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Ifjú motorosFarkaslesen

interjúnk az 5. oldalon

Az egykori köztelevízió jól 
ismert riporterével, Poór Klá-
rával, és férjével, a népszerű 
operettszínésszel találkoztunk.

interjúnk a 12. oldalon

Németh Balázs, a motorsport 
ifjú magyar csillaga még csak 
18 éves, de már 300 kupa jelzi 
sikereit.

ÚJBUDA
XVII. ÉVF. 5. SZÁM 

 KELENFÖLD ŐRMEZŐ  GAZDAGRÉT  ALBERTFALVA  KELENVÖLGY  LÁGYMÁNYOS  SASAD-SASHEGY  GELLÉRTHEGY  SZENTIMREVÁROS  

Színművész-fotós, zeneszerző 
és képzőművész három éve állt 
össze, ám fikciójuk matuzsá-
lemkorú máris.

írásunk a 9. oldalon

Fiktív 143

Gyakran parkolnak szabálytalanul 
autók a Bartók Béla út szélső sávjában, 
és ezzel jelentősen lassítják a forgal-
mat. A büntetés – úgy tűnik – nem 
hatásos. Rövid távon nem látszik a 
megoldás, ráadásul egyre több a kocsi, 
és egyre kevesebb a parkolóhely. 

Talán nem is lehet úgy végigmenni a Bar-
tók Béla úton – főleg a Szent Gellért tér és 
a Kosztolányi Dezső tér között –, hogy ne 
kelljen kikerülni egy, a szélső sávban sza-
bálytalanul parkoló autót. Ez napközben 
és este csak bosszantó, de csúcsidőben 
nagy torlódásokat okoz. A szabálytalan-
kodók jelentős része árut szállít egy-egy 
üzletbe, de gyakran csak vásárolni ugrik 
be a sofőr valahova. 
 A Bartók Béla út felújítása után ke-
vesebb lett a parkolóhely, mint korábban 
volt, ráadásul egyre több az autó, így külö-
nösen nehéz parkolóhelyet találni.  
 Információnk szerint a Bartók Béla 
út belső részén levő üzletek tulajdonosai 
jelenleg is egyeztetnek a Fővárosi Önkor-
mányzattal, hogy lehetne jobban meg-
oldani a parkolást. Az egyik elképzelés, 
hogy táblákkal jelölnek ki rakodóhelyeket, 
így az üzleteket áruval ellátó teherautók 
szabályosan meg tudnának állni. Rész-
ben megoldás lehetne, hogy a teherautók 
hajnalban pakolnák ki árujukat, akkor 
ugyanis nem akadályoznák a forgalmat. 
 A Szabadság híd felújítása valószínűleg 
csökkenteni fogja időlegesen a forgalmat, 
hosszabb távon pedig az M0-s körgyűrű 
keleti és északi szektorának befejezése je-
lenthet könnyebbséget. Addig azonban 
szinte egyetlen megoldás a büntetés ma-
rad. A rendőrség és a közterület-felügyelet  
ugyan rendszeresen bírságol, mégsem tűn-
nek el a szabálytalanul álló autók.
 A kerületi rendőrkapitányság sajtóre-
ferense, Finta István főtörzszászlós lapunk-
nak elmondta, hogy naponta többször bün-
tetnek, évente milliós nagyságrendű bírsá-
got szabnak ki a Bartók Béla úton szabály-
talanul parkolókra. Megfigyeléseik szerint 
az áruszállítók mellett főként azok állnak 
meg az úton, akik csak átutaznak a kerü-
leten. A helyiek már nem szabálytalankod-
nak, hiszen tudják, hogy megbüntetik őket. 
A rendőrségen kívül a Fővárosi Közterület-
felügyelet munkatársai is megbüntethetik 
a szabálytalankodókat. A felügyelet szóvi-
vője, Janucsek Ferenc az Újbuda kérdésére 
elmondta: kollégái naponta ellenőrzik a 
területet, és rendszeresen bírságolnak: 5-10 
ezer forint a büntetés.
 A felügyelet tapasztalatai szerint sok 
más budapesti úton állnak meg szabály-
talanul az autók. A rendőrségnek a XI. 
kerületben azonban szinte kizárólag a 
Bartók Béla úton vannak ilyen gondjai, 
máshol sokkal ritkább, hogy a külső sávot 
elfoglalják az autók. A Bartók Béla úton 
ugyanis még akkor megszokták a szabály-
talankodást a vezetők, amikor nem voltak 
fölfestve a sávok, és rá lehetett hajtani a 
villamossínekre. A szóvivő megemlítette, 
hogy mióta elkezdték a metróállomások 
építését, és a villamospótló buszoknak 
külön sávot festettek föl a Kosztolányi 
Dezső tér és a körtér között, azon a sza-
kaszon sokkal kevesebb a szabálytalanul 
parkoló. A buszsávokat azonban várha-
tóan megszüntetik, amikor befejezik a 
metróépítést. Addigra talán megszokják 
az autósok, hogy a Bartók Béla út külső 
sávjában nem szabad parkolni. 

G. P.

Szabálytalan 
parkolók a 
Bartókon

Évente milliós 
nagyságrendű bírságot 
szabnak ki – hatástalanul 

Egészséges édességeket mutattak be 
január 23-án 11 órakor a Budai Sport 
Általános Iskolában. A programot 
azzal a céllal szervezték, hogy nép-
szerűsítsék és elfogadtassák a diá-
kokkal, szüleikkel és nevelőikkel az 
újfajta ételek fogyasztását. Magyar-
országon először ebben az iskolában 
vezetik be az újítást.

