerek kérésére meg-
veszik a kutyát, akkor plusz felelősséget 
vállalnak. Így aztán amikor ez tudatosul 
bennük, az állat az utcára kerül. 
 – Erre egyetlen megoldás kínálko-
zik; az, amit már az egyik fővárosi kerü-
letben elkezdtek: mikrochipet kell beül-
tetni mindegyik kutyába. Ha elkóborol-
nak, azonnal lehet értesíteni a gazdát. Ha 
azonban kiderül, hogy nem véletlenül 
kerültek az utcára, akkor a tulajdonos 
kap egy büntetőcsekket, amelyen a be-
fizetendő összeg 50-től 200 ezer forintig 
terjedhet. Rögtön egy gonddal kevesebb-
je lenne a fővárosnak.

 A beszélgetést követően dr. Kozma Ta-
más végigvezet a telepen, hogy válasszak 
ki magamnak egy kutyát. Rend és tiszta-
ság fogad mindenütt. A kutyusok külön-
külön ketrecben. Csak a „kismamák” 
nincsenek egyedül, hiszen ők a kölykeiket 
gondozzák. Jöttünkre a legtöbb kutya a 
rácshoz lép, kidugja az orrát, szemében 
szinte emberi könyörgés: ugye értem jöt-
tél?! Van itt fajtatiszta puli, magyar vizsla, 
német juhász, kuvasz, dalmata, és persze 
rengeteg keverék. Nehéz választani, de 
tartani kell magamat az elhatározáshoz: 
fiatal legyen és ne nagy testű. 
 Az egyik ketrecnél egy amolyan utca-
sarki turmix nyújtogatja felém a mancsát. 
Odamegyek, „kezet fogunk”, lehajolok, 
hogy megsimogassam. Menthetetlenül 
képen nyal. Kész! Kiválasztott! Nincs is 
ok tovább nézelődni, a kocka el van vetve! 

Bonifác, a kivert kutya
Rend, tisztaság és furcsa emberek a menhelyen

Mint kiderül, az erdélyi kopó-drótsző-
rű foxi-meg még ki tudja, mi keverék hat 
hónapos. Előkerül a magammal hozott 
nyakörv és póráz, és az eb már az udva-
ron száguldozik. Alig lehet visszatartani. 
De még egy utolsó orvosi vizsgálat hátra 
van. Lázmérés, és a szomorú hír: a kutyus 
lázas. Gyorsan egy antibiotikum injekció, 
majd Kozma doktor verdiktje: – Itt tar-
tom még néhány napig. Egy hét múlva 
érdeklődjön! Majd némi tétova hallgatás 
után még hozzáteszi: – Kérem, akkor is 
telefonáljon, ha meggondolná magát!
 Szomorú tapasztalatai lehetnek… Biz-
tosítom az ellenkezőjéről, majd megyek 
búcsúzni az ismét ketrecbe került kölyök-
től. Már nem olyan barátságos, mint volt. 
Látszik rajta: csalódást okoztam neki. 
Ugyan magyarázom neki a helyzetet, de 
kissé bizalmatlannak tűnik…
 Eltelt a hét, dr. Kozma Tamás meg-
nyugtat: mehetek a kiskutyáért, aki kitörő 

lelkesedéssel fogad. Az udvaron megint 
rakéta gyorsasággal rohangál föl és alá. 
A kerítésen kívül, a kocsinál megtor-
pan, nem egyszerű dolog rávenni, hogy 
foglaljon bent helyet. Az autóban semmi 
gond, jól viselkedik. Otthon akad egy kis 
probléma. Nehezen szánja rá magát, hogy 
belépjen a kapun, a lifttől meg egyenesen 
megretten. Így ölben utazik a hatodik 
emeletig. Otthon körbenyomozza a la-
kást, ismerkedik. Aztán jön a megráz-
kódtatás: fürdeni kell! Ezen is túlesünk, 
evés, ivás, séta. 
 Aztán nekem dolgozni kell, leülök 
a számítógép elé. Bonifác, röviden Boni 
– mert ezt a nevet kapta – egyszer csak 
odajön hozzám, két lábra áll, és a fejét az 
ölembe hajtja. Kell még valamit magya-
rázni?! 

Körmendi Zsuzsa

Ki látott ennyi szomorúságot, lemondást egy szempárban?

A szudáni Shadad doktor fiatalemberként nálunk tanult, feleségével tért vissza hozzánk

Mi lesz a Budai Parkszínpad sorsa? – 
tettük fel előző lapszámunkban a kér-
dést. Többek között arról számoltunk 
be, hogy a Budai Parkszínpadot kezelő 
Szabad Tér Színház Kht. egy igazság-
ügyi szakértői véleményre hivatkozva 
úgy döntött, hogy az idén nyáron már 
nem is nyitja meg a Feneketlen-tónál 
lévő létesítmény kapuit. 

Ugyanakkor jeleztük, hogy az Újbuda 
Baráti Kör azt szeretné, ha az idén is len-
nének előadások a színpadon. Szilágyi 
Balázs, a kör vezetője külföldön tartózko-
dott, s ígértük, hogy a mostani számunk-
ban szólaltatjuk meg. 
 Szilágyi Balázs telefonon arról tájé-
koztatta az Újbudát, hogy a Baráti Kör el-
fogadja azt a javaslatot, hogy az 1958-ban 
épült, már igen leromlott állapotú szín-
padot ne újítsák fel, mert a rekonstrukció 
közel másfél milliárdos összegéért sem 
lehetne korszerű, a XXI. század igényei-
nek megfelelő, részben fedett szabadtéri 
színházat építeni. Ugyanakkor a Kopaszi-
gáton egy korszerű szórakoztató központ 
létesül az újbudaiak számára. 
 Szilágyi Balázs elmondta, a Budai 
Parkszínpad bezárásának hírére több jeles 
művész – akik egykor a színpad építésé-
ben is részt vettek, köztük Bergendyék, 
Mandel Róbert, Benkó Sándor – felvetette, 
hogy az idei nyáron, rendezzenek egy bú-
csúkoncert-sorozatot, amelynek keretében 
azok a művészek, együttesek lépnének fel, 

akik több évtizeden át emlékezetes estéket 
szereztek a budai közönségnek. 
 A Baráti Kör is kér egy igazságügyi 
szakvéleményt – húzta alá Szilágyi Balázs 
–, és annak birtokában megkezdi a tárgya-
lásokat a Szabad Tér Színház Kht. vezeté-
sével. Az idő sürget, minden óra számít, 
hiszen a nyári szezon néhány hét múlva 
kezdődik. Jelenleg ennél többet nem kí-
vánt közölni, mint mondotta, minden az 
igazságügyi szakértői véleményen múlik.   
 Időközben birtokunkba került a Sza-
bad Tér Színház Kht. ügyvezető igazga-
tójának, Bán Teodórának az április 13-án 
megtartott sajtótájékoztatójáról kiadott 
sajtóanyag, melyben a  Budai Parkszínpad 
jövőbeni sorsáról az alábbiakat közölte: 
„A Budai Parkszínpad 2008-ban lenne 50 
éves. Mostanra már előadások, koncer-
tek rendezésére – technikai és műszaki 
szempontból – teljességgel alkalmatlanná 
vált, s ez a helyszín a közönség fogadásá-
ra is méltatlan. A Parkszínpadról készített 
igazságügyi szakvélemény megállapította 
azt is, hogy az elektromos berendezések 
korszerűtlensége, a beázások és az épület 
falainak omlása, a szabadba került veze-
tékek miatt a hely élet- és balesetveszélyes. 
A jelenlegi kor igényeinek nem megfelelő 
tervezésű színház konzerválása is nagyon 
jelentős, több tízmillió forintos felújítás-
sal lenne csak lehetséges. A kerület ezért 
lebontja a Parkszínpadot, s a Feneketlen-
tónál egy rendezett zöld övezetet, Bartók-
emlékparkot hoz létre, míg alternatíva-

ként a Lágymányosi hídnál, 
a Duna-parton egy minden 
igényt kiszolgáló szabadtéri 
színpad építését tervezi.” 
 Bán Teodórát már az 
előző lapszámunkban is sze-
rettük volna megszólaltatni. 
Ő több alkalommal, a kért 
határidőn túl is csak ígérte 
az írásban is elküldött kér-
déseinkre a válaszadást, ám 
több mint egy hét elmúltával 
sem jelentkezett. 
 Szilágyi Balázs ismételt 
megkeresésünkre szűkszavú 
telefonbeszélgetésben kö-
zölte: immár az igazságügyi 
szakértői vélemény birto-
kában a Szabadtér Színház 
Kht. vezetésével megkezd-
ték a Budai Parkszínpad idei 
megnyitására vonatkozóan a 
szerződés előkészítését. Arra 
nem kaptunk választ, hogy 
a Baráti Kör által kért igaz-
ságügyi szakértői vélemény 
mennyiben tért el a Szabadtér Színház Kht. 
által ismertetett véleménytől. Arról sem 
kaptunk tájékoztatást, hogy az élet- és bal-
esetveszélyes elektromos berendezéseket, 
a már felszedett, elgombásodott színpad 
faborítását ki és milyen pénzügyi keretből 
fogja kijavíttatni. Szilágyi Balázs közölte: 
május 30-ig külföldön tartózkodik, addig 
érdemben nem tud felvilágosítást adni.  

 Az eddig leírtak ismeretében Kör-
mendy Ferenc, a Fővárosi Közgyűlés kul-
turális bizottságának elnöke az Újbuda 
megkeresésére közölte: a főváros kezelé-
sében lévő Budai Parkszínpad jövőbeni 
sorsával kapcsolatosan egyelőre semmi-
lyen döntés nem született, de a fővárosi 
kabinet 2006. március 20-án egyetértett 
azzal a javaslattal, hogy az igen leromlott 

Búcsúkoncertek a lebontás előtt?
A Budai Parkszínpad utolsó évadjáról még most sem késő dönteni

állapotú színpadot ne újítsák fel, mert a 
rekonstrukció közel másfél milliárd fo-
rintba kerülne. Érzelmileg egyetértene 
a búcsúkoncertek megtartásával, hiszen 
valamikor egy sikeres dzsesszegyüttes 
tagjaként maga is fellépett itt, de ennek 
pénzügyi kihatásait a szervezőknek kell 
vállalniuk. 

Deák Attila 

A színpad közönsége esőben is mindig kitartott
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PROGRAMOK6 ÚJBUDA 2006. MÁJUS 17.

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
XI., Németvölgyi út 138. 

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

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

MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet 
és gyermek istentisztelet.  MINDEN HÓ 3. 
VASÁRNAP Dicsőítés (ha nem hirdetik más-
hogy). SZERDA 9.00, PÉNTEK 9.30 Baba-mama 
klub.  PÉNTEK 17.00 Ifjúsági bibliaóra 12-18 
éveseknek.
Hittanórák a Csíkihegyek és a Törökugrató 
utcai iskolákban.

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

VASÁRNAP 8.00, 11.00, 18.00 Istentisztelet. 

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

VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor 
foglalkozások gyermekeknek. 

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

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

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

KEDD 18.00 (gyülekezeti terem) Ifjúsági óra 
tizenéveseknek. SZERDA 10.00 (gyülekezeti te-
rem) Asszonyóra. CSÜTÖRTÖK 18.00 (gyüleke-
zeti terem) Hétközi bibliaóra. VASÁRNAP 10.00 
(templom) Istentisztelet, 10.00 (gyülekezeti 
terem) Istentisztelet gyermekeknek, 11.00 
(gyülekezeti terem) Konfirmációs felkészítés.
MINDEN HÓ 3. SZERDA 18.00 (gyülekezeti te-
rem) Szülői Kör (középkorú szülőknek).
Hittanórák a Bethlen Gábor, a Keveháza utcai 
és a Teleki Blanka általános iskolákban.
MÁJUS 15-19-IG naponta 18.00 Evangelizációs, 
hitmélyítő hét vendég lelkipásztor szolgálatával.

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

MINDEN VASÁRNAP 10.30 Református isten-
tisztelet.

felnőtt hittan. CSÜTÖRTÖK 16.00-17.30-ig 
Gyermeknéptánc. 
MÁJUS 20. Túra. Királyrét – Magas Tax 
– Rakodó-nyereg – Nagyhideg-hegy 
– Cseresznyefa parkoló – Királyrét. Táv: 15 km, 
szint: kb. 650 m. Találkozás a Nyugati pu. 3-as 
vágánynál Kismarosig érvényes jeggyel 7.45-
kor. Túravezető: Török Tamás.

TÚRAAJÁNLATOK

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

Látogatható munkanapokon 8.00–18.00 
óráig külön engedély nélkül, a hétvégeken 
szervezett csoportokban, előzetes bejelent-
kezés után. 

SAS-HEGYI TERMÉSZETVÉD.TERÜLET 
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.

EGYHÁZ

SZENT LIPÓT PLÉBÁNIATEMPLOM
XXII., Plébánia u. 2.

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

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
XI., Alsóhegy u. 38.

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

KIÁLLÍTÁSOK AJÁNLÓ

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

MÁJUS 17. 19.00 Trio Affairs. MÁJUS 17. 
20.00 Blurt (UK), Tudósok.  MÁJUS18. 20.00 
Tűzmadár, Alhana, Cross Borns.  MÁJUS 19. 
20.00 3 éves a PASO. Ska Fesztivál; PASO, 
Skambulance, Ska Hecc, Riddim Colony, 
PASOund System.  MÁJUS 21.13.00 B-
Connected Fesztivál.  MÁJUS.23.18.00 Kőrösi 
Zoltán Milyen egy női mell? című könyvének 
bemutatója.  MÁJUS.23.19.00 Mits Jazz Trió.
MÁJUS 20. 22.00 Ablak-A-Dubra Special. 

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

MÁJUS 17. 13.00 Cukorbetegek Klubja. MÁJUS 
21. 10.00 AKH Autós Sportklub edzés az ALFA 
Áruház parkolójában.

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

MÁJUS 17. 18.00 Koncert Mozart vonósné-
gyeseiből. Előadja a Harmónia vonósnégyes. 
(Budafoki út 4-6. K. ép. mfszt. 40.) MÁJUS 18. 
17.00 Filmklub. Fellini: Satyricon (Műegyetem 
rkp. 3. K. ép. I. em. 59.). MÁJUS 19-IG kiállítás a 
Bartók- és Mozart-emlékév alkalmából.