A Sodexho Pass Hungária Kft. által ren-
dezett eseményen Kiss Mihály iskolaigaz-
gató elmondta, 2006. január elsejétől részt 
vesznek a reformétkeztetési programban, 
de most tovább akarnak lépni: azt szeret-
nék elérni, hogy a levesek és desszertek is 
egészséges alapanyagokból készüljenek. 
Ha a gyerekek tetszését elnyerik az édes-
ségek, akkor február elsejétől az iskolai ét-

Reformétkeztetés: egészséges édességek
Ízlett a Zsanna-Manna biotorta a diákoknak

Az a nap, amelyen Kölcsey annak 
idején befejezte a Himnuszt írását, 
1989 óta hivatalosan a Magyar Kultúra 
Napja. Immár hagyomány, hogy janu-
ár 22-én átadják a Pro Cultura Újbuda 
díjakat. A Fővárosi Művelődési Házban 
rendezett ünnepélyes eseményen 
idén Cseh Tamás, Szakonyi Károly és 
Urbán Gyula részesültek elismerésben.

– Amikor a kerület felvette az Újbuda ne-
vet, arra is törekedtünk, hogy közösségi 
élményt teremtsünk a magunk számára. 
Ehhez azonban kevés egy név, meg kell 
találnunk hozzá azokat a személyeket 
is, akik ezt a közösségi létet meg tudják 
mutatni – mondta köszöntőjében Molnár 
Gyula polgármester. – Három olyan em-
ber munkásságát díjazzuk, akik itt éltek, 
itt alkottak, és nemcsak az újbudai vagy a 
fővárosi, de a magyar és az egyetemes kul-
túrához is hozzájárultak. 
 Szakonyi Károly Kossuth-díjas író, 
drámaíró 1931-ben született Budapesten. 
Eredeti családneve Németh, a Szakonyi 
nevet nagyanyja szülőfaluja után vette 
fel. Pályáját a Nemzeti Színháznál 1963-
ban dramaturgként kezdte, dolgozott a 
miskolci, pécsi, győri színházakban. A 
Kortárs folyóirat szerkesztője volt 1977-
1982-ig, a Magyar Nemzet munkatársa 

1984-1990-ig, 1993 óta a Lyukasóra szer-
kesztője. 
 1962 óta a Magyar Írószövetség drá-
mai szakosztályának elnöke, a Digitális 
Irodalmi Akadémia alapító tagja. A Kos-
suth-díjat 1997-ben vehette át. Főbb mű-
vei: Középütt vannak a felhők (elbeszélé-
sek, 1961), Életem, Zsóka! (színmű, 1965), 
Képnovellák (1987), Adáshiba (színmű), 
Szívek zárkái (kisregény, 1997)
 Szakonyi Károly alkotómunkája és 
írói munkássága elismeréseként kapta 
meg a díjat, amelyet egyéb elfoglaltsága 
miatt egy későbbi időpontban vesz át. 
 Urbán Gyula, az utóbbi évtizedek 
egyik legeredményesebb közművelődési 
szakembere, művelődésszervezője és kul-
túraterjesztője 62 éves korában, tavaly no-
vemberben hunyt el. 36 évet meghaladó 
igazgatói, közművelődési szakértői, tanári 
tevékenységén túl társadalmi, szakmai 
és civil szerveződések tagja, alapítója, ve-
zetője volt. Országszerte elismert szakte-
kintélyként, hiteles művelődéselméleti és 
gyakorlati vezetőként tevékenykedett.
 Személyiségének, empatikus kész-
ségének, aktivitásának, hitelességének is 
köszönhető, hogy a rendszerváltás után is 
fennmaradt a nemzeti örökség részét ké-
pező művelődési intézményrendszer. 

folytatás az 5. oldalon

Pro Cultura díjasok: 
Cseh Tamás, 
Szakonyi és Urbán

A kerület büszke rájuk, és mindarra, amit tettek

Hetente kétszer kapnak majd a gyerekek Bíró Kati különleges alapanyagú süteményeiből

rendjük e termékeket is tartalmazni fogja.
 Bíró Kati, a Zsanna-Manna Kft. tulaj-
donosa készíti az egészséges édességeket, 
amelyek aszalt gyümölcsből és magvak-
ból állnak. A termékeket cukorbetegek 
és lisztérzékenyek is ehetik, mert liszt és 
tojás nélkül készülnek, gluténmentesek, 
és répacukor helyett gyümölcscukrot tar-
talmaznak, amit a szervezet könnyebben 
tud lebontani, és energiává átalakítani, va-
lamint segíti az anyagcsere-működést. A 
színezéket természetes növényi anyagok-
ból állítják elő.
 Az ételek kóstoltatására és véleménye-
zésére az iskola hatalmas tornatermében 
került sor, ahol óvodások, alsó- és felső 
tagozatos tanulók, szülők és tanárok ízlel-
ték meg a három asztalon szépen feltálalt 
édességeket. Az egyik asztal közepén ha-
talmas, állatokat ábrázoló torta volt, amely 
a természet világát szimbolizálta.
 Berki Károlytól, a Zsanna-Manna 
üzemvezetőjétől megtudtuk, hogy az új 
ételeket az elképzelések szerint heti kétszer 
veszik fel az étrendbe, azok nem igényel-
nek különleges tárolást, valamint változa-
tosan, több ízben és formában készülnek. 
 A reformétkeztetés bevezetésével a 
költségek éves szinten 30%-kal – mintegy 
150 millió forinttal – növekednek, amit az 
önkormányzat átvállal. Így a gyerekek napi 
háromszori étkezése 550 Ft-ba kerül fejen-
ként, ám sokan ennél kevesebbet fizetnek a 
különféle szociális támogatások miatt.

Halmai Zsuzsanna

Lezárták a Névtelen utcát 
Az Etele téren január 25-én lezárták a 
Névtelen utcát a Volán buszpályaudvar és 
a Hadak útja közötti szakaszon. Itt építik a 
4-es metró járműtelepét az alagúttal ösz-
szekötő szakaszt. A munkálatok első üte-
me előreláthatóan júliusig tart. A második 
ütemben újra változik a forgalomkorláto-
zás rendje. Július és október között a So-
mogyi utcát zárják le a közműkiváltási és 
az összekötő alagútszakasz felszíni mun-
kálatainak befejezésének idejére.

Mélygarázs az Infoparkban
A Fővárosi Közgyűlés január 25-i ülésén 
vita nélkül, egyhangú szavazással járultak 
hozzá a képviselők a fővárosi szabályozási 
terv módosításához, melynek eredménye-
ként az Infoparkban egy kétszintes, 371 
férőhelyes mélygarázs épülhet.

Sváb bál Kelenvölgyben
A Saxlehner András Közhasznú Egyesület 
és a Kelenvölgyi Közösségi Ház immár 10. 
alkalommal rendezi meg a hagyományos 
farsangbúcsúztató sváb bált február 16-
án, pénteken 19-től 4 óráig a Kelenvölgyi 
Közösségi Házban (Kardhegy utca 2.). A 
jó hangulatot a Die Donautaler zenekar 
biztosítja Gáspár Zoltán vezetésével, éj-
félkor farsangbúcsúztatás. A jegyek vá-
sárlásával kapcsolatban érdeklődni lehet 
Farkas Márta ügyvezető igazgatónál a 
06-20/255-0871, vagy 424-5363 számon, 
illetve a martahf@clubnetcet.hu és a 
kelenvolgy@chello.hu címen.

HÍREK

ÚJRA LESZ 239-ES 
BUSZ GAZDAGRÉT 

ÉS A BELVÁROS 
KÖZÖTT

3. OLDAL

MIKOR, HOVA, KIHEZ, HOGYAN?
Talán nincs még egy olyan sokat változó területe minden-
napjainknak, mint az egészségügy. Ebben az útvesztőben 
gyakran áll tanácstalanul a legfontosabb szereplő, a beteg 
ember. A most induló cikksorozattal szeretnénk segítséget 
nyújtani a változások erdejében való eligazodáshoz.

híranyagunk a 3. oldalon
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koztatási csoportnál személyesen, vagy 
telefonon, a 372-4577-es számon.
LAKOS IMRE (SZDSZ) alpolgármes-
ter. Képviselő fogadóóra: Minden 
hónap utolsó szerdáján 17-18 óráig 
az Albertfalvi Közösségi Házban. 
Alpolgármesteri fogadóóra: Minden 
hónap harmadik szerdáján 16-17 
óráig a Polgármesteri Hivatalban 
(Zsombolyai u. 5.). Erre bejelentkezés 
az általános igazgatási és tájékoztatási 
csoportnál személyesen, vagy a 372-
4577-es telefonszámon lehet.

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 Mérnök u. 40. 
Tel.: 204-2806, 204-2805; hétfőtől csü-
törtökig 10-17.30, pénteken 10-14 órá-
ig. 17. választókerület: 1118 Kaptárkő u. 
8. Tel.: 247-1711; hétfőn és csütörtökön 
16-19 óráig.

MSZP JOGSEGÉLY
Az MSZP XI. kerületi szervezete ingye-
nes jogi tanácsadással áll az érdeklődők 
és rászorulók rendelkezésére február 7-
én, szerdán 17 órától a Mérnök utca 40. 
alatti székházában.

MSZP ADÓTANÁCSADÁS
Az MSZP XI. kerületi szervezete in-
gyenes adó-, könyvvezetési- és vállal-
kozási tanácsadást tart február 7-én, 
szerdán 17 órától a Mérnök utca 40. 
alatti székházában.

MSZP A NYELVTANULÓKÉRT
Az MSZP XI. kerületi szervezete in-
gyenes angol nyelvi klubjának követke-
ző foglalkozását február 6-án, kedden 
új időpontban, 13.30 órakor tartja a 
Mérnök utca 40-ben. Ennek keretében 
a résztvevők felmérhetik nyelvtudásuk 
szintjét, kommunikációs helyzete-
ket gyakorolhatnak, korrepetálhatják 
nyelvtani ismereteiket.

A FIDESZ PROGRAMJAI 
Budai Klub-Galéria: Petrás Mária ke-
rámia-szobrászművész kiállítása.
Állandó programok: Minden kedden 
15–17 óráig ingyenes jogi tanácsadást 
tart dr. Oláh András Sándor ügyvéd; 
a hónap első és utolsó szerdáján 15–17 
óráig munkaügyi tanácsadás; minden 
hétfőn 14–16 óráig táplálkozási tanács-
adás; minden hétfőn és szerdán angol 
kezdő (8–9 óráig) és haladó (9–10 órá-
ig); Gyere Nagyi Klub minden hónap 
első csütörtökén 10 órától. 
Szolgáltatások: ingyenes Internet, 
becsületkasszával működő kávézó, 
konzervatív hetilapok, a Demokrata 
újság mellékleteként megjelenő DVTV 
DVD-jének megtekintési lehetősége. 
A programokról bővebb információ 
a 209-3439-es és a 06/20/471-4972-
es számon kapható. A helyszín: XI., 
Budafoki út 9-11. Nyitva tartás: hétfő-
csütörtök 10-18-ig, péntek 11-17-ig.

MDF–IDF HÍREK
Az MDF kerületi szervezetének iro-
dája (XI. Bartók Béla út 61.) minden 
hétköznap 15 és 19 óra között várja az 
érdeklődőket.
Az Ifjúsági Demokrata Fórum helyi 
szervezete minden héten kedden 18 és 
20 óra között fogadóórát tart az MDF 
kerületi irodájában.
Az IDF helyi szervezete magyar nyel-
vű térképeket és földrajzi, történelmi 
atlaszokat gyűjt, melyeket Kárpátaljai 
iskoláknak szán. Adományaikat a 
Bartók Béla úti irodába várjuk minden 
hétköznap 15 és 19 óra között.
Dr. Tóth László ügyvéd minden hónap 
első és harmadik hétfőjén 16 és 18 óra 
között ingyenes jogi tanácsadást tart a 
pártszékházban.

JOBBIK-KAPCSOLAT
A Magyar Mérce újság és egyéb in-
gyenes kiadványok kaphatók a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom kerületi 
irodájában (Villányi út 20/A, tel.: 365-
1488) A párt elektronikus hírlevelére a 
http://ujbuda.jobbik.hu kerületi honla-
pon lehet feliratkozni.  