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

MÁJUS 18. 18.00 A Réti Pál Fotókör kiállításá-
nak megnyitója. Nyitva JÚNIUS 7-IG.

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

MÁJUS 17. 18.00 Tánctanulás Savanyúval, 
20.00 Fonó zenekar koncert és táncház.
MÁJUS 18. 20.00 Dresch Quartet koncert.
MÁJUS 19. 20.00 Kerekes Band koncert.
MÁJUS 20. 20.00 Udrub együttes koncert.
MÁJUS 22. 19.00 Budai tangó, tánctanítás 
Budai Lászlóval. MÁJUS 23. 20.00 Sebő 
együttes, szenior koncert és táncház. MÁJUS 
24. 18.00 Tánctanulás Savanyúval, 20.00 Dűvő 
együttes koncert és táncház.

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

MÁJUS 18. 19.00 Retro táncestek az FMH 
körtermében.  MÁJUS 19. Moldvai táncház a 
Csürrentő együttessel, felnőtt táncház. 
MÁJUS 19. 19.00 A T’Rakija együttes balkáni 
táncháza.  MÁJUS 20. 19.00 Csángó-magyar 
felnőtt táncház a Sültü zenekarral.  Kiállítás: 
MÁJUS 28-IG Kezek dicsérete. Mesterek és 
tanítványok, bemutató az FMH kézműves 
köreinek vezetői és tagjai által készített mun-
kákból. Megtekinthető naponta 10.00-18.00 
óráig. 

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

MÁJUS 20. 10.00 Hajómodell börze.

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. 
HÉTFŐ–PÉNTEK 10.00–19.00 Újbudanet lakos-
sági 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.
CSÜTÖRTÖK 19.00 Karate.  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 17. 18.00 Ásvány Szakkör: Törökországi 
utazás (diavetítéssel). MÁJUS 18. 17.00 
Csapody Növénykör: Lápok világa. MÁJUS 
19. 17.00 Vadászgörény Klub: Barkácsklub, 
játszóház. MÁJUS 22. 18.00 Gombász Kör: 
Gombahatározás. MÁJUS 24. 18.00 Ásvány 
Szakkör: A zeolitok (ásványbemutató).
Mozi: MÁJUS 31-IG Kisfilmek a nagyvilágból, 
iskoláknak. Kiállítás: MÁJUS 31-IG. Öveges 
József Emlékkiállítás: dokumentumok, tárgyi 
emlékek bemutatója, filmbemutatók. Előzetes 
bejelentkezés mindkettőre: 466-9019.

KLUBPROGRAMOK

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

MÁJUS 17. 13.00 Dr. Viczián Edit háziorvos 
előadása: A cukorbetegség otthoni napi 
ellenőrzése. Összefüggések a vérnyomás, 
a vércukorszint és a vizeletmintából nyert 
mérési eredmények összetevőiből.  Helyszíni 
gyakorlat.

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

SZERDA 9.30–11.30-ig Baba-mama klub, 
20.15-től Evangelizációs szakosztály: 

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 és még sok más.

ALMA GALÉRIA
Budai Sport Ált. Iskola, XI., Bikszádi u. 11-15. 
MÁJUS 16. 18.00 Németi Judit festőmű-
vész Gaia című kiállításának megnyitója. 
Látogatható MÁJUS 30-IG munkanapokon 
10.00-18.00 óráig. 

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 18. 18.00 Ujházi Péter 
festőművész Dobozok című kiállításának 
megnyitója. JÚNIUS 16-IG tekinthető meg 
hétköznap 14-18 óráig. HÉTFŐ 18.00 
tajcsi-csikung foglalkozás.  SZERDA 18.00 
alakformáló tréning. 

BUDAI KLUB GALÉRIA
XI., Budafoki út 9-11.
MÁJUS 2. 18.00 Marosváry György festő-
művész Idő-tér-kép IV. című kiállítása. 
Megtekinthető JÚNIUS 12-IG naponta 
10.00-18.00 óráig.

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

KARINTHY SZALON
XI., Karinthy F. út 22. Tel.: 209-3706
JÚNIUS 2-IG Zoltán Mária Flóra festő-
művész Tizenegy kép című kiállítása. 
Megtekinthető munkanapokon 10.00-
16.00 óráig. SZERDA 18.00 Jóga. 

MOLNÁR-C. PÁL GALÉRIA
XI., Ménesi út 65. T.: 385-3637, 06/30/201-1073
MÁJUS 18. 17.30 Fiatal Művészek 
Pódiuma, a Weiner Leó Zeneiskola növen-
dékeinek hangversenye.

RÉT GALÉRIA
XI., Törökugrató utca 9. Tel./fax: 246-5253 
MÁJUS 20. 10.00 A hajómodell kiállítás 
megnyitója.  

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

TETŐ GALÉRIA
XI., Ecsed u. 13. Tel: 203-5607
MÁJUS 30-IG Magyarósi Péter fotóművész 
Kenyai pillanatképek című kiállítása. 
Látogatható hétköznap 13.00–18.00-ig.

TRANZIT ART CAFÉ
XI., Bukarest u. Ulászló u. sarok. Tel.: 209-3070
JÚNIUS 15-IG Győrfi Gábor Ismeretlen nő 
című kiállítása. Megtekinthető minden 
nap 8.00-23.00 óráig. 

Május 15. – Május 24.

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

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)
19.30  Anyák Napja a Bikás-dombon, 2005

MÁJUS 17., 24.   SZERDA
 20.00  a 9STV műsora

MÁJUS 18.   CSÜTÖRTÖK
14.00  az önkormányzat testületi ülése

MÁJUS 24.   HÉTFŐ
18.00  Újbuda Magazin.
18.40  Sport 11
18.50  Hit és élet (katolikus percek)
18.55  Égető kérdések (református 5 perc)
19.00  SzivárványSzín (kulturális magazin)
19.30  Bikás-domb 2006 (összefoglaló)

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. 

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.
MÁJUS 17. 10.00, 14.30 Szilágyi Andor: Leánder és lenszirom.  
MÁJUS 19. 19.00 Heltai Jenő: Az édes teher. 
MÁJUS 24. 19.00 Hunyadi Sándor: Júliusi éjszaka. 

KARINTHY SZÍNHÁZ
XI., Bartók B. út 130. T.: 203-8994
MÁJUS 19. 14.30 Tanár úr, kérem! 

MU SZÍNHÁZ
XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
MÁJUS 20., 21. 20.00 MU Terminál C Est: Gergye Krisztián: 
„Cyclon-b”, bemutató, Goda Gábor:  Nomen est omen, bemutató.
Kiállítás: MÁJUS 18. 20.00 Csizmadia Ferenc – Nagy Alex kiállításá-
nak megnyitója.

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
XI., Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
MÁJUS 24. 20.00 Erotikus álmok.

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R KLUB
XI., Műegyetem rkp. 9. Tel.: 463-3733
MÁJUS 17. 20.00 Szabó Réka: Priznic (ágy felvonásban), lay 
down comedy. MÁJUS 19., 20. 20.00 Másodállás Társulat: 
Konyhaszertorna. MÁJUS 23. 20.00 Alkalmi Kapcsolatok Társulása: 
Bolond vasárnap. MÁJUS 24. 20.00 Kilogaló Társulat: Játszma. 
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 18.00 Csí Kung – Tai Csi tanfolyam.

SZÍNHÁZAK

Konfirmációs felkészítés, ifjúsági óra, biblia-
órák az imaház alagsorában.
Hittanórák az Érdi úti Általános Iskolában.

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

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

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

VASÁRNAP 17.00 Istentisztelet.
Hittanórák a Menyecske utcai Általános 
Iskolában hetente 5 csoportban.

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. 
MÁJUSBAN HÉTFŐTŐL SZOMBATIG 18.30 az 
esti szentmisék után a Szűzanya oltárnál, 
VASÁRNAP az esti szentmise előtt a főoltár 
előtt, májusi litánia. 
MÁJUS 20. 9.00 Nagymarosi Ifjúsági Találkozó 
és Gyerekmaros, 11.30 Kolping mise, 18.00 
Szentmise elmélkedés-sorozattal az Egyetemi 
Templomban, majd a Szeminárium épület 
udvarában (a quadrumban) hagyományos 
Mária-litánia.
MÁJUS 21. 20.00 Budapesti Vonósok. Haydn: 
Krisztus hét szava a kereszten.
MÁJUS 23. 18.00 Boldog Apor Vilmos 
emléknapja: megemlékező szentmise a 
felsőkrisztinavárosi Keresztelő Szt. János 
templomban dr. Veres András püspök veze-
tésével.
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Mindkét napon programok 9 órától!
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GREENFIELDS  

CHAMELEON BIG BAND 
MEGASZTÁR KÖZVETÍTÉS

ISTER EGYÜTTES 
CSONKA ANDRÁS 

PINTÉR TIBOR 
KOMÁR LÁSZLÓ 

FEELING EGYÜTTES  
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SZOMBAT 9-TŐL 
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SUZUKI PLUSZ 
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TORNA
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 DÉLUTÁN

 SZTÁRVENDÉG 
A MAFC-ÚJBUDA 

KOSÁRCSAPAT

2006. május 20–21-én a kelenföldi Bikás parkban 
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Körözési felhívás
A BRFK XI., Rendőrkapitányság bűn-
ügyi osztálya eljárást folytat a Btk. 321. 
(1) bekezdésbe ütköző és minősülő rab-
lás bűntett megalapozott gyanúja miatt 
ismeretlen tettesek (két fő) ellen, akik a 
rendelkezésre álló adatok alapján meg-
alapozottan gyanúsíthatók azzal, hogy 
2006. május 3-án 19.30 óra körül a XI., 
Frankhegy u. 8. szám előtt késsel és 
megöléssel fenyegették J. L. budapesti  
lakost, és elvették a sértett Sagem V-55 
típusú mobiltelefonját és MP3 lejátszó-
ját. A rablással okozott kár 55 000 Ft. 
A grafikán látható elkövetők személyle-

írása:
1.,  16-17 év körüli, 
kreol bőrű, rövid, 
barna hajú, kör-
szakállas 165-170 
cm magas, ajkán 
félgömb a lakú 
piercing látható. 
Fekete, műbőrka-
lapot, zöld pólót és 
kék melegítőnad-
rágot viselt.  
2., 16-17 év körüli, 
kreol bőrű, 175-
180 cm magas, 
rövid, fekete hajú, 
átlagos testalkatú, 
aki vajszínű pólót 
és kék melegítő-
nadrágot viselt. 

 Kérjük azokat, akik a grafikákon 
látható személyeket felismerik, vagy az 
esetről információval rendelkeznek, a 
BRFK XI., Rendőrkapitányság rablási 
csoportját értesítsék.

Részegen vezetett
Karambol történt május 6-án reggel 6 
órakor a Budafoki út és a Bertalan Lajos 
út kereszteződésében. Egy férfi hátulról 
belerohant kocsijával az előtte álló autó-

RENDŐRSÉGI HÍREK

ba, majd továbbhajtott. A megrongálódott 
autó vezetője követte a járművet, mely más 
kocsiknak is nekiütközött, majd megállt. 
Odament az autóhoz, és látta, hogy a sofőr 
ájultan fekszik a járműben. Értesítette a 
mentőket és a rendőrséget. A mentőorvos 
megállapította, hogy a balesetek okozója 
fejsérülést szenvedett, eszméletlen, ezért 
kórházba kell szállítani, viszont erős alko-
holszag is árad belőle, a balesetsorozatot 
valószínűleg ittassága okozta. 

Kifosztott hajléktalan
A Vasút utcai telefonfülke mögött pihent 
május 6-án délután egy szlovák állampol-
gárságú hajléktalan, amikor megtámadta 
két férfi. Az egyik arcon ütötte, utána le-
fogta, a másik elvette a pénztárcáját a ben-
ne levő 25 ezer forinttal, majd távoztak a 
helyszínről. A megtámadott a közeli kocs-
mából telefonált a rendőrségre. Két táma-
dója közül csak az egyikre emlékezett a 
meghallgatáson. Ez az illető 40 év körüli, 
hátrafésült barna hajat és körszakállt visel, 
testalkata átlagos. Bal alkarján tetoválás 
látható. A kerületi kapitányság kéri, aki is-
meri a férfit, hívja a 381-4300-as számot. 

Fenyegető álszerelők 
Egy idős házaspár lakásán szólalt meg a 
csengő május 8-án délelőtt az Ulászló ut-
cában. Két férfi állt az ajtóban, egyikük 
175 centiméter magas, pocakos, fehér bő-
rű, drapp dzsekit, illetve szürke nadrágot 
viselt, másikuk szintén 175 centi magas, 
fekete hajú, barna bőrű, ő kockás ingben 
és világosszürke nadrágban volt. Igazol-
ványt mutattak fel, elmondták, hogy az 
elektromos művektől jöttek, és ellenőrzést 
tartanak, mert valahol lopják az áramot a 
házban. Közölték, hogy 10 ezer forintba 
kerül az átvizsgálás. Amikor a házaspár-
tól azt a választ kapták, hogy nem tudnak 
fizetni, fenyegetően kijelentették, akkor 
kikapcsolják az áramot. Erre beengedték 
a két idegent, akik elkezdték az „átvizsgá-

Tizenegy éve működik a XI. kerü-
letben a 7-es út 7. kilométerénél a 
nyári bobpálya, egy minigolf és egy 
műfüves focipálya szomszédságában. 
Május elején tolvajok vittek el egy jó 
darabot a pálya fémvázából.