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

ÚJ HELYEN A SEBESSÉGMÉRŐK
A sebességmérő berendezéseket a 
Törökbálinti út – Eper utca, a Hegyalja 
út – Avar utca, és a Tétényi út – Puskás 
Tivadar utca sarkán állították fel.

  

Hírek
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
MOLNÁR GYULA (MSZP) országgyűlési 
képviselő (16. választókerület) február 
1-jén, csütörtökön 17-től 18 óráig tart 
fogadóórát az MSZP kerületi irodájá-
ban (Mérnök u. 40.)
DEÁK ANDRÁS (KDNP) Szentimreváros 
képviselője minden hónap első kedd-
jén 15-17 óráig tartja fogadóórá-
ját az Éghajlat Könyves Kávézóban 
(Karinthy Frigyes út 9.). Hivatali aka-
dályoztatása esetén közvetlen mun-
katársa, Téglásy Kristóf (06/20/261-
8836) helyettesíti.
FODOR VINCE (MDF) Képviselői fogadó-
óra: Február 5-én, hétfőn (és minden 
hónap első hétfőjén) 17-19 óráig a 
Gárdonyi Géza Általános Iskolában 
(Bartók Béla út 27.).
Alpolgármesteri fogadóóra: minden 
hó harmadik hétfőjén 15-17 óráig a XI. 
kerületi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal (Zsombolyai u. 5.) III. emelet 
304-es tárgyalójában.
Bejelentkezés az alpolgármesteri foga-
dóórára az általános igazgatási és tájé-

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

  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. 

IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS ÉS 
TANÁCSADÓ IRODA
Az Újbuda Humán Szolgáltató 
Központ Ifjúsági Információs és 
Tanácsadó Irodája az Etele út 28. föld-
szintjén működik. Bántalmazott, csa-
ládon belüli erőszak áldozatává vált, 
vagy krízishelyzetben lévő gyermekek 
és felnőttek számára készenléti tele-
fonszám működik éjszaka és a hétvégi, 
illetve ünnepnapokon. A segélyvonal 
száma: 06/30/459-5090. 

Közös Képviselők Klubja
A Közös Képviselők Klubja legközelebb február 5-én 
16 órakor tartja összejövetelét Újbuda Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatalának (Zsombolyai utca 5.) föld-
szinti nagytermében. A napirenden két téma szerepel: 
Tájékoztatás a távhő-támogatás átalakításáról és a 
távhő-tarifák alakulásáról. Vendég Balogh Róbert, a 
FŐTÁV Zrt. pr osztályvezetője. Felújított épületben, 
értékesebb, élhetőbb otthonban, avagy hogyan fi-
nanszírozhatjuk ezt a lakók megerőltető anyagi terhei 
nélkül. Vendégek a Fundamenta Lakáskassza munka-
társai. Kérdéseket előzetesen írásban is el lehet juttatni 
Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal lakás-
gazdálkodási osztályára (1115 Budapest, Bogyó utca 
8.), Győrffy József tanácsadó részére.

DR. ÁBRAHÁM KATALIN 
(FIDESZ, 4. VK.)

Minden hónap 1. csü-
törtökje 17.00 órától
KDNP iroda (XI., 
Karinthy Frigyes út 9.)

BALÁZS GYÖRGY 
(MSZP, 19. VK.)

A hónap 2. csütör-
tökje 17.00-19.00 óra, 
Csíkihegyek utcai Ált. 
Isk. (Csíkihegyek 13-15.) 
A hónap 4. csütörtökje 
17.00-19.00 óra, MSZP 
iroda ( Kaptárkő u. 8.) 

DR. BÁCS MÁRTON 
(MSZP, 15. VK.)

Telefonos egyeztetés 
alapján 
Tel.: 372-4620

BALÁZS GYULA 
(SZDSZ)

Telefonos egyeztetés 
alapján 
Tel.: 06/30/655-3004

BUDAI MIKLÓS 
(MSZP, 10. VK.)

A hónap 2. csütörtökje 
17.00-19.00 óra
Napraforgó Óvoda
 (XI., Bikszádi u. 57.)

DR. FARKASNÉ DR. KÉRI 
KATALIN (MSZP, 7. VK.)

A hónap 2. szerdája 
18.00-20.00 óra
Lágymányosi 
Közösségi Ház (XI., 
Kőrösi J. u. 17.)

DR. FENYVESSY ZOLTÁN 
(MIÉP)

Minden hónap első 
szerdáján 16.30-17.30 
óra  MIÉP kerületi iroda 
(XI., Bartók Béla út 96.)

FISCHER GÁBOR 
(MSZP)

A hónap 4. csütörtökje 
17.00-18.00 óra
MSZP iroda (XI., Bartók 
B. út 19., bejárat a 
Mészöly u. felől)

GADÁCSI MIKLÓS 
(FIDESZ)

Telefonos egyeztetés 
alapján Tel.: 06/20/ 
344-1279. Február 5. és 
19. 17.00-18.30 óráig
Fidesz iroda (XI., Regős 
u. 13.)

GÖRÖG ANDRÁS 
(MSZP, 14. VK.)

A hónap 3. keddje 
16.30-17.30 óra
MSZP iroda (XI., 
Mérnök u. 40.)

GYORGYEVICS MIKLÓS 
(KDNP, 5. VK)

Minden hónap 1. csü-
törtökje 17.00 órától
KDNP iroda (XI., 
Karinthy Frigyes út 9.)

HAJDU LÁSZLÓ 
(SZDSZ, 18.VK)

Minden páros hét hét-
fője 17.00-19.00 óra 
Gazdagréti Közösségi 
Ház (XI., Cirmos u.8.)

JANKÓ ISTVÁN 
(FIDESZ, 6. VK.)