A népszerű sportközpontban május 4-
én a délelőtti órákban fűkaszálás közben 
fedezték fel, hogy az éjszaka folyamán 
ismeretlenek több mint 75 méternyi sza-
kaszt elvittek a bobpálya rozsdamentes 
acél vázából, továbbá megrongálták a 
vezetékeket, betörtek a domb tetején ta-
lálható kiszolgáló helyiségbe, s kifosztot-
ták. Ez a vandál cselekedet legalább 4,5 
millió forintjába került a tulajdonosnak, 
ennyit fizet ugyanis ki a sínek pótlásáért 
a gyártónak.
 A megdöbbentő eseményről Varsányi 
Gézáné, a sportpálya igazgatója tájékozta-
tott. Elmondta, hogy a bobpálya mintegy 
két és fél hektáron terül el, s nemcsak a 
bobozni, golfozni vagy éppen a focizni 
vágyók, hanem a motorosok, illetve a ki-
rándulók körében is igen népszerű. A te-
rület nincs lezárva, s a pálya mellett egy 
murvával felszórt út is kanyarog, így bárki 
bármikor nyugodtan felmehetett a domb 
tetejére. Ám a múlt hetén történtekhez 
hasonló eseményre több mint egy évtized 
alatt nem volt példa.
 Az igazgatónő rögtön értesítette a 
rendőrséget, akik még a délelőtt folyamán 
helyszínelők segítségével átvizsgálták a 
bobpályát, ám használható nyomokra 
nem bukkantak. Ezután körbejárták a 
környék MÉH-telepeit, de azokban sem 
hallott senki a több mint 25 db, egyen-
ként 3 méter hosszú elemről. A nyomo-
zás tovább folytatódik ismeretlen tettesek 
ellen, annyi ugyanis bizonyos, hogy nem 
magányos elkövetőről van szó, hanem 
egy jól megszervezett bandáról, akik cél-
tudatosan készültek erre a cselekményre. 
Az is tény, hogy a helyszín megközelítése 
még gépjárművel sem okozhatott különö-
sebb problémát nekik. Mivel egy bobpálya 

elemeinek a felhasználási területe elég jól 
behatárolható, kézenfekvőnek tűnik az a 
feltevés is, hogy a tolvajok fémhulladék-
ként próbálják értékesíteni. 
 Varsányi Gézáné állítása szerint ha-
ragosa nincsen, ezért a szándékos ron-
gálást kizártnak tartja. Természetesen a 
pálya biztosítva volt, s a kárszakértők a 
helyszínelőkhöz hasonlóan körbejárták a 

bűncselekmény helyszínét, ám a kártérí-
tés összegéről leghamarabb 30-60 napon 
belül döntenek, ami szintén gondot okoz 
az üzemeltetőnek. 
 Az ellopott elemek pótlása érdeké-
ben intézkedtek – mondta az igazgatónő. 
– Addig azonban, amíg nem érkeznek 
meg Németországból az utángyártott sí-
nek, a bobpálya sem üzemel, helyette most 
az egykori pálya maradványa tekinthető 
meg, mintegy emlékeztetőül az emberi 
vandalizmusra.

Bán Péter

Síntolvajok a bobpályán
Újabb példa az emberi vandalizmusra

A parlamen-
ti választások 
lezárultak, de 
h a m a r o s a n 
következik az 
önkormányzati 
kampány. Ezért 
nem mindegy, 
hogy ki milyen 
összegzéssel 
hagyja maga 
mögött az el-
múlt hónapo-

kat, és mindebből milyen következteté-
seket von le a következő időszak politikai 
csatározásaira. 
 Az Újbuda 2006. május 3-i számában 
sajátos összeállítást olvashattunk egyes 
megválasztott képviselőktől: az egyik kör-
zetből megszólal kormánypárti és ellenzé-
ki politikus is, egy másikból azonban csak 
az egyik oldal kapott nyilvánosságot. Ez 
már önmagában is sérti azt az elvet, hogy 
minden lényeges kérdésben a másik oldal 
véleményét is meg kell ismerni, és azonos 
módon meg is kell jelentetni. Így tehát az 
Újbuda nem tesz eleget a kiegyensúlyozott 
tájékoztatás demokratikus alapelvének.
 A sajtószabadságról szóló gondolatok 
helyett most azonban álljon itt néhány 
gondolat a 17. választókörzetről. Több 
olyan választási csalás történt ebben a 
körzetben, amivel kapcsolatban eljárás 
indult. Ezek során jogerős elmarasztaló 

ítélet csak a szocialistákkal és a szabad de-
mokratákkal szemben született – például 
plakátrongálás és átragasztás miatt, vagy 
az alkotmányos berendezkedést kikezdő 
cselekmények miatt. Minden ezzel ellen-
tétes olyan állítás, mint amilyeneket Józsa 
Istvántól idéz a lap, olyan rágalmazás, 
amivel szemben csak újabb jogi lépésekkel 
tudjuk megvédeni magunkat. 
 Igaz, erre meglehetősen szűkös a 
mozgásterünk. Hiába jelentettük fel pél-
dául az SZDSZ jelöltjét rágalmazás miatt, 
a bíróság a mentelmi jog miatt az eljárást 
a parlament mentelmi bizottságának dön-
tésétől tette függővé. Ugyanez a sors várna 
sajnos az MSZP képviselőjével szembeni 
rágalmazási indítványra is.
 Ma már egyébként nincs értelme egy-
más feljelentgetésének. Sem alattomosan, 
burkoltan az újságban, csak azért, hogy 
rosszabb színben tüntessük fel a mási-
kat, sem jogi úton, hiszen a választások 
lezárultával a törvénysértések utólagos 
megállapítása senkit nem kárpótolhat. 
 A helyes eljárás az, ha elhatárolódunk 
az aljas, rágalmazó röplapoktól, megte-
szünk mindent azért, hogy ilyenek egyik 
oldal támogatói köréből se kerüljenek ki, 
ha közös fellépéssel akadályozunk meg 
minden választási csalást, és kerüljük az 
egymással szembeni sárdobálást – aki sa-
rat dobál, maga is sáros lesz. 

Dr. Kupper András 
országgyűlési képviselő

Választások előtt-után
„Aki sarat dobál, maga is sáros lesz”

Fennállásának 125. évfordulóját 
ünnepelte a Budapesti Rendőr-főka-
pitányság május 7-én a Városligetben. 
Az eseményen Lamperth Mónika bel-
ügyminiszter átadta az Év Budapesti 
Rendőre kitüntetéseket.

A rendőrség napját egy 1992-es határozat 
alapján minden évben Szent György-nap-
ján, április 24-én tartják meg, ám idén 
ez a választások második 
fordulója miatt eltolódott 
két héttel. Az ünnepség 
délelőtt 10 órakor vette 
kezdetét.
 Lamperth Mónika nyi-
tóbeszédében elmondta, 
a rendőrség munkájában 
végrehajtott szerkezeti és 
szervezeti átalakítások je-
lentős eredményeket hoz-
tak, ami leginkább a la-
kosság növekvő biztonság-
érzetében nyilvánul meg. 
Dióhéjban összefoglalta a 
BRFK 125 éves történetét, 
majd kitért azokra a szer-
vezeti újításokra, melyeket 
a közelmúltban hajtottak 
végre. Megemlítette töb-
bek között a város frek-
ventált területein felállított 
City rendőrséget, mellyel a 
hazánkba érkező turisták 
védelmét kívánják garan-

tálni. Hasonló újdonság a lakótelepi rend-
őrség megalakítása, mely szintén beváltot-
ta a hozzá fűzött reményeket. Az elmúlt 
években végrehajtott technikai fejleszté-
sek nagymértékben növelték a rendőrség 
munkájának hatékonyságát – jelentette ki.
 Demszky Gábor főpolgármester hang-
súlyozta, a főváros évi kétmilliárd forinttal 
támogatja a bűnmegelőzést. Emlékeztetett 
rá, hogy a kilencvenes évek elején növeke-

dett a bűncselekmények száma, ám ez a 
tendencia a kilencvenes évek végére meg-
állt, attól kezdve szinte az összes bűnügyi 
mutató javul, s mára Budapest az Európai 
Unió legbiztonságosabb fővárosa. Ennek 
okait a “látható, cselekvő, szakszerűen és 
törvényesen intézkedő” rendőrségnek tu-
lajdonította, illetve annak, hogy a bűnözés 
és a bűnüldözés végre már nem a napi po-
litika témája.
 Gergényi Péter, budapesti rendőrfő-
kapitány hangsúlyozta, hogy mára javult 
a közbiztonság, a rendőrség hatékonyabb, 
egyre jobbak a felderítési- és nyomozás-
eredményességi mutatók, s ami talán a 
legfontosabb, hogy észrevehetően nőtt az 
emberek biztonságérzete és a rendőrségbe 
vetett hitük. Az ünnepség végén a belügy-
miniszter átadta az Év Budapesti Rendőre 
kitüntetéseket.
 A rendőrnapra kilátogatókat egész na-
pos bemutatókkal, s különböző műsorok-
kal várták a szervezők. Nagy érdeklődés 
kísérte az Országos Rendőr-főkapitány-
ság légirendészeti, illetve terror-elhárítási 
csoportjának, a lovas- és kutyás rend-
őröknek, valamint a különféle önvédelmi 
sportoknak a bemutatóját. A városligeti 
nagyréten a színpad két oldalán a rendőri 
szervek által használt járműveket tekint-
hették meg a látogatók, míg a különböző 
rendőriskolák sátraiban felvilágosítást, és 
toborzó gyanánt pályaválasztási tanács-
adást kaphattak az érdeklődők. 

(bépé)

Szépapa-korú lett a szervezet
Elhalasztott Szent György-napi ünnepség a Városligetben

Itt egy ideig nem lehet lesiklani

OLVASÓI LEVÉL

Ülünk a rendelőben
Mára már lecsengett az influenza, már 
híre sincs annak a fajtának, amit a mada-
raktól származtatnak. Van helyette más, 
támad az allergia. Ülünk a Vahot utcai 
egészségház rendelőjében és ki-ki vár a 
sorára. Közben megindul a beszélgetés. 
Kinek viszket a szeme, fáj a torka, náthás 
tünetek, mert ott kint az Etele úton és 
környékén szöszmők, láthatatlan polle-
nek szállnak…
 Az egészség olyan dolog, mint a pénz 
– magyarázza Tamássy Erzsébet, a Kék 
Madár Életviteli Stúdió vezetője –, addig 
kell rá vigyázni, amíg van. S tulajdonkép-
pen mindenért az immunrendszer a fele-
lős. Jelentkezik egy férfi, a szeme könnyes, 

az orra folyik. Elmondása szerint hatféle 
gyógyszert szed a magas vérnyomásra, 
meg a következményeire.
 Holott talán másképpen kellene élni 
– figyelmeztet Romváry Tamás, aki ba-
rátját kísérte az orvoshoz. Az illető sör-
pocakjára tett utalást, a kilencven kilóra 
– megtenné hússzal kevesebb is.
 Az egyik háziorvos arról beszél, az 
élelmiszereket már nem a mezőgazdaság 
termeli, gyárakban csinálják. A tejet, a 
kenyeret, a húst ízesítővel, adalékokkal, 
kiegészítőkkel. S valamennyiből hiányzik 
a lényeg, a nyomelem, a vitamin, a szük-
séges erő, amitől élet lesz az élet. Helyette 
tápszereket kínálnak a multik...
 Valaki a plakátra figyelmeztet: ellen-
őrizze vérnyomását. Magyarországon 

évente 100 ezer sztrók-eset fordul elő, s a 
szélütésből halál lehet. Egyre több a ro-
ham, a veszélyeztetett életkor csökken.
 Rossz az életmód, kevés a mozgás, 
helytelen a táplálkozás, s a következmény a 
rendelőkben látszik. Ma a reformok korát 
éljük, ha másként történnének a jövőben 
a dolgok, legyen más az életminőség is! 
Érdemes önmagunkra több gondot fordí-
tani. Az étkezésre, az időre, amiből telnie 
kell az egészségre, a több mozgásra, a sé-
tákra, a levegőre – az elkövetkező évekre.
 Nem az lenne a legfontosabb, ha keve-
sebb lenne a beteg, mert okosabban él az 
ember? Ez pénzben is, rendelési időben is 
megtérülne… A kérdés ott lebegett a vá-
róteremben ülők felett a Vahot utcában.

Gede Márton

Szép, harmonikus, de kemény intézkedés hölgyektől

lást”. Amikor azonban egyikőjük behúz-
ta a két szobát elválasztó függönyt, gya-
nússá váltak az időseknek, ezért azonnal 
felszólították a „szerelőket”, hogy távoz-
zanak, különben hívják a rendőrséget. 
Amint elmentek, a tulajdonosok szét-
néztek a lakásban, s észrevették, hogy  
hiányzik egy antik óra, amelynek körül-
belül 200 ezer forint az értéke. 
 Egyébként az álszerelők egy 86 éves 
asszonyhoz is becsengettek ugyanebben 
a házban, máshová azonban nem. Tehát 
pontosan tudták, melyik ajtó mögött 
laknak idős, megtéveszthető emberek... 

Indulat az utakon
Május 6-án a Lágymányosi híd felé ha-
ladt egy férfi a gépkocsijával a Szerémi 
úton. Hirtelen elévágott egy autó, ezért 
vészfékeznie kellett, hogy elkerülje az 
ütközést. Ahogy ilyenkor szokás, meg-
nyomta figyelmeztetésül a dudáját, s 
haladt tovább a híd irányába a szabályta-
lankodó autó mögött... A Galvani útnál a 
lámpa pirosra váltott, ekkor az előtte ha-
ladó jármű sofőrje és utasa kiszálltak az 
autóból, odaszaladtak a férfi kocsijához, 
s két oldalról is megpróbálták kinyitni 
az ajtókat. Mikor ez nem sikerült, ököllel 
beütötték az egyik ajtó üvegét, és lever-
ték a kocsi visszapillantó tükrét, majd 
visszaugrottak autójukba, és elhajtottak. 

Garázdák a villamoson
Május 7-én késő este egy hattagú, fia-
talokból álló társaság szállt fel a 41-es 
villamosra a Móricz Zsigmond körté-
ren. Hangoskodtak, kicsavarták a kocsi 
villanykörtéit, rugdosták a vezetőfülke 
ajtaját, addig, míg az beszakadt. Amikor 
erre a villamos vezetőnője kilépett a fül-
kéből, az egyik fiatal, aki éppen csüngött 
a kocsi kapaszkodóin, a levegőben lengve 
derékon rúgta az asszonyt. Ekkor a társa-
ság leszállt a villamosról, s eltűnt.  

S. F.
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gatív hatásai is lehetnek. Ötleteinek, átgon-
dolt terveinek a megvalósítása egyre gyak-
rabban ütköznek akadályokba. Legyen 
sokkal határozottabb, és ragadja magához 
a kezdeményezést. Ne szégyenlősködjön, 
kérje ki közeli rokonai, vagy bizalmas ba-
rátja tanácsát érzelmi ügyekben.

Szűz
augusztus 24–szeptember 23.

Amennyiben anyagi segítségre lenne hirte-
len szüksége, most semmiképpen se kérjen 
kölcsön, mert annak az árát sokszorosan 
meg kell majd fizetnie. Általánosságban is 
ebben az időszakban lehetőleg mindenféle 
pénzügyi manővertől tartózkodjon, inkább 
a figyelmét arra összpontosítsa, hogy meg-
őrizze nehezen megszerzett pénzét. A hó-
nap második felében egy új kapcsolat lép be 
az életébe, ám boldogságát kellőképpen el-
rontja, hogy emiatt is csak kiadásai lesznek.

Mérleg
szeptember 24–október 23.

Legyen nagyon elővigyázatos jogi ügyek-
ben, vagy ha új üzleti vállalkozásba kezd. 
Ha üzleti ügyben utazik külföldre, igen 
fontos ismeretségeket köthet. Lehetőleg 
kerülje a vitás helyzeteket. Ne bonyolód-
jon vitába másokkal, és azt se hagyja, hogy 
mások konfliktusában önt kérjék föl dön-
tőbírónak, mert hiába próbálna pártatlan 
lenni, az egyik fél biztos, hogy megharag-
szik. Nagy szükség lesz a tapintatára az 
elkövetkező napokban, ellenkező esetben 
egyik rokonának komoly fájdalmat okoz.   

Skorpió
október 24–november 22.

Sorozatos akadályokba ütközik, ami na-
gyon megkeseríti mindennapjait. Pró-
bálhat persze pozitívan viszonyulni a 
dolgokhoz, de  az erőfeszítései hiábavaló-
ak lesznek. Szívesen hagyatkozik a képze-
lőerejére, ami gyakran kisegítette eddig a 
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KERESZTREJTVÉNY

2006. május 17. – május 24.
HOROSZKÓP VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (R, Á, 

F, L). 13. Viteldíj része! 14. Összetételek-
ben képpel való kapcsolatot jelöl. 15. Tűr-
hető. 16. Ünnepélyesen átad. 18. Zokog. 
19. Rozoga egynemű betűi. 21. Helyben 
marad. 22. Virágrész. 23. Várpalotával 
egyesült. 26. Parlagon hagyott föld. 28. 
Gabonakereszt. 30. Gyűjtőtábor. 32. Er-
refele! 33. Számítógépes állomány vége, 
angol rövidítéssel. 34. Hivatal, németül. 
35. Zászló igéje. 37. Tüskés állat. 39. Pléd. 
42. Kitalált történet. 43. Gally. 44. Zűr. 46. 
Európa Kupa, röv. 47. Kisalföldi város. 49. 
Az ember étertestében található energia-
központ, szanszkrit szóval (CSAKRA). 
50. Vatikáni és finn autójelzés. 52. Szerep 
a „Pál utcai fiúk”-ból. 54. Akasztó vé-
ge! 55. Lak betűi keverve. 57. … királya 
(Lalo). 58. Baba altatószó. 60. Étel. 62. 
Vászonkötésű selyemkelme. 63. Omla-
dékos. 65. Félperc! 66. Foszfor, kálium és 
oxigén vegyjele. 68. Napszak. 70. Igekötő. 
71. Magasba tart. 73. Eredményességben 
növekszik. 75. Műszaki katona. 78. Máj 
termeli. 
FÜGGŐLEGES: 1. Ifjúság. 2. Nemesfémmel 
dolgozó iparos. 3. Ritka női név. 4. Elekt-
ronvolt, röv. 5. Orosz húsos étel. 6. Frissít. 
7. A mélybe. 8. Szeszesital. 9. Napkelte. 10. 
Dátumrag. 11. Évszak. 12. YHL. 17. Jugo-
szláv államfő (Josip Broz). 20. Sarok. 24. 
Ásványolaj, idegen kifejezéssel. 25. Iskola, 
régi kifejezéssel. 27. Íz. 29. A buddhizmus 
japán ága. 31. Áthelyező. 32. Guns and …, 
rockegyüttes. 34. Fogasra tesz. 36. Ige-
kötő. 38. Aranykezű. 40. Alumínium és 

szén vegyjele. 41. ÓJR. 44. Görög sziget. 
45. Érczúzó. 48. Vigyázó. 50. Erdőlakó. 
51. Rettegés. 52. Az idézet második sora 
(A, Á, K, E). 53. A szobába. 56. Lószín. 59. 
Natasa egynemű betűi. 60. Női név. 61. 
Karinthy Ferenc műve. 62. El. 64. Román. 
67. Végtag. 69. Tulipán feje! 72. A New 
York-i operaház népszerű neve. 74. United 
Kingdom, röv. 76. Pertu. 77. Némán ízel!
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 1. és függőleges 52.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: május 24.
A 15. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: 
„Májusfát magasat állítunk szegfűink 
szabadon nyílnak.” A NYERTES: Karsai 
József XI., Kászony u. A május 10-i, 16. 
szám megfejtését és nyertesét a következő 
számban közöljük. A nyeremény, a hat al-
kalomra szóló Prímatorna bérlet a Forma 
Stúdióba, a szerkesztőségben vehető át.

Nagy András

Kos
március 21–április 20.

Csak addig ragaszkodjon a mások által 
felállított szabályokhoz, amíg azok nem 
sértik az ön érdekeit. Ideje kissé kimoz-
dulni otthonról, járjon el társaságba, kös-
sön új ismeretségeket, barátságokat. Azzal 
persze számoljon, hogy ez egyfelől kiadá-
sokkal, másfelől nem kevés alkalmazko-
dással is jár, de ezt az áldozatot nyugodtan 
meghozhatja. Ügyeljen arra, hogy cseleke-
detei és gesztusai mindig legyenek őszin-
ték, különben hogyan várhatná el, hogy a 
többiek feltétel nélkül elfogadják önt.

Bika
április 21–május 20.

Az utóbbi időben mind erősebben kiüt-
között a természetében rejlő agresszivitás, 
aminek okain el kellene gondolkodnia. 
Olykor meginog a bizalma saját képessé-
geit illetően, olyan feladatok jelenthetnek 
most problémát, amelyeket korábban 
könnyűszerrel megoldott. Ne hagyja, 
hogy ez túlságosan elkeserítse önt, hama-
rosan eljön az idő, amikor ismét bizonyít-
hat. Még ha idegenkedik is tőle, nyugod-
tan kihasználhatja a kapcsolataiban rejlő 
lehetőségeket, ahogy azt mások is teszik.

Ikrek
május 21–június 21.

Egyre nagyobb aggodalommal tölti el 
anyagi helyzete, ám az nem járható út, 
hogy a tényleges megoldás keresése helyett 
pótcselekvésekkel tölti az idejét. Koncent-
ráljon kissé jobban az igazán fontos dol-
gokra. Hajlamos adni a látszatra, ami oly-
kor csak kellemetlenségeket, alkalmanként 
azonban igazi veszélyeket rejt magában. 
Ne vegyen semmit készpénznek, főleg azt 
nem, ami túlságosan is tökéletesnek lát-
szik. Vonatkozik ez ebben az időszakban a 
bensőségesebb kapcsolataira is.

Rák
június 22–július 21.

Azt veszi észre, hogy a környezetében élők 
közül többen is neheztelnek önre, de nem 
tud rájönni, hogy mi okozza ezt. Ne ringas-
sa magát abba az illúzióba, hogy talán csak 
félreértésről van szó, inkább kérdezzen rá 
a dologra. A hét vége felé egy új ismeret-
ségnek köszönhetően gyengéd érzelmeket 
kezd táplálni valaki iránt, de ne áltassa túl-
ságosan magát, mivel a kapcsolatnak nincs 
jövője. Vigyázzon, vágyai könnyen fölülke-
rekedhetnek a józan ítélőképességén.

Oroszlán
július 22–augusztus 23.

A körülményekhez képest próbáljon meg 
több figyelmet fordítani az ön körül zajló 
eseményekre. Semmiképpen se engedje, 
hogy belerángassák valami öntől teljesen 
idegen dolgokba, mert annak később ne- (Rebeka)

bajból, ám egy darabig sajnos ez sem fog 
igazán működni. El kell halasztania egy 
utazását, de ne bánkódjon emiatt, később 
sikeresebb lesz az útja. Kitűnő üzleti le-
hetőséget kínálnak fel önnek. Bizalmat-
lansága ellenére nyugodtan éljen velük.

Nyilas
november 23–december 22.

Karrierjében, megbecsültségében pozitív 
fordulat következik be. Legyen nagyon kö-
rültekintő, és ne tegyen semmi olyat, ami-
vel akaratlanul is megbánt valakit, mert 
annak szomorú következményei lesznek. 
Kerülje az olyan kijelentéseket, vélemény-
nyilvánításokat, amelyek azt a benyomást 
kelthetik, hogy csak a saját álláspontját 
tartja helyénvalónak. Általában sem ár-
tana, ha jobban odafigyelne a környezete 
véleményére, nem lehet mindig csak fen-
sőbbségesen elvonulni, ha bírálják. 

Bak
december 23–január 20.

Számtalan ötletét szeretné egyszerre meg-
valósítani, ám a türelmetlensége miatt sú-
lyosan csalódni kell. Kreativitását persze ki 
kell élnie, de azt lehetőleg ne mások akarata 
ellenére, vagy egyenesen kárára tegye. A jö-
vőjét illetően hagyatkozzon jobban a meg-
érzéseire, az intuíciójára, olykor ugyanis 
ez helyénvalóbb, mint mindent alaposan 
megtervezni, az összes körülményt ugyan-
is lehetetlenség számba venni. Nemsokára 
felbukkan az életében egy rég nem látott 
barátja, akivel szép napokat töltenek el.

Vízöntő
január 21–február 19.

Nyugalomra, magányra, csendre vágyik, 
még akkor is, ha ez amúgy idegen a sze-
mélyiségétől. Nem kell megijedni, ez csak 
átmeneti időszak, aminek azonban meg-
van a maga oka és haszna. Ha valóban el-
vonul egy kis időre, és mindezt végiggon-
dolja, rá fog jönni ennek igazára. Üzleti 
téren a próbálkozásai most sikertelennek 
bizonyulhatnak, bármilyen jók is az el-
képzelései, nem érdemes tehát erőltetni a 
dolgokat. Egy elejtett megjegyzése várat-
lan módon kellemetlen pillanatokat okoz.

Halak
február 20–március 20.

A munkahelyén erős nyomás nehezedik 
önre, de ha továbbra is céltudatos és törek-
vő marad, a kemény munka hamarosan 
meghozza jutalmát. Ez az időszak nem 
kedvez semmiféle változásnak, ezért, bár 
csábításban lesz része bőven, most inkább 
álljon ellent nekik. Korábbi tervei megva-
lósítását is halassza el még egy időre, in-
kább fordítsa idejét az erőgyűjtésre, legyen 
szó aktív pihenésről, vagy egyszerű lustál-
kodásról – olykor arra is szükség lehet. 
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KONYHA

NAGY LÁSZLÓ 
(1925-1978) 

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 édességreceptjei

„Az én kedvencem” 
HOZZÁVALÓK: 20 dkg porcukor, 6 tojás fe-
hérje, 20 dkg őrölt mandula, dió vagy tört 
mandula a tetejére. A krémhez: a 6 tojás 
sárgája, 15 dkg porcukor, 1 dl erős fekete-
kávé, 10 dkg vaj. 
ELKÉSZÍTÉSE: a porcukrot a tojás fehérjé-
vel gőz felett kemény habbá verjük, majd 
hozzáadjuk az őrölt mandulát. Három 
részre osztjuk a „tésztát”, belisztezett sü-
tőlapon vizes késsel kisimítjuk, majd me-
leg sütőben külön-külön megszárítjuk a 
három lapot. Kikeverjük a krémet: a tojás 
sárgáját a porcukorral, és az erős fekete-
kávéval gőz felett besűrítjük, ha kihűlt, 
hozzáadjuk a habosra kevert vajhoz. A la-

pokat megkenjük, egymásra rétegezzük. 
Tetejére diót vagy tört mandulát szórunk. 
Két napig hűvös helyen pihentetjük.

Borzas Kata  
HOZZÁVALÓK: 48 dkg liszt, 18 dkg cukor, 4 
tojás sárgája, 1 sütőpor, 1-2 evőkanál tej, 
18 dkg margarin, lekvár. 
ELKÉSZÍTÉSE: az alapanyagokat összegyúr-
juk, majd a tészta felét káposztaszelőn a 
tepsibe reszeljük. A négy tojás fehérjét fel-
verjük. A reszelékre 3-4 evőkanál lekvárt, 
18 dkg darált diót és porcukrot teszünk, 
majd a felvert habot óvatosan ráhalmoz-
zuk. A többi tésztát a tetejére reszeljük. 
30-40 percig közepes lángon sütjük. 

A gyógynövények hasznosak, ám arra 
mindig figyelni kell, hogy a szerveze-
tünk miként reagál a bevitt anyagokra.