Minden hónap 1. 
keddje 16.30-18.00 óra
XI. kerületi Logopédiai 
Intézet (XI., Kanizsai u. 
17-25.)

JELLINEK JÁNOS 
(MSZP, 17. VK.)

A hónap 1. hétfője 
17.30-19.00 óra, a 
hónap 3. hétfője 17.30-
19.00 óra Őrmezei 
Közösségi Ház (XI., 
Cirmos u. 8.)

JUNGHAUSZ RAJMUND 
(FIDESZ)

Telefonos egyeztetés 
alapján
Tel.: 06/70/942-4624

KLAUSZ CSILLA 
(SZDSZ)

Telefonos egyeztetés 
alapján 
Tel.: 06/30/817-2306

KRAUSZ CSABA 
(MSZP)

A hónap utolsó csütör-
tökje 17.00-18.00 óra
MSZP iroda (XI., Bartók 
B. út 19., bejárat a 
Mészöly u. felől)

KRISTÓF JÓZSEF 
(FIDESZ)

Minden hónap 1. hétfő-
je 18.00-19.00 óráig
Fidesz iroda (XI., Fejér 
Lipót u. 63. félemelet 3.)

DR. MÉSZÁROS JÓZSEF 
(KDNP)

Minden kedden 16.00-
18.00 óráig
KDNP iroda (XI., 
Karinthy Frigyes út 9.)

DR. MOLNÁR LÁSZLÓ 
(KDNP, 2. VK.)

Telefonos egyeztetés 
alapján
Tel.: 06/30/338-4282

SASS SZILÁRD 
(FIDESZ, 21. VK.)

Minden hónap 3. hét-
fője 17.30-19.00 óráig
Érdi úti Általános Iskola 
(XI., Érdi út 2.)

SIMON KÁROLY 
(MSZP, 16. VK.)

Hónap 1. szerdája 
10-12 Idősek Otthona 
(Kamaraerdei út 16.)
ill., 17-19 Kelenvölgyi 
Polgárok Köre 
(Alabástrom u. 9.) A 2. 
szerdán 17-19 HM lakó-
telep ( Kőérberki út 37.)

SÖLCH GELLÉRT 
(FIDESZ, 3. VK.)

Minden hónap 2. kedd-
je 17-18 Fürkész Óvoda 
(Bogdánfy u. 1/b, 1. 
emelet) Minden 4. kedd 
18-19 Fidesz iroda (XI., 
Budafoki út 9-11.)

DR. SURÁNYI ILONA 
(FIDESZ, 22. VK.)

Minden hónap 3. hétfő-
jén 16.00-18.00 óráig
Óvoda (XI., Dayka 
Gábor u. 4.) a páratlan 
hónapokban, Óvoda 
(XI., Zólyomi u. 20-22.) a 
páros hónapokban

SZABÓ ANDRÁS 
(FIDESZ, 1. VK.)

Telefonos egyeztetés 
alapján 
Tel: 06/30/321-2408

SZABÓ FERENC
 (MSZP, 12. VK.)

A hónap 1. szerdája 17-
18.30 Általános Iskola 
(XI., Sopron út 50.)
A hónap 3. szerdája 17-
18.30 Általános Iskola 
(XI., Mérnök u. 39.)

SZESZTAY ANDRÁS 
(SZDSZ)

Telefonos egyeztetés 
alapján
Tel.: 06/30/655-3040

SZŐKE LÁSZLÓ 
(FÜGGETLEN)

Telefonos egyeztetés 
alapján

TÓTHNÉ VÉCSEI ÉVA 
(MSZP, 9. VK.)

A hónap 2. szerdája 
16.30-17.30 Keveháza 
utcai Óvoda (Keveháza 
u. 4.) A hónap 3. szerdá-
ja 16.30-17.30
Palánták összevont 
óvoda (Mérnök u. 42.)

VERESNÉ KRAJCÁR 
IZABELLA (MSZP)

A hónap 4. csütörtökje 
17.00-18.00
MSZP iroda (XI., 
Kaptárkő u. 8.)

BALÁS PIRI LÁSZLÓ 
(FIDESZ)

Minden hónap 1. 
keddje 17.30-19.00 
óra Gárdonyi Géza 
Általános Iskola (XI., 
Bartók B. út 27.)

DR. KUPPER ANDRÁS 
(FIDESZ)

Telefonos egyeztetés 
alapján
Tel.: 209-3439

WIESZT JÁNOS 
(MSZP, 11. VK.)

A hónap első szerdája 
18.00-19.30 óra
Budai Sport Általános 
Iskola (XI., Bikszádi u. 
11-15.)

Az önkormányzati képviselők fogadóórái 2007-ben

MIÉP HÍREK
A MIÉP XI. kerületi irodájában (Bartók B. út 96.) minden szerdán 
délelőtt 10-12-ig dr. Csigi Zsolt ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást 
tart. Kerekes Péter metafizikai pszichoterapeuta ingyenes lelki segély 
tanácsokat ad, és szintén ingyenes önvédelmi oktatást tart minden 
korosztálynak. Jelentkezés a 06/30/384-4873-as mobiltelefonon. 
A Magyar Fórum korábbi számai ingyen elvihetők. Független 
60-asoknak páratlan szombatokon 15 órától zenés teadélutánok. 
Jelentkezés a 203-4200-ás  számon.

 A MUNKÁSPÁRT HÍREI
A kerület szervezet hétfőtől csütörtökig 10–16, pénteken 10–13 óráig 
tartja nyitva irodáját (Bartók Béla út 79.). Ugyanitt ingyenes szépiro-
dalmi kiskönyvtár várja az érdeklődőket.

TOVÁBBI PÁRTPROGRAMOK
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Kedves Betegünk!
Őszintén megtisztelő számunkra, ha problémájával intézetünk járó-, vagy fekvőbeteg ellátó 
egységét keresi fel. Ahhoz, hogy az ellátást igénybe vehesse, Önnek érvényes beutalóval kell 
rendelkeznie, kivéve: a Bőrgyógyászati, Nőgyógyászati, Pszichiátriai, Fül-Orr-Gégészeti, Szemé-
szeti, Általános Sebészeti és az Onkológiai szakambulanciát.

A beutalónak a hatályos jogszabály szerint tartalmaznia kell az adott munkahely, orvosi rendelő:
 9 számjegyű OEP kódját, 
 mely az ellátó munkahely azonosítására szolgál, valamint a 
 8 számjegyű naplószámot, 
 mely a beutaló írásakor az orvos-beteg találkozást igazolja, továbbá
 a beteg azonosítására szolgáló adatokat: 
 név, taj-szám, születési idő stb.

Mivel az OEP megköveteli intézetünktől a beutaló orvos pecsétszámát, és a megelőző ellátást 
igazoló naplószámot, – ezek hiányában nem téríti meg az ellátást – ezért a hiányos beutalóval 
érkező beteget nem tudjuk fogadni, sajnos vissza kell irányítanunk a beutaló orvosához.

a Szent Imre Kórház vezetése

Csak beutalóval lehet igénybe  
venni a járó-, vagy fekvőbeteg ellátást

Az Újbudai Pedagógiai Szolgáltató 
Erőmű utcai épületében január 24-én 
délelőtt ünnepélyes keretek között 
megnyitották a Kiss Árpád emlékévet, 
majd sajtótájékoztató keretében 
ismertették a megemlékezések fonto-
sabb időpontjait és helyszíneit.

A híres neveléstudóst, közoktatás-politi-
kust Báthory Zoltán, Kiss Árpád egykori 
tanítványa mutatta be: a Brassó megyében 
található Csernátfalun született 1907-ben. 
Francia-német szakon szerzett oklevelet 
1932-ben, 1935-ben lett bölcsészdoktor, 

ezután gimnáziumi, majd gyakorlógim-
náziumi tanárként dolgozott Balassagyar-
maton. 1951-ben koholt vádak alapján 
Kistarcsára internálták. Szabadulása után 
tanítóképző intézeti tanár, mellette 1974-
től 1979-ben bekövetkezett haláláig a 
Magyar Pedagógiai Társaság elnöke volt. 
Fontos szerepet vállalt a magyar nevelés-
tudomány nemzetközi kapcsolatainak 
megteremtésében. Életművét szakirodal-
mi írásai tették teljessé. Számos fontos 
tanulmánykötet köthető a nevéhez, mint 
a Műveltség és iskola (1969) vagy a Mérés, 
értékelés, osztályozás (1978). Emlékét a 
Kiss Árpád-díj, a Kiss Árpád-emlékérem, 
illetve a debreceni egyetem által kétévente 
megrendezett konferencia ápolja.

Születésének centenáriumi alkalmából 
2007 januárjában emlékbizottság ala-
kult, melynek vezetői Báthory Zoltán, 
Trencsényi László, Kiss Endre és Buda 
András. A bizottság nevében Kiss Endre, 
az Új Pedagógiai Szemle szerkesztőbizott-
ságának elnöke elmondta, az emlékév al-
kalmából tavasszal konferenciasorozatot 
tartanak a legendás Fasori Gimnázium-
ban, az egykori Országos Pedagógiai In-
tézet épületében, majd májusban a Szent 
István Gimnáziumba látogatnak, illetve 
reményeik szerint visszatérnek kerüle-
tünkbe, és a Bercsényi utcában – ahol Kiss 

Árpád hosszú ideig élt és alkotott – emlék-
táblát avatnak. Debrecenben folytatódnak 
a tudományos konferenciákkal egybekö-
tött megemlékezések. Az év utolsó ren-
dezvényének helyszíne Balassagyarmat. 
Ezeken az előadásokon nemcsak a névadó 
oktatáspolitikai jelentőségéről, hanem a 
jelen kor pedagógiai kihívásairól, a ma-
gyar oktatási rendszer eredményiről és 
eredménytelenségeinek okairól is eszmét 
cserélnek a szakma képviselői, illetve az 
érdeklődök.
 A megnyitóünnepség hivatalos részé-
nek záróakkordjaként átadták Az év cikke 
elismerést, mellyel hagyományt szeretné-
nek a szervezők teremteni. 

B. P. 

Kiss Árpád emlékév
Konferenciák és egy reménybeli emléktábla-avatás

Talán nincs még egy olyan sokat válto-
zó területe mindennapjainknak, mint 
az egészségügy. Naponta újabb és 
újabb törvények, jogszabályok, rende-
letek szabályozzák életünket. Ebben 
az útvesztőben gyakran áll tanácsta-
lanul a legfontosabb szereplő, a beteg 
ember. A most induló cikksorozattal 
szeretnénk segítséget nyújtani a vál-
tozások erdejében való eligazodáshoz.

Bemutatjuk a kerületben zajló szakellátás 
rendjét, hasznos információkkal szolgá-
lunk a gördülékeny ügyintézéshez. Re-
méljük, ezzel sikerül megválaszolnunk a 
gyakran feltett kérdéseket: mikor, hova, 
kihez, hogyan fordulhatnak a páciensek 
egészségi problémáikkal.

Néhány szó a szakellátás  
szerkezeti felépítésről
Kerületünkben a járóbeteg szakellátás 
„gazdája” 2003 óta a kerületi önkormány-
zat. Ez azt jelenti, hogy ez az ellátási forma 
független a Fővárosi Önkormányzattól, va-

lamint a Szent Imre Kórháztól is. A szakel-
látást a Gyógyír XI. Kht. működteti.
 A XI. kerületi járóbeteg szakellátás 
több telephelyen folyik. A bázis a Fehér-
vári úti szakrendelő, de a kht.-hoz tartozik 
a bőr- és nemibeteg gondozó, a pszichi-
átriai gondozók (XI. és XXII. kerület), 
a tüdőgondozók (XI. és XXII. kerület), 
a gyermekorvosi rendelők, a háziorvosi 
rendelők. A Fehérvári úton a felnőtt szak-
rendelések mellett működik a gyermek 
szakrendelő (bőrgyógyászat, gégészet, 
nőgyógyászat, ortopédia, sebészet, szemé-
szet), valamint néhány háziorvos rendelő-
je is helyet kapott.