„Ha több hasonló hatású gyógynövényt 
keverünk össze, a keverék hatása sokolda-
lúbb, mint a csak egy fűből, levélből, gyö-
kérből készült teafőzeté. A hatás az egyes 
füvek alkotórészeinek összegét jóval felül-
múlja” – állítja Varró A. Béla, a gyógynö-
vények avatott ismerője.
 A felhasználás leggyakoribb módja a 
tea. A gyógyfüvet vagy a fűkeveréket bi-
zonyos ideig főzzük, utána állni hagyjuk, 
majd mézzel ízesítve elfogyasztjuk. Ha 
friss gyógynövényből készítünk teát, több 
anyagot használjunk. A könnyen kioldha-
tó hatóanyagú növényeket ne főzzük, in-
kább forrázzuk, különben csökken a ha-
tásuk. A gyökereket és a kérget főzés előtt 
áztassuk hideg vízbe, hogy könnyebben 
megpuhuljon. A zöld növényi részekből 
mixeléssel koktélt is készíthetünk, amelyet 
müzlibe, levesbe, joghurtba tehetünk.
 Néhány gyógynövény hatóanyagait 
tinktúra formájában hasznosítjuk. A tink-
túra alkoholos kivonat. A porított vagy a 
megvagdalt növényt széles szájú üvegbe 
tesszük, majd alkohollal leöntjük. Egy hét 
elmúltával a tinktúrát átszűrjük. Sokkal 
tartósabb a hidegvízzel készült kivonat. 
Erre legalkalmasabb gyógynövények a 
kamillavirág, a májfű, a boróka, a rebar-
bara, a hérics és a fagyöngy.
 Gyógyfürdő készítéséhez a növényi 
részt főzzük ki, szűrjük le, majd a szüredé-
ket öntsük a fürdővízbe. A fenyő gyógy-
fürdő idegnyugtató, erősítő hatású, hozzá 
a fenyőfélék fiatal rügyeit, ágacskáit főzzük 
ki. A zsurlóból készült szüredékkel a vese- 
és hólyagbajokat, a kamillás fürdővel a bőr 
betegségeit gyógyíthatjuk. 

Bánhidi János 

Gyógynövénykúrák

Teák és fürdőkAz ürgék védettek hazánkban
ÉLŐVILÁG

MAGYAR ÜRGETÉRKÉP

Az újbudai Eötvös Lóránd Tudomány-
egyetem etológia tanszékén áprilisban 
védte meg Váczi Olivér doktori értekezé-
sét, melynek címe: „Abiotikus környezeti 
tényezők hatása az ürgék tér és időbeli ak-
tivitásmintázatára”. A tudományos stílust 
több mint száz oldalon élvezheti, aki 
megkeresi a világhálón. 
 Váczi Olivér több éven 
keresztül végzett felmérést, 
amelynek eredménye ez a 
tanulmány a számtalan 
grafikonnal és a mellékelt 
térképpel. A piros pontok 
jelzik a még működő ürge-
telepeket. Ha arra gondolunk, 
hogy az ürge két „szent” ma-
dárnak (a parlagi sasnak, valamint 
a kerecsensólyomnak) is fő tápláléka, ak-
kor megérthetjük, miért is kell ennyit szá-
molni, figyelni, hogy az ürgék verőfényes 
időben mennyit mutatkoznak, milyen 
gyakran füttyögnek, illetve a borult idő-
ben nekik sincs kedvük kint nézelődni. 

 Ezek a kis állatok júliusban azért pro-
dukálnak „vészjelzés aktivitás csúcsot” 
mert ekkor jönnek először a felszínre föld-
alatti járataikból a kicsinyek, tehát a szülők 
minden veszélyt árgus szemekkel figyel-
nek. Amint feltűnik az égen egy sas, tüstént 

füttyentenek az őrök, és mindenki 
fedezékbe vonul. Az ürgéket vé-

detté kellett nyilvánítani, mert 
a legeltetés megszűnésével 
és a gyepek felszántásával 
rohamosan csökkent állo-
mányuk. A repülőterek me-
nedékhelyként működnek, 

mert ott sem eke, sem kiöntés 
nem veszélyeztet. Furkálásuk-

nak nem örülnek, mert járataik 
több méter hosszúak, és a repülő 

kereke ezt nem szereti. Néha befognak 
néhány tucatot, hogy a máshol kipusztult 
állományt pótolják. Hazánk szinte egész te-
rülete alkalmas élőhelye az ürgének, de már 
csak 156 jelentősebb telepet talált a kutató.

M. P.
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 DUNAKANYAR    
Késő este valahol a Dunakanyarban egy férfi betér egy presz-
szóba, ahol csak a presszósnő tartózkodik. A két magányos em-
ber beszélgetni kezd, s miközben a férfi szeretné a nő kegyeit 
elnyerni, valóságos párharc bontakozik ki közöttük szellemes 
szóváltásokkal, olykor kacagtató, olykor sírni való fordulatok-
kal. Karinthy Ferenc közismert egyfelvonásosa igazi jutalomjá-
ték a színészeknek. A sok emlékezetes előadás közül kiemelke-
dik Domján Edité és Mensáros Lászlóé, Sztankay István pedig 
Szentendrén Ruttkai Évával, a televízióban Hámori Ildikóval 
is eljátszotta a darabot. Május 18-án 19 órakor a Heller’s Pub 
étteremben (XI., Fehérvári út 78.) a Kulturális estek program 
keretében mutatják be az alig egy órás kamara-színművet. A 
presszósnő szerepében Terescsik Eszter, a vendégében Sárközi 
József lesz látható, a rendező Czeizel Gábor. 

 RÉTI PÁL FOTÓKÖR    
A Csepeli Munkásotthon Réti Pál Fotóklubja mutatkozik be a 
Budapesti Művelődési Központban. A kiállítás május 18-án 18 
órakor nyílik meg, és június 7-ig tart nyitva. A klub 1928-ban 
alakult a Weiss Manfred gyár dolgozóiból, jelenlegi helyükön 
1968 óta működnek. A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok 
Országos Szövetsége tagjaként számos hazai és külföldi kiállítá-
son bemutatkozhattak. 2003 óta a klub vezetője Tüske István. 
A fotókörben mindig is nagy hangsúlyt fektettek az oktatásra, 
a legkorszerűbb fotótechnikai vívmányok megismertetésére, így 
nem véletlen, hogy mára a tagok többsége áttért a digitális tech-
nikára és a számítógép használatára. Az amatőr fotósok elsősor-
ban szűkebb hazájuk életét örökítik meg felvételeiken, de magas 
színvonalon művelik a fotóművészet többi ágát is.

 SKA FESZTIVÁL    
A Pannonia Allstars Ska Orchestra (PASO) 2003 kora tava-
szán alakult azzal a szándékkal, hogy a Jamaicából származó 
ska stílus tradicionálisabb vonalát megismertesse a hazai kö-
zönséggel. Az együttes az ország különböző tájairól származó 
ismert underground zenekarokból toborozta tagjait, s megala-
kulása után szinte azonnal 
koncertezésbe kezdett, 
emellett szervezői munkát 
is folytatnak, rendszeresen 
meghívják Magyarország-
ra a nemzetközi ska-élet 
legjobb előadóit. A PASO 
zenéje érdekes keveréke a 
tradicionális skanak és a reggae-nek, de egyéb zenei hatások is 
felfedezhetők benne a jazztől kezdve a dubig. Szövegviláguk is 
vegyes, hiszen a viccesebb, könnyedebb témájúak mellett meg-
találhatóak társadalomkritikus, az agressziót és a mindenfajta 
gyűlöletet elítélő darabok is. Hároméves fennállásuk alkalmá-
ból fesztivált rendeznek május 19-én 20 órától az A38 Állóhajón 
több hazai ska-együttes közreműködésével.

 UJHÁZI PÉTER    
Ugyanazon a napon, május 18-án öt galériában nyílik gyűjte-
ményes tárlat Budapesten a Munkácsy-díjas érdemes művész, 
Ujházi Péter alkotásaiból. A Bartók 32 Galériában 18 órakor 
Várkonyi György művészettörténész köszöntőjével, továbbá a 
Budapest Galéria Szabadsajtó úti kiállítótermében, a Falk Miksa 
utcai Körmendi galériában, az ugyancsak Falk Miksa utcai Pin-

tér Sonja Kortárs Galériában és a Madách úti Godot galériában 
nyílik kiállítás közel egy időben. A festő élete, és több mint három 
évtizedes művész pályája Székesfehérvárhoz kötődik. Itt született 
1940-ben, és ide tért vissza a Képzőművészeti Főiskola festő sza-
kának elvégzése után 1966-ban, mestere Bernáth Aurél volt. Az 
azóta eltelt 40 év gazdag terméséből válogatnak a galériák: fest-
mények, dobozok – ez a Bartók galériabeli kiállítás címe –, lepo-
rellók, ügyiratgrafikák, kollázsok láthatók majd a tárlatokon. 

 UDRUB EGYÜTTES    
Ismét élő lemezfelvétel lesz 
a Fonóban: május 20-án 20 
órától a Gerzson János, Tibi 
Golan, Szegedi Csaba, Torják 
Dávid összetételű Udrub 
együttes mutatja be új pro-
dukcióját Balogh Kálmán 
cimbalom- és Frankie Látó 
hegedűművész közreműködésével. A zenekar tagjai korábban 
keleti és nyugati klasszikus zenét, jazzt és népzenét játszó együt-
tesekben muzsikáltak, és 2004-ben álltak össze az improvizáció, 
valamint a keleti zene szeretete miatt. Repertoárjukban a tradi-
cionális török, arab, kurd darabok mellett éppúgy szerepelnek 
kortárs keleti zeneszerzők dallamai, mint az e zenei világ által 
ihletett saját szerzemények. Előadásukban egyesül a népzene 
ereje, a klasszikus zene cizelláltsága és a jazz szabadsága.

 KRISZTUS HÉT SZAVA A KERESZTEN    
A Tavaszi hangversenyek a Ciszterci Szent Imre-templomban 
sorozatban május 21-én 20 órakor Budapesti Vonósok Joseph 
Haydn: Krisztus hét szava a kereszten című művét adják elő. A 
17 fős kamarazenekar 1977-ben alakult a budapesti Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Főiskola végzős hallgatóiból, és ma már a 
világ élvonalbeli együttesei közé tartozik. A tagjai alkalomsze-
rűn kisebb kamarazenei formációkban vagy szólistaként lép-
nek föl. Széles repertoárjukon belül gyakran játszanak a bécsi 
klasszikusoktól, elsősorban Haydntól. Az osztrák mester ezt az 
alkotását 1787-ben Kismartonban fejezte be. Eredetileg zeneka-
ri formában komponálta, később átdolgozta vonósnégyesre és 
oratóriummá is. A mű a bibliai szövegen alapuló hét elmélke-
dés a zene nyelvén elmondva. Haydn egy levelében ezt írta róla: 
„Olyan zenét kívántam komponálni, mely a legjáratlanabb lé-
lekben is mély benyomást kelt”.

 MILYEN EGY NŐI MELL?    
Kőrösi Zoltán április elején megjelent legújabb regényének, a 
Milyen egy női mell?-nek a bemutatója kerül sor május 23-án 
18 órakor az A38 Állóhajón. Az írónak – aki nem mellesleg a 
Magyar Rádió művészeti főszerkesztőségének vezetője – ez a ti-
zenegyedik regénye, és munkássága elismeréséül idén József At-
tila-díjat kapott. Új művében két eltérő történelmi múltú család, 
a Galíciából Magyarországba vándorló Orlik és a Morva-vidék-
ről betelepülő Flaschner família szövevényes története kevere-
dik egybe. Ebben az értelemben történelmi regény, amelyben a 
dokumentumok és kortörténeti szövegek beolvasztásával a szer-
ző csaknem kétszáz év magyar históriáját írta meg a kisemberi 
sorsok oldalnézetéből. Azonban olvasható szenvedélyes, sodró 
szerelmi regényként is, ahol a test és lélek vonzalmait és gyötrel-
meit, a szerelem mibenlétét kutatja a szerző generációkon, ha-
gyományokon, eleve elrendeléseken és szabad akaratokon át.

AZ ÚJBUDA KULTURÁLIS AJÁNLÓJA

Mary Chase Barátom, Harvey című víg-
játékát Koltai Róbert és Bánsági Ildikó 
főszereplésével május 5-én mutatták 
be a Budaörsi Játékszínben, Szőke Ist-
ván rendezésében. 

Páger Antal és Bulla Elma 1963-ban a Víg-
színházban vitték sikerre a vígjátékot. Ha 
ma élnének, bizton gratulálnának Koltai 
Róbertnek és Bánsági Ildikónak.
 Amikor Kerényi József ötletes, krimi-
szerű rejtélyeket sejtető díszletében elkez-
dődik az előadás, egyértelmű, hogy nem 
egy könnyed, hányaveti módon eljátsz-
ható vígjátékot láthat majd a közönség. S 
bár Mary Chase amerikai írót nem igazán 
jegyzik a sikerlistán, groteszk fordulatok-
ban bővelkedő, ugyanakkor az élet valós 
értelmét is feszegető színdarabjából Szőke 
István olyan előadást rendezett, amely-
re hetek múltán is szívesen emlékezünk. 
Szőke rendezői pályafutása során inkább 
a drámákhoz, tragédiákhoz vonzódott, 
de számomra máig emlékezetes a hetve-
nes évek végéről egy rendezése a kecske-
méti Katona József Színházban: Labiche 
Olasz szalmakalap című darabjából a 
Fadinardot megformáló, akkor pályakez-
dő Reviczky Gábor főszereplésével lebilin-
cselő előadás született. Most is figyelt arra, 
hogy a helyzetkomikummal nemcsak ne-
vettetni, de elgondolkoztatni is lehet. 
 Bánsági Ildikó káprázatos, groteszk 
komédiázása mély emberi érzéseket  ké-

pes felmutatni. A Kossuth-díjas színésznőt 
nem lehet eléggé dicsérni, hogy kimozdult 
az Új Színház társulatából, és így az utób-
bi évek egyik legjobb alakításával örven-
deztette meg a közönséget. Koltai Róbert 
játssza Dowdot, a Bánsági által alakított 
figura öccsét, aki – hogy gyámoltalan-
ságát és még sok vélt vagy valós sérelmét 
leplezze – egy nem létező nyúl, Harvey ba-
rátságával „idegesíti” környezetét. Koltai 
alakításának legnagyobb erénye a mér-
téktartás. Régóta tudjuk róla, hogy kitűnő 
színész, és nagy mestere a komédiázás-
nak. Most Dowd figurájába sűríti színészi 
pályájának minden tudását, tapasztalatát. 
Nem is tudom, Kertész Pétert mikor lát-
tam ennyire jónak. Remek fanyar, kicsit 
keserű humorral jelenítette meg az igaz-
gató főorvost. Latinovits egykori szerepét, 
Sanderson orvost most Harmat Imre ját-
szotta nagyon jól. Bánfalvy Ági és Erdélyi 
Mária karikírozó képességeikkel tűntek 
ki. Éless Béla az ügyvédet igen határozott, 
visszafogott gesztusokkal formálta meg. 
 A Budaörsi Játékszín mostani pro-
dukciója bármelyik fővárosi színházban 
megállná a helyét. Érdemes lenne néhány 
előadást akár az egyik befogadó szín-
házban, például a Tháliában bemutatni, 
hogy a pesti közönség végre megismerje 
a Budaörsi Játékszínt, és akkor nemcsak 
a bemutatókon, hanem máskor is csapa-
tostul látogatnák előadásaikat. 