Bejelentkezés a rendelésekre, 
betegirányítás
A Fehérvári úti intézetben egységes in-
formatikai rendszer működik, amely le-
hetővé tette a régi, „kartonozós” rendszer 
megszüntetését. A betegekről tehát min-
den adatot, információt számítógépen 
rögzítenek, ezzel megvalósítható az egysé-
ges orvosi dokumentáció, a központi be-
tegfelvétel, a betegirányítás, tájékoztatás.
 A rendelőintézet 7 órától 20 óráig tart 
nyitva, az ügyfélszolgálat szintén 7 órá-
tól működik. Ugyancsak 7 órától vehető 
igénybe a laboratórium szolgáltatása. A 
szakrendelések 7 óra 30 perctől fogadják a 
pácienseket.
 A szakrendelőben a betegek a közpon-
ti betegirányításon keresztül juthatnak a 
rendelésekre. A gyermek szakrendelések-
re érkezőknek is először a központi beteg-
irányítóban kell jelentkezniük.
 Kizárólag beutalóval igénybe vehető 
szakrendelések: reumatológia, ortopédia, 
ideggyógyászat, röntgen, laboratórium, 
tüdőgondozó, kardiológia.
 A háziorvosi rendelések, valamint az 
épületben dolgozó fogorvosok, szájsebé-
szek közvetlenül, tehát a központi beteg-
irányítás nélkül felkereshetők.
 A központi betegirányításon dolgozó 
munkatársak fogadják a pácienseket, tájé-
koztatást nyújtanak, rögzítik és ellenőrzik 
az adatait, továbbítják a bejelentkezett be-
teg adatait az igénybe venni kívánt szak-
ellátó helyre, esetleg előjegyzést adnak az 
időpont egyeztetése alapján.
 Az előjegyzési időponttal rendelkező 
betegeknek is először a központi betegirá-
nyításon kell jelentkezniük. Itt egy, csak az 
adott napra szóló ticketet kapnak.
 A papíron a következő információk 
szerepelnek:
– melyik szakrendelésre szól a behívás;

– az orvos neve az adott szakrendelésen, 
akihez időpontot kapott a páciens;
– a rendelőn belül hányadik emeleten, hol 
helyezkedik el az adott szakrendelés;
– a sorszám, amivel hívni fogja a rendszer 
a beteget;
– az időpont, amikor a vizsgálat várható.
Ezt a jegyet a behívás után is meg kell 
őrizni, mert amennyiben más osztályon 
is megvizsgálják a beteget (például a fül-
orr-gégészetről röntgenbe küldik), a má-
sodik szólítás is ez alapján a szám alapján 
történik.

Előjegyzés

Az előjegyzés történhet személyesen vagy 
telefonon. A központi betegirányítónak 
négy telefonszáma van: 279-2156; 279-
2157; 279-2158; 279-2166.
 Az előjegyzéshez (akár telefonon, akár 
személyesen) szükséges a taj-kártya, a sze-
mélyi igazolvány, a lakcímkártya, továbbá 
a beutaló-igényes rendelésekhez a beutaló 
bemutatása. Az intézet vezetői kérik a bete-
geket, hogy időpont-előjegyzés miatt csak 

a fenti telefonszámokon érdeklődjenek, a 
szakrendeléseken dolgozó orvosok és asz-
szisztensek nem tudnak időpontot adni.
 Az adatbázisban szerepel a kerület 
lakosainak többsége, valamint azoknak 
az adatai, akik valamilyen szolgáltatást itt 
már igénybe vettek. Ezért a betegfelvétel 
csak rövid időt vesz igénybe. Sok esetben 
ez csupán adategyeztetést jelent, hiszen az 
utolsó megjelenés óta változhattak egyes 
adatok. Az adategyeztetés nemcsak a be-
tegek érdekeit szolgálja, de az intézmény 
is csak akkor jut hozzá az ellátásért járó 
térítéshez, ha az OEP számára korrekt be-
tegadatokat szolgáltat.

Mikor következem?

A bejelentkezett, illetve előjegyzett, ren-
delésre váró betegek listáját az orvosok 
saját számítógépükön látják. Ezért nem 
szükséges kopogni, vagy bármilyen más 
módon jelezni a megérkezést.
 A betegeket általában a bejelentkezés 
sorrendjében fogadják, úgynevezett kijel-
ző táblák figyelmeztetnek (mint a bankok-
ban) arra, hogy mikor következik a beteg. 
A kijelzőtáblán a sorszám mellett szerepel 
a rendelőhelyiség száma, ahová tehát hí-
vás, külön felszólítás nélkül lehet belépni. 
Ezzel az eljárással a betegek személyiségi 
jogait védik, amit törvény is szabályoz.

A betegirányítótól a szakorvosig

A szakrendelés kiskátéja
  a rendelésekre a bejelentkezés 
történhet személyesen vagy telefo-
non
 az ellátás napján a pácienseknek 
jelentkezniük kell az ügyfélszolgá-
latnál, hogy megkaphassák napi 
sorszámukat. Ez alapján történik 
majd a szakrendeléseken az illető 
beteg behívása. Akár személyesen, 
akár telefonon történt a bejelent-
kezés, mindkét esetben jelentkezni 
kell a megjelenés napján!
 az orvos által visszarendelt bete-
geknek szintén időpontot kell kérni-
ük a kontrollvizsgálatra

Soron kívül?