D. A.  

Bemutató a Budaörsi Játékszínben

Barátom, Harvey

Az Antenna Hungária Rt. Átrium Galé-
riájában május 8-án Varga Zsófi gra-
fikusművész kiállítását Sulyok Miklós 
művészettörténész nyitotta meg. 

Varga Zsófi nevét, kirobbanó tehetségét jó 
két évtizeddel ezelőtt ismerte meg az egész 
ország. Az akkor alig kilencéves kislányt 
Kepes András mutatta be egy televíziós 
műsorban, mert grafikái reveláció erejével 
hatottak a kortárs képzőművészet ítészeire 
éppúgy, mint a grafikák iránt alig vagy csak 
ritkán érdeklődő nagyközönségre. Varga 
Zsófi azt követően rendszeresen publikált 
– például az Élet és Irodalomban –, majd 
elvégezte a Képző- és Iparművészeti Szak-
középiskola grafika szakát. Számos önálló 
tárlata mellett a Litográfus Művészek Egye-
sületével, illetve a KOKSZ Műhellyel rend-
szeresen kiállít külföldön is.   
 Sulyok Miklós ezen a kiállításon nem 
szólt Varga Zsófi kezdeti korszakáról, de e 
sorok írója később a művésszel beszélget-

ve kíváncsi volt, hogyan élte 
át egy tizenéves kislány 
a sikert művészi pályá-
ja elején. Varga Zsófi 
mosolyogva válaszolta, 
hogy ő akkoriban nem 
foglalkozott az őt körül-

vevő sikerrel. Csak azt 
tudta, érezte, hogy 
imád rajzolni, s 
örült, hogy ez má-
soknak is tetszik. 

 Varga Zsófi 
most kiállított 

rézmetsze-
tei, li-

tog-

ráfiái, akvatintával és vegyes mélynyo-
mással készült munkái azt bizonyítják, 
hogy technikailag mindent tud, amit egy 
alkotónak tudnia kell. Természetesen sen-
ki ne higgye, hogy ezek az aprólékos mun-

kával megrajzolt képek csupán technikai 
bravúrok. Minden egyes képén fantáziáját 
szabadjára eresztve mesél, és csodálatos 
világot teremt. Felvet filozófiai gondolato-
kat az élet és halál fontos kérdéseiről, önál-
ló véleményt alkot mítoszokról, a bibliai 
történésekről. A Szent Antal szörnyekkel 
vagy a Szent Antal légi útja címet viselő 
képein mesterien sűríti egybe a groteszk 
és szürreális világ elemeit. Minden befo-
gadó megtalálja a kulcsot mondandójá-
hoz. Ki a játékos mesélőt, ki az emberi élet 
gyötrelmeiben segítséget nyújtó támaszt, 
ki csak magát a csodát – akit Varga Zsófi-
nak hívnak.
 A megnyitón Madarász József gitár-
művész játszott. A kiállítás május 19-ig tart 
nyitva munkanapokon 10 és 17 óra között 
a Petzvál József u. 31-33. szám alatt.

(deák)

Varga Zsófi grafikái

Szabadjára eresztett fantázia

A Magyar Szentek Templomában május 7-én hangversenyt tartottak az 1956-os forradalom 
és szabadságharc emlékére. Fellépett az erzsébetvárosi Carmine Celebrat Kórus Zimányi 
István vezényletével, orgonán közreműködött Nagy László Adrián. A koncerten Brahms, 
Mendelssohn, Kodály Zoltán, Farkas Ferenc, Bárdos Lajos, Csemiczky Miklós és Vajda János 
műveiből hangzottak el részletek.

Hangverseny 1956 emlékére

Szoprángamba, mandola, fidula – effé-
le hangszerekkel és a középkori zene 
autentikus megidézésével találkozhat-
tunk május 4-én a a Musica Historica 
és a Kosbor együttes koncertjén. 

Bár a World Music kifejezés meglehetősen 
tág, a Kosbor és a Musica Historica zenéjé-
re pontosabb meghatározással szolgálnak 
ők maguk. A Gótikus Zenei Minifesztivál 
a zenetörténet egy gazdag és sokszínű kor-
szakát idézte meg május 4-én a Fonóban. 
 A középkori muzsikát leginkább tör-
ténelmi témájú filmek zenei aláfestéséből 
ismerhetjük. A gót zene, összetéveszthe-
tetlen hangulatával és dallamvilágával a 
középkori közösségek által kedvelt tánc-
zene, a szórakozás népszerű formája volt, 
könnyedsége és játékos dallamvilága a 
hallgatónak a középkori piacterek hangu-
latát, egy letűnt történelmi korszak ideali-
zált mindennapjait juttatja eszébe. 
 Mindkét zenekar korabeli hangszere-
ken szólaltatta meg a kor „slágereit”. Így 
olyan érdekes nevű hangszereket is hall-
hatott a Fonó közönsége, mint a koboz, a 
fidula, vagy a keleti jellegével kivételt ké-
pező schalmei török, fúvós hangszer.
 A korabeli hangszer nemcsak látvány-
kellék: a zene pontos lejátszásánál, hiteles 
megidézésénél számítanak az apró árnya-
latok, amelyek megkülönböztetik a régi 
hangszereket „leszármazottaiktól”, így 
autentikusabbá téve az előadást. 
 A zenészek ismertetőket is fűztek a da-
rabok elé: a közönség nemcsak a zenéről, 
de a korszak kultúrájáról is kapott háttér-
információt. A Kosbor izgalmasan ötvözte 
a folk és a középkori zene hangulatát ma-
gyar költők verseivel. A Musica Hungarica 
repertoárjában a trubadúrénekek és a Car-
mina Burana részletei mellett helyet kapott 
egy török katonai siratóének is. 
 (tóth)

Gótikus Zenei Minifesztivál

Régi hangszerek, 
korabeli dallamok  

SZÍNHÁZ

ÁTRIUM GALÉRIA

Zoltán Mária Flóra fes-
tőművész első újbudai 
kiállítása május 9-én nyílt 
meg a Karinthy Szalonban 
Tizenegy kép címmel.

A tizenegy kép több kort át-
ívelő, a tizenegy képben ben-
ne vannak mintegy harminc 
év történései, emlékélmé-
nyei, az alkalomra csokorba 
gyűjtött festmények rend-
kívüli módon reflektálnak 
egymásra – hangoztatta Bo-
jár Iván András, az Octogon 
című építészetkritikai lap fő-
szerkesztője megnyitójában. 
Zoltán Mária Flóra alkotása-
it, mint minden igazi művé-
szetet, az anyag és a szellem 
kettőssége jellemzi – fűzte 
hozzá. Alkalmam volt né-
hány évvel ezelőtt bevezetőt 
írni a festőművész egyik ka-
talógusába. Az akkori mun-
kák zaklatottságot fejeztek 
ki – idézte fel a művészettörténész. – A 
mostani bemutatóra választott régebbi, 
valamint vadonatúj alkotások összefüg-
géseikben „kisimulást” érzékeltetnek, azt 
mutatják, hogy most béke van a művész 
lelkében. 
 Zoltán Mária Flóra a prágai, majd a 
budapesti képzőművészeti főiskolán foly-
tatta tanulmányait.  Első korszakának 
munkái az európai kultúrtörténet, a mito-
lógia, a népköltészet elemeinek archaizáló 
feldolgozásával készített térbeli kompo-
zíciók voltak, amelyeken a valóságból át-
emelt tárgyak, tárgytöredékek, anyagok, 
természetes és mesterséges formák egy-
aránt megjelentek. Később születtek iro-
nikus, majd popos művei, illetve objektjei, 
aztán az 1980-as évektől jellegzetes színvi-
lágú olajképeket festett, „évekig görgetve” 

egy – sárkányos, kalapos, trombitás – mo-
tívumot. Zoltán Mária Flóra sokféle tevé-
kenységet folytató művész. Munkásságá-
nak jelentős részét alkotják egyedi rajzai, 
könyvillusztrációi.
 Munkáit bemutatta Budapesten, kiál-
lította Európa nagyvárosaiban, de Tokió-
ban és Chicagóban is. Művei megtalálha-
tók hazai köz- és magángyűjtemények-
ben, magyar külképviseleteken, külföldi 
magángyűjteményekben.   
 A Karinthy Frigyes út 22. szám alatti 
szalonban többek között az Emlékképek, 
a Fekvő trombitás, a Varázsló leányt és 
oroszlánt varázsol, a Homokra festett kép, 
a Három lény a vízben, a Vénusz születése 
és az Angyal című festményét láthatják az 
érdeklődők. A kiállítás június 3-ig tekint-
hető meg.

- pataki - 

Tizenegy kisimult kép
Zoltán Mária Flóra kiállítása KARINTHY SZALON
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VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, WC-k, csapok, 
csőtörések javítása aznap. 
Tel.: 215-0250. www.vizszereles.hu

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

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

LAKÁSSZERVIZ, víz-, gáz-, fűtésszerelés, 
villanyszerelés, vízszerelés, duguláselhárítás a 
bejelentés napján. 216-2603. XI., Karcag u. 28. 
www.lakasszerviz.hu

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

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.

CSEMPÉZÉST, kőművesmunkákat, vízveze-
ték-szerelést, szobafestést garantált minőségben 
vállalok. 06/30/975-0053, 226-2527.

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. 

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.

FESTÉST, mázolást, tapétázást, parkettacsiszo-
lást, kisebb kőművesmunkát rövid határidővel 
vállalunk. 06/30/619-5491.

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

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.

NÉMET korrepetálást, tanítást vállalok, 
06/30/948-7202, házhoz is megyek.

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

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.

GÁZKÉSZÜLÉKÉT kitisztítom, megjavítom, 
kicserélem. Tel.: reggel, este 7-9 között: 466-6113, 
06/30/212-4693.

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

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

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

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

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

VILLANYSZERELÉS, gyorsszerviz! ELMŰ-s 
szakemberrel. Korrekt áron. 5 év garanciával, 
ELMŰ ügyintézéssel, ingyenes felmérés. 
06/30/354-6881, 222-9667, üzenetrögzítő vagy este.

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

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 ingatlaniro-
da. 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.

ÁRON alul, Budafokon, központhoz közel, 
házrész eladó. 82 m2, 2,5 szoba + amerikai 
konyhás nappali. Kis kertrész, elektromos kapu, 
kocsibeálló. Azonnal beköltözhető. Irányár: 19,8 
M Ft. Tel.: 06/30/212-5472, 06/30/500-5739.

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

KIVÉTELES! XI., Sasadon 4 lakásos, kertes tár-
sasházban 130 m2 eladó. Ár: 31,9 M Ft. 
06/70/450-6063.

ÓBUDÁN, Szentendrei úton, rendezett panel-
házban 32 m2-es, erkélyes, hegyre panorámás, 14. 
emeleti, jó állapotú garzonlakás eladó. Irányár: 
8,3 M Ft. Tel.: 06/30/627-1412 este.

BELBUDÁN, jó közlekedésnél, mellékutcában, 
irodának, rendelőnek is alkalmas, 105 m2-es, 3 + 
2 félszobás, erkélyes, cirkós lakás eladó vagy el-
cserélhető 2 kisebb lakásra, esetleg egy + kp-ra. 
30 millióért. 365-0004, 06/20/218-8508.

MEZŐKÖVESD utcai egyedi fűtésű, részben 
felújított, 34 m2-es lakás eladó. 
06/84/312-212 este.

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.

ANDOR utcai panellakás, 8. emeleti, 65 m2-es, 
3 szobás, loggiás, eladó, 11 M Ft. 
Érd.: 06/20/461-1320.

CSALÁDI ház panorámás, nagy kerttel, jó köz-
lekedéssel, 200 + 50 m2, négy hálószoba, nappali, 
étkezős amerikai konyha, 2 fürdőszoba, garázs és 
pince 100 m2 eladó, 95 millió. 
Érd.: 06/20/461-1320.

XI., FEHÉRVÁRI úton karbantartott, 2 szo-
bás panellakás erkéllyel eladó 10,4 millió Ft-ért. 
Telefon: 06/20/939-2638, 209-4974 + hangposta.

BÉRLEMÉNY
KIADÓ lakásokat, házakat, üzlethelyiségeket, 

telket keresünk ügyfeleink részére a kerületben! 
OLS Bt. 1995 óta. 351-9578. www.kiado.net

KANIZSAI utcai kétszobás, légkondicionált, 
panorámás, lakás garázzsal, 100 000-ért kiadó. 
06/70/549-3259.

M
éd

ia
ta

ná
cs

ad
ás

 
ke

re
te

s 
hi

rd
et

és
ek

rő
l: 

06
/3

0/
99

25
-8

66

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

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

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

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

CSEMPEBURKOLÁST, kisebb kőművesmun-
kákat vállalok határidőre, garanciával! 
Tel.: 06/70/604-4027.

AZONNALI kezdéssel vállalok burkolást, ki-
sebb kőművesmunkákat garanciával! 
06/20/234-0811.

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

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.

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

HŰTŐGÉP-, fagyasztójavító gyorsszolgá-
lat a kerületben. Minden nap hívható 6-22-ig: 
420-7574, 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.

TV, kamera, LCD plazma, TFT monitor, laptop, 
hifi gyorsszerviz. 06/70/246-5049, minden nap.

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

SZOLGÁLTATÁS
LOMTALANÍTÁS, költöztetés, sittszállítás, pin-

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

csomagolás, 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, al-
katrész-árusítás. XII., Ugocsa u. 5. 213-8927.

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

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

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

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.

KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás, anyagmozgatás, 
lomtalanítás emelőfalas autóval, hétvégén is. 
Pianínó-, páncélszekrény-szállítás. 
Tel.: 06/30/954-5928.

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.

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

RÉGISÉG, KÖNYV
SZŐNYEGBECSÜS vásárol régi, keleti sző-

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

KASTÉLYOK berendezéséhez készpénzért 
vásárolok nagyméretű, kisebb festményeket, bú-
torokat, szekretert, íróasztalt, tabernákulumot, 
könyvszekrényt stb. (Hibásat is.) Antik órákat, 
ezüstöket, porcelánokat, márvány-, 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.

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

GYÓGYÁSZAT

INTIMTORNA tanfolyam, Rusznák Tiborné, a 
Nők Lapja C@fé szakértője. 
249-3185, 06/30/310-6994.

VEGYES, ÁLLÁS
IDŐS hölggyel, úrral életjáradéki szerződést 

kötnék. T.: 214-4850, Mobil: 06/20/323-4104.
HITELÜGYINTÉZÉS! Biztos hitelhez akar jut-

ni? Hívjon! Több bank ajánlata közül választhatja 
ki a legkedvezőbbet! 06/70/315-0275, 
06/30/280-7663. info@biztosjovo.hu

GYORS hitel előzetes nélkül, jelzáloghitel, 
felmondott hitel, személyi kölcsön, 411-1341, 
411-1342, 06/20/469-5269, 06/70/212-8385, 
06/30/468-5959.

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.

KERESEK nemdohányzó, megbízható, rendsze-
rető, környékbeli – akár nyugdíjas – „mindenes” 
személyi asszisztenst hosszú távra. Tennivalók: 
(Bartók B. úti) kis iroda rendben tartása, határ-
idők, építési-, cég- és ingatlanügyek, levelezések 
önálló vitele, PMH-nál, közműveknél stb. hivata-
lokban ügyintézés. 06/20/944-4900, 382-0000.

Májustól, a jószomszédi viszony jegyében, 
együttműködik egymással a Porsche Buda és 
az Országos Műszaki Múzeum. Ennek lénye-
ge, hogy a cég bemutatótermeiben kiállítják a 
múzeum gyűjteményeinek ritkaságait. 

 Ez újszerű és meglepő együttműködés is egyben. 
Mi adta az ötletet, hogy a gépkocsi-kereskede-
lemmel foglalkozó cég  egy múzeummal közösen 
szervezzen akciót – kérdeztük Zsitnik Bélát, a 
Porsche Buda igazgatóját.

Mint minden jó ötlet, ez is szinte magá-
tól adódott, nevezetesen, hogy az Országos 
Műszaki Múzeum közvetlen szomszédunk. 
Ugyanakkor azt is tudtuk, hogy a múzeum-
nak nincsen bemutatóterme, emiatt kiállítá-
sokat sem tud tartani. A többi már egyszerű-
en szinte magától ment, s a májusi Nyílt Hét-
végére már sikerült is megszervezni az első 
bemutatót. Sokan érdeklődéssel szemlélték 
meg például a XIX. század elejéről származó 
Petzval objektívet több más fototechnikai rit-
kasággal együtt.

 Lesz folytatása az ilyen jellegű akcióknak?

Úgy gondolom, hogy igen, mivel részünkről 
ez egyfajta kulturális szerepvállalás is egyben. 
Felvettük a kapcsolatot a Közlekedési Mú-
zeummal is, melynek keretében régi autókat 
is kiállítunk. Ugyancsak otthont szeretnénk 
adni képző- és iparművészeti remekeknek, 
tárgyaknak. Ez ügyben ígérete szerint segít-
ségünkre lesz Zsolnay Gábor, az Újbuda Ba-
ráti Kör kulturális titkára.

 Teljesen új dolog ez a kulturális szerepvállalás a 
cég életében?

Nem igazán, mivel már volt előzménye is 
ennek. Lényegében  Dolhai Attila lemezbe-
mutatójával kezdtük el ezt a fajta kulturális 
nyitást, amelynek igen nagy sikere is volt. 
De volt már nálunk reklámfilm-forgatás is, 
természetesen a Volkswagen gyáré. Mindez 
folytatásra ösztönöz minket, s reméljük, hogy 
ezekkel az akciókkal még színesebbé, von-
zóbbá tudjuk tenni vevőink, érdeklődőink 
számára a Porsche Budát.

Nem volt könnyű megtalálni az Országos 
Műszaki Múzeumot, pedig a cím jó, de a 
bejáratánál se tábla, semmi nem hirdette, 
hogy itt múzeum van. Meg 
is említem ezt Kócziánné dr. 
Szentpéteri Erzsébet főigaz-
gatónak, akit a Porsche Bu-
dával való együttműködésről 
kérdezek.

Teljesen igaza van, régi, 
komoly gondunk, hogy a 
nagyközönség nemigen is-
mer minket. Nincs kiállító-
termünk, s ez nagy hátrány. 
Éppen ezért örömmel vesz-
szük fel a kapcsolatot a szom-
szédban lévő nagy műszaki 
jellegű cégekkel, köztük a 
Porsche Budával, amely lehe-
tőséget ad számunkra a szé-
lesebb nyilvánosság előtti megjelenésre. 

 Miket, milyen elképzelés alapján állítanak ki?
A Porsche Buda a 

Nyílt Hétvége 
rendezvényének 
keretében bemu-
tatjuk az új szer-
zeményeinket, a 
restaurált tárgya-
inkat és a különle-
gesen nagy értékű 
darabjainkat. Persze 
nem mindent egy-
szerre, hanem ap-
ránként, mindig mást 
és mást állítunk ki. 
 Ha már a legérté-

kesebb darabokat említette, 
mondana egy példát rá?

A Porsche Buda és az Országos Műszaki Múzeum együttműködése

Jószomszédi viszony

HIRDESSEN AZ 
ÚJBUDÁBAN!

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

A Porsche Buda a 

zeményeinket, a 
restaurált tárgya-
inkat és a különle-
gesen nagy értékű 
darabjainkat. Persze 
nem mindent egy-
szerre, hanem ap-
ránként, mindig mást 
és mást állítunk ki. 
 Ha már a legérté-

kesebb darabokat említette, 
mondana egy példát rá?

Miket, milyen elképzelés alapján állítanak ki?
A Porsche Buda a A Porsche Buda a 

gesen nagy értékű 
darabjainkat. Persze 
nem mindent egy-
szerre, hanem ap-
ránként, mindig mást 
és mást állítunk ki. 
 Ha már a legérté-

kesebb darabokat említette, 
mondana egy példát rá?

Ilyen a világóránk 1911-ből. Győri mester ké-
szítette, s egyidejűleg 64 város idejét mutatja. 
Értéke sok millió forint. De említhetném a 

két évszázadot felölelő geodéziai gyűjtemé-
nyünket is. Persze vannak nagyobb darab-
jaink, közöttük gőzgépeink, turbináink, mo-
torjaink, vagy a huszadik század vívmánya, a 
számítógép. 
 Nálunk van az egyik legelső, szobamére-
tű Ural 2 számítógép. Vagy az első televíziós 
közvetítőkocsi, amely kísérletképpen már 
1956-ban is dolgozott.

 Végül is miképpen értékeli a Porsche Budával va-
ló együttműködést?

Nekünk ez különleges lehetőség. A Por-
sche Buda, mondhatni, technikatörténeti 
missziót teljesít azzal, hogy egy hátrányos 
helyzetű múzeumnak segíti bemutatni azo-
kat az értékes magyarországi műszaki vív-
mányokat, amelyeket jelenleg nem láthat a 
nagyközönség.

(x)
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A Kullancsszövetség tavaly tavaszi akciója nyo-
mán csaknem 900 egyedet küldtek be az ország 
valamennyi részéről. A megvizsgált 456 vérszívó 
közül 78-ról derült ki, hogy Lyme-fertőzött. 

Magyarországon eddig több mint harminc különbö-
ző kullancsfajt azonosítottak. E szabad szemmel oly-
kor alig látható (2–8 milliméteres) ízeltlábúak általá-
ban a gyerekekre veszélyesek, ám az elmúlt években 
igen sok felnőttnél is jelentkeztek az általuk terjesz-
tett – sokáig rejtélyes – betegségek. Eddig három 
fő betegségtípust írtak a kullancsok számlájá-
ra. Legrettegettebb kórként a kullancs okoz-
ta agyvelőgyulladást emlegették. 
 A megbízható oltóanyagoknak kö-
szönhetően a vírusos agyvelőgyulladás 
ma már  – gyors felismerés esetén – teljes 
mértékben gyógyítható. Akkor válik veszé-
lyessé, ha a fertőzött nem vesz tudomást az in-
tő jelekről. A sokszor influenzához hasonló tünete-
ket, így az erős fejfájással, hányással és magas lázzal 

járó állapotot általában influenzaként értelmezik. 
Előfordulhat, hogy szinte tünetmentes, és csak azt 
veszi észre, hogy (főként sportolóknál, fizikai mun-
kát végzőknél) egy-egy különösen terhelt izomcso-
portja minden átmenet nélkül lebénul. 
 A kullancsok által leggyakrabban terjesztett be-
tegség a Lyme-kór, amely megfelelő antibiotikumos 
kezeléssel manapság viszonylag egyszerűen orvosol-
ható. A baktérium okozta Lyme-kór szélsőséges ese-
tekben központi idegrendszeri zavarokhoz,  ízületi 

és szívizomgyulladáshoz is vezethet. 
Az egyik legfrissebben azonosított kullancs-

betegséget felfedezője, dr. Lakos András 
tibolának keresztelte, ami a kullancs által 
terjesztett nyirokcsomó-megnagyobbodás 
rövidítése. Bár Budapesten azonosították 

elsőként, nem lehet egyértelműen állítani, 
hogy az új betegséget kizárólag a fővárosi és 

Pest környéki kullancsok terjesztik, bár a fővá-
ros a kiemelten fertőzött területek közé tartozik. 

                 (www.kullancsinfo.hu, telefon: 224-5491)

A veszélyes élősködők Újbudát sem kímélik

Alulról, felülről egyaránt támad

A vizek közelében élők a hőmérséklet 
emelkedésével, a csapadékos időjárás 
beköszöntével sokat szenvednek züm-
mögő ellenségeinktől, a szúnyogok-
tól. Az árvizek miatt jóval csípésre kell 
készülni idén.

Hazánkban mintegy negyven faja él, 
amelyek nagy része emberi vért is szív. A 
legismertebb a gyötrő szúnyog. Ez a kel-
lemetlen rovar nappal a víz menti 
bokrok, fák leveleinek alján tanyá-
zik, és többnyire a hőmérséklet 
csökkenésével, napnyugta után 
indul vérszívó útjára. A többi szú-
nyogfajtával megegyezően a gyötrő 
szúnyogoknál is a nőneműek csíp-
nek, a hímneműek nem. Valószínű 
ez a szaporodás miatt van, ugyanis 
ha sikerül megfelelően táplálkoznia, 
a nőnemű egyed azonnal több száz 
petét rak le. 
 A petéket a nedves föld repe-
déseibe bújtatják el, és egy-két esős 
nap után ezerszámra kelnek ki a 
lárvák. A vízben a lárvák gyorsan 
fejlődnek, bebábozódnak, és egy hét 
múlva már csatasorba is állnak, hogy éle-
tünket megkeserítsék. A gyötrő szúnyog 
kedvező körülmények között annyira el-
szaporodik, hogy valósággal lehetetlenné 
teszi a vízközeli tartózkodást.

A gyötrő szúnyog közeli rokonai a mo-
csári és a dalos szúnyog, amelyek ugyan-
csak kellemetlenek, de nem annyira ve-
szedelmesek, mint a maláriát is terjesztő 
Anopheles szúnyog. Könnyen felismer-

hető, mert pihenőhelyzetben a potrohát 
magasra tartja. Ennek a szúnyogfajtának 
a nyálában élnek a maláriát okozó egysej-
tű spórás állatkák. Csak minden ezredik 
Anopheles fertőzött maláriával, és igazi 

Sűrűn csattan a tenyér

A gyötrő szúnyog vérszívás közben

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

A Duna közelsége és a közelmúltban 
levonuló árvíz ellenére sem kell szú-
nyoginvázióra számítani Újbudán. A 
tisztiorvosi szolgálat illetékesei szerint 
megfelelő védekezés lesz a Budai 
Parkszínpad, a Feneketlen-tó és a 
Goldmann tér környékén a földi, vegy-
szeres irtás. Mindemellett a kerületet 
is érinti majd a főváros egészére kiter-
jedő légi szúnyogritkító akció.

Idén több a szúnyog Budapesten, mint 
tavaly volt. Az Állami Népegészségügyi 
és Tisztiorvosi Szolgálat irányításával a 
megszokottnál korábban, május elején el-
kezdték a vérszívók irtását. Azóta újabb, 
rendkívüli irtást kellett elvégezni, mert az 
első eredménytelen volt. Főleg a Duna kör-
nyékét permetezik repülőről összesen 650 

Újbudai szúnyogirtás két felvonásban
A kerületben nem számítanak invázióra

hektáron – mondta el érdeklődésünkre az 
intézet osztályvezető főorvosa, dr. Szántai 
Károly, majd hozzátette:  A szakemberek 
először a lárvákat akarják elpusztítani. A 
biológiai irtás, amelyet a Luppa-szigeten, az 
Óbudai-szigeten, a Népszigeten és a Mol-
nár-szigeten végeznek el, az emberekre ve-
szélytelen. Az időjárás függvényében a bio-
lógiait a kémiai irtás követi. Ez a vegyszer 
minden repülő rovarorra káros lehet, ezért 
a méhészeknek fokozottan figyelni kell. 
 A fővárosi ÁNTSZ ebben az évben 
a tavalyinál kétszer több légi irtásra kért 
engedélyt. A tervek szerint a Duna-parti 
területeken négyszer biológiai, 12 eset-
ben pedig kémiai anyagokat permeteznek 
majd a lárvák, illetve a kifejlett rovarok el-
len. A légi permetezés mellett a földi szú-
nyogirtásra is szükség van. Központilag 

veszélyt a mocsaras vidéken élőkre jelen-
tenek. A Panama-csatorna építésekor több 
ezer ember pusztult el maláriában.
 A szúnyogok elleni védekezés fő esz-
köze a rendszeresen megismételt légi és 

szárazföldi permetezés, amit házi 
módszerekkel egészíthetünk ki. 
Az ablakokra szerelt szúnyoghaló 
elengedhetetlen a vízpart közeli 
épületeknél. Hatásosak a különfé-
le rovarölő spray-k és a szúnyogri-
asztó kenőcsök. A füstölés is meg-
oldja a szabadban való tartózko-
dásunk zavartalanságát, néhány 
gyertyaféle és növény illata is távol 
tartja a vérszívókat, lakásban pe-
dig egyre többen alkalmazzák az 
elektromos szúnyogriasztót.
   Biológiai ellenségei is vannak, 
elsősorban a madarak, a békák, 
valamint egyes halfélék. Miután 
a szúnyoglárvák általában a tiszta 

és csendes vizeket kedvelik, a vízben úsz-
káló, állandóan kotorászó vízimadarak, 
kacsafélék is jelentősen megnehezítik a 
szaporodásukat.

(bánhídi)

a Városligetben, majd Óbudán, a Római-
parton és Újpesten gyérítik a csípős rova-
rokat. A szúnyogirtás költségeit a fővárosi 
önkormányzat viseli. A közgyűlés ettől az 
évtől kezdődően öt évre 200 millió forin-
tos keretet biztosított erre a célra.
 Újbudán a Budai Parkszínpad, a Fe-
neketlen-tó és a Goldmann tér környé-
kén kell permetező autók felbukkanására 
számítani. A szúnyogirtást két ütemben, 
május 16-án és 23-án este 9 és hajnali 2 óra 
között végzik – tájékoztatott dr. Káplán 
Éva kerületi tisztiorvos. A Duna közelsége 
és a sok zöld terület ellenére nem kell foko-
zottan védekezni a kerületben a vérszívók 
ellen. A kiszórt vegyszer egyébként kife-
jezetten a szúnyogokra veszélyes, de más 
rovarokra, így a méhekre is káros lehet. 

- sz. i. -

Szemet és fület gyönyörködtető, 
mosolykeltő rendezvény helyszínéül 
szolgált a Fővárosi Szabó Ervin Könyv-
tár Irodalmi Kávézója május 10-én. 
Képzőművészeti kiállítás és kamaraze-
nei hangverseny szerzett a művészet 
szerelmeseinek tartalmas és szórakoz-
tató pillanatokat.

Az újbudai székhelyű Alkotó Muzsikusok 
Társasága tizenöt éve fejti ki sokoldalú 
tevékenységét. Tagjai olyan előadómű-

vészek, oktatók, akik a zeneszerzésben, a 
képzőművészetben, az irodalomban is al-
kotó kedvvel vesznek részt. A Társaság az 
évente, húsvét idején kezdődő és néhány 
hétig tartó AMT Napok alkalmával gaz-
dagító módon tesz tanúbizonyságot széles 
körű érdeklődéséről.
 A mostani estén is változatos művek 
kerültek bemutatásra. Büky Géza me-
séhez készített grafikus illusztrációját 
és festményét helyezte a kávézó falára, 
de elhangzottak saját mesés történetei, 
majd az általa írt vonósnégyes is fel-
csendült. Hermann János valószínűleg 
az ország egyetlen zongoratanára, aki 
barackmag-, csont-, fa- és kőfaragással 
is foglalkozik. Horváth Zoltán lenyűgö-
zően részletes rajzain zongoramotívu-

Humor és harmónia
Tizenöt éves az Alkotó Muzsikusok Társasága

mokat figyelhetünk meg. Kálmán Ani-
kónak a kényes anyagú porcelánból ké-
szített alkotásai türelmes, gondos keze-
ket dícsérnek. A muzikális képzettségű 
építőmérnök, Révi Tamás operaénekesi 
és díszlettervezői tapasztalattal is ren-
delkezik, grafikái és festményei a zene 
világából merítenek. Hajdu Nelli ötletes 
plasztikái is méltán színesítik az Alkotó 
Muzsikusok tárlatát.
 A kiállítókkal Tarján Tamás iroda-
lomtörténész beszélgetett, szellemes for-

dulatai jóízű mosollyal fokozták a közön-
ség kedvét. A megnyitó után Ligeti Attila 
színművész előadásában hangzottak el 
Bátky Fazekas Zoltán, Fodor András 
versei és Büky Géza meséi. Fehér György 
Miklós, Rékai Iván, Gallai Attila, Arányi-
Aschner György és Szántó Lajos szerzemé-
nyei tették teljessé az est harmóniáját. Cs. 
Nagy Ildikó és Bálint Alexandra zongorán, 
Piukovics Gábor nagybőgőn, Kovács Péter 
tubán működött közre, valamint a Mo-
narchia Vonósnégyes is művészi módon 
szólaltatta meg a hangjegyeket.
 Az Alkotó Muzsikusok kiállítása má-
jus 23-ig tekinthető meg a könyvtár nyit-
vatartási idejében, a Budapesti Művelődési 
Központban, az Etele út 55. szám alatt.

Szamos Márton

Önzetlen, tehetséges baráti társaság ez

Szerencsére csak igen kis részük fertőzött  
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Május 10-én a TIT Stúdióban a Madarak és Fák Napja alkalmából szerveztek programokat. Előadást tartottak a törpe-
fákról és a díszmadarakról, kisfilmet vetítettek Madarak emberközelben címmel, kiállították a kerületi iskolák diákjai 
által készített rajzokat. A rendezvény célja az volt, hogy a fiatalok a jeles nap mondanivalójának a megismerésével 
később gondoljanak arra, hogy a madaraknak és a fáknak szükségük van az emberi figyelemre és védelemre.

Madarak és Fák Napja a TIT Stúdióban
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OLIMPIKONJAINK

Az égiek is a kegyeikbe fogadták a 
Budapesti Olimpiai Mozgalom szer-
vezőit, hiszen május 5-én verőfényes 
tavaszi délelőttön bonyolíthatták le 
sportrendezvényüket a Budai Sport 
Általános Iskolában, ahol  élsportolók-
ról nevezték el az osztálytermeket.

A Magyar Sport Napja alkalmából rende-
zett eseményen hat budapesti sportiskola 
– a vendéglátókon kívül a Csanády Árpád 
Általános Iskola és Gimnázium, a Csík Fe-
renc Általános Iskola és Gimnázium, az 1. 
sz. Etalon Általános és Sportiskola, a Telepy 
Károly Testnevelés Szakosított Általános 
Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 
és a Vajda Péter Ének-zene Testnevelés 
Tagozatos Általános Iskola – csatlakozott 
hivatalosan a Budapesti Olimpiai Mozga-
lomhoz. A rendezvényt Balázs Gyula, a 
XI. kerület alpolgármestere nyitotta meg 
egy, az olimpiák történetét bemutató fotó- 
és plakátkiállítással. Ez a vándorkiállítás 
számos sportintézményben megtekinthe-
tő lesz.
 A Budapesti 
Olimpiai Mozgalom 
célja, hogy megte-
remtse a gazdasági, 
társadalmi, infrast-
rukturális feltételeit 
annak, hogy Ma-
gyarország sikere-
sen pályázhasson a 
2016-os nyári olim-
piai játékok meg-
rendezésére. Ehhez 
azonban szükség 
van nemzeti össze-
fogásra, a parlamen-
ti pártok támogatá-
sára, illetve a Fővá-
rosi Önkormányzat, 
valamint a Magyar 
Olimpiai Bizottság 
jóváhagyására. A 
pályázatot a 2016-
os olimpiára legké-
sőbb 2007 júliusáig 
be kell nyújtani. 
Mindezt Szalay-

Berzeviczy Attila, a Budapesti Értéktőzsde 
és a Budapesti Olimpiai Mozgalom elnöke 
mondta a Pártoló Nyilatkozat aláírása után. 
Ezután a csatlakozó sportintézmények ne-
vében Kiss Mihály, a Budai Sport Általános 
Iskola igazgatója ismertette az intézmény 
sportnapi programját.
 A beszédek után az esemény legmegha-
tóbb része következett: a magyar sporttörté-
nelem élő legendái, köztük olimpikonok, a 
tanulók közreműködésével felavatták a ró-
luk elnevezett tantermeket. A Budai Sport 
Általános Iskolában ezután Benedek Tibor, 
Grosics Gyula, Güttler Károly, Martinek Já-
nos, dr. Molnár Tamás, illetve Nagy Tímea 
nevét viselik az osztálytermek. Az avató 
alkalmából az utánpótlás-nevelés, a múlt és 
jövő olimpikonjainak tiszteletére hívta fel a 
figyelmet Szlatényi György, a Magyar Di-
áksport Szövetség főtitkára. A rendezvény 
délben szimbolikus futóversennyel zárult: a 
táv pontosan 2016 méter volt, és a Futás a 
Budapesti Olimpiáért címet viselte.

(bán)

Tantermeket neveztek el egykori és mai élsportolókról

Futás a magyar olimpiáért

A tábla felhelyezéséhez Molnár Tamás segítsége jól jön

– Édesapámat nem is ismertem, nagy-
mamám nevelt, egészen a háborús 
balesetig. Az eset a háború befejezésé-
nek napján, 1945. május 9-én történt, 
miután már három gránátot sikeresen 
szétszereltem. Kórházba kerültem, de 
egy hónap múlva már  Budapestre vitt 
az utam, a Nyomorék Gyerekek Állami 
Kórházába, ahol 1949-ben ismerkedtem 
meg az asztalitenisszel. Egy évvel ké-
sőbb már az egészségesek között is szó-
hoz jutottam.

 Az általános iskolások között nyilván felfi-
gyeltek Önre. Hogyan haladt tovább előre?

– Az Uzsoki utcai Kórháznak volt egy 
csapata, a Lendület. Előbb ott ütögettem, 
majd átigazoltam az OSC-be, az Üllői út 
26-ba. Náluk versenyeztem 1956-ig. 

 A forradalom évét nem véletlenül említi... 

– Igazán kalandos dolgokban volt részem. 
Október 25-én odakeveredtem a Parla-
menthez is, ahol a tömegre leadott sortűz 
után közel háromszázan maradtak a kö-
vön. Jómagam is csak csodával határos 
módon menekültem meg.  
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 Megmaradt, s feltehetően ott folytatta, 
ahol a kényszerszünet miatt abbahagyta: 
a pingpongasztalok mellett…

– Így igaz. Átigazoltam a Fővárosi Bőr-
díszmű csapatába, s egészen annak meg-
szűnéséig, 1966-ig ott edzettem és verse-
nyeztem. Az Uzsokiban előbb kézbesítő 
lettem, majd portássá léptettek elő. 1966-
tól Újpesten béreltünk egy termet, ahol 
egészen 1970-ig játszogattunk. Ekkor 
megalakult a Halasy Olivér SE, amelynek 
ma is a tagja és versenyzője is vagyok. 

 1966 nem csak a Bőrdíszmű megszűnése 
okán emlékezetes évszám.

– Ekkor a szívós nemzetközi kapcsolatke-
resés eredményeként már három meghí-
vásunk is volt Ausztriából, Németország-
ból és Svédországból. „Hova menjünk?” 
– kérdeztem a társaimtól. Mi a legmesz-
szebb lévő Svédországot választottuk. A 
sporthivatalban elkergettek, mondván: 
a rokkantak az Egészségügyi Miniszté-
riumhoz tartoznak. A harmadik kísér-
letre végre kiadták az útlevelünket. Ott 
lehettünk a Skandináv bajnokságon, ahol 

mindjárt összehoztunk egy magyar aszta-
litenisz döntőt. Varga Mihály és Moldován 
Zoltán csatáját az előbbi nyerte. 

 A Halasy Olivér SK az első magyar mozgás-
sérült sportkör volt, amely már 1975-ben  
nagy sikereket szerzett Magyarországnak.    

– A sportkör buszával mentünk ki St. 
Etienne-be, ahol világbajnokságot nyer-
tem. A magyar küldöttség kitűnően sze-
repelt, hiszen a nyolc-nyolc arany-, illetve 
ezüstérem mellett még tizenkét bronzér-
met is hazahoztunk. 1976-ban, a montre-
ali olimpia után egy hónappal rendezték 
meg a sérültek olimpiáját, ahol szintén első 
lettem. Ez volt az első olimpia, ahol nem 
csak kerekes székesek versenyezhettek. 

 Kik voltak a példaképei ebben a kínaiak ál-
tal évtizedek óta uralt sportágban?

– Szerencsés vagyok, hiszen a KSI asztali-
teniszezőivel többször is szembekerülhet-
tem a különböző csapatversenyek során. 
Gergely Gábortól kikaptam, de világbaj-
nok társát, Klampár Tibort gyerekkorá-
ban sikerült legyőznöm. Bizony „Klampi” 
nehezen viselte a vereséget, zokogott… 
Ezeken a kivételes élményeken felül is ren-
geteget kaptam a sporttól, hiszen gyakor-
latilag a fél világot körbeutaztam.  

 Ha az életét mérlegre kellene tennie, mit 
mondana? 

– Az egész életem egy nagy kavalkád 
volt, tele utazásokkal, amit rettenetesen 
élveztem. Bennünk még ugyanolyan tűz, 
bizonyítási láz dolgozott, mint az akkori 
legjobbakban, Puskásban és társaiban. 
Minket még rettenetesen izgatott, mi-
lyen dicsőséget lehet szerezni a hazának! 
A Halasy Olivér SK tagjaként a kerületi 
bajnokságban püfölöm a labdát. Legutóbb 
például a Zichy Jenő utcai termünkben a 
Kossuth Nyomda csapatával mérkőztünk.  

 Friderikusz műsorában Ön hozta szóba a 
paralimpikonok nyugdíjának kiegészítését.

– Így volt. Többen is megígérték, hogy én 
is megkapom, de egyelőre teljesen bizony-
talan, valóban így lesz-e.

Kép és szöveg: Jocha Károly

Tauber Zoltán olimpiai-, világ- és Európa-bajnok

Hetvenkét évesen is versenyez 
Kalandos élete volt Tauber Zoltán-
nak, szó se róla! A ma hetvenkét 
éves nyugdíjas a Somogy megyei 
Felsősegesden született 1934-ben, 
ahonnan három éves korában a 
Sopron közeli Kópházára került 
nagymamájához. Tizenegy éves 
volt, amikor felrobbant a kezében 
egy gránát: mindkét alkarja elve-
szett. Horvát nyelvtudása mentette 
meg a későbbi olimpiai-, világ- és 
Európa-bajnok asztaliteniszezőt.