Soron kívül köteles az intézet ellátni a sür-
gős eseteket. Hogy melyik a sürgős eset, 
annak megítélése az adott szakrendelő 
kompetenciájába tartozik. Emberiességi 
szempontok miatt ugyancsak elsőbbsé-
get élveznek a kismamák, kisgyermekek, 
egyes krónikus betegségek, illetve általá-
nos egészségi állapotuk miatt soron kívül 
ellátásra szoruló páciensek.
 A szakrendelésen felelősségteljes gyó-
gyító munka folyik, ezért kérik, hogy az 
esetleges várakozást megértéssel fogadják 
a betegek. 
 Gyakran előfordul, hogy nem sikerül 
az adott időpontra megérkezni. Ilyenkor, 
ha a munkatársak hiába szólítják az adott 
beteget, a sorban utána következőt fogad-
ják, ami a később megérkező betegek kö-
zött, illetve a betegek és az egészségügyi 
dolgozók között konfliktus forrása lehet. 
Ezeket a konfliktusokat csak megfelelő 
toleranciával és egymás iránti tisztelettel 
lehet elkerülni.

Takarítási szünet
Fontos a megfelelő higiénia. Minden ren-
delőben 13 óra körül 10-15 perces takarí-
tás történik. Ilyenkor a rendelés szünetel.

Bár elsőre talán kissé bonyolultnak tűnik 
az új rendszer, a Gyógyír XI. Kht. veze-
tői szerint megtanulható, s a páciensek 
kényelmét, a várakozási idő lerövidítését 
szolgálja. Remélik, hogy sikerült a kerület 
lakosságának a bejelentkezéssel, betegirá-
nyítással, a rendelő működésével, felépíté-
sével kapcsolatos információit bővíteni. 

Ezentúl a kontrollvizsgálatokra is időpontot kell kérni

Az intézmény felépítése logikus, de meg kell tanulni

Az emlékbizottság Fodor Vince alpolgármester jelenlétében megnyitja az emlékévet

A BKV február elsejétől újraindítja a 
gyors 239-es autóbuszt. A gazdagré-
tiek által kért járat ezután már nem a 
2-es metró felújításához kapcsolódva, 
hanem attól függetlenül közlekedik 
munkanapokon a csúcsforgalmi 
időszakban. A járatról elismerően 
nyilatkozott lapunknak Lakos Imre, a 
fővárosi városüzemeltetési és környe-
zetgazdálkodási bizottság elnöke.

A járatra hét csuklós autóbuszt osztanak 
be, de a reggeli időszakban a Gazdagréti la-
kóteleptől lesz öt garázsmeneti kiállás is. Az 
eddig a Sasadi úttól közlekedő 5-ös és 78-as 
garázsból kiálló buszoknak mintegy a fele 
fog a Gazdagrétről indulni. Ezzel a reggeli 
csúcsidőszakban 4–8 percenként, míg dél-
után 10 percenként indulhatnak a gyors 
239-es autóbuszok. A pesti végállomás egy-
előre a Kazinczy utcánál lesz, és ugyanúgy 
fordulnak vissza a Rákóczi úton az autó-
buszok, mint a metrópótlás alkalmával. 
Tervezik, hogy később a Blaha Lujza térre 
teszik át a végállomást, de ehhez ott úttest- 
és járdakorrekciós munkákat kell elvégez-
ni, ami több tízmilliós költséggel jár. 
 A járat a Hegyalja úton a belváros irá-
nyában az Avar utcánál, míg a Gazdagrét 
felé a Mészáros utcánál kap megállóhely-
párt. Úgy tervezik, hogy a BAH csomó-
pontnál nem lesz megállója a 239-es autó-
busznak, és a forgalmi helyzettől függően – 
hogy hol várható gyorsabb haladás – megy 
a felüljárón, illetve az utcaszinteken a busz. 
A járat indításával egyidejűleg csökken a 
gyors 139-es kapacitása, a reggeli csúcsidő-
szakban az eddigi 16 csuklós busz helyett 
12 szállítja az utasokat, és 3-ról 4 percesre 
nő a menetsűrűség. Délután szintén keve-
sebb jármű lesz majd ezen az útvonalon, 6 
percenként követik egymást a buszok.
 Lapunk kérdésére a közlekedési vál-
lalat illetékese elmondta, egyelőre nincs 
tervben a 239-es busz teljes üzemidőssé 
tétele, amennyiben viszont az utazási igé-
nyek azt mutatnák, hogy erre az új vonalra 
más napszakokban, illetve a hétvégeken is 
jelentős igény lenne, akkor természetesen 
megvizsgálják az üzemidő növelésének 
a lehetőségét. Azt is megtudtuk, hogy a 
gazdagrétiek nagyon örülhetnek ennek 

a járatnak, mert a pesti oldalon jelen pil-
lanatban is vannak olyan buszjáratok (pl. 
82/A), amelyeken reggelenként jelentős 
utas lemaradás van, és ezeket is szükséges 
lenne újabb járművekkel megerősíteni.
 A buszjárat indokoltságát a döntésho-
zók is elismerték, de a korábbi elképzelé-
sek szerint a Szabadság híd lezárásakor, a 
villamospótló buszok útvonalának meg-
hosszabbításával egyidejűleg indult volna 
be a 239-es is. Mivel azonban a híd lezá-
rása a 4-es metró építésének csúszása mi-
att kitolódik, nem volt kívánatos tovább 
halasztani az új gazdagréti busz beindítá-
sát. A járat fenntartásának plusz költsége 
– a jelenlegi útvonalon és menetrenddel 
– várhatóan évi 48 millió forint lesz, ame-
lyet a BKV Zrt.-nek kell kigazdálkodnia. 
 Lakos Imre alpolgármester lapunknak 
elmondta, hogy először az előző ciklus fő-
városi városüzemeltetési bizottságának el-
nökeként találkozott a 239-es busz elindítá-
sának gondolatával, felkarolva a gazdagréti 
civil szervezetek felvetését. Akkor a Kálvin 
téri állomásépítési munkákkal kapcsolatos 
villamospótlási átszervezési intézkedések-
kel egyidejűleg szerették volna elérni a busz 
újraindítását. Azóta a kibővült hatáskörű 
fővárosi városüzemeltetési és környezet-
gazdálkodási bizottság az ő javaslatára 
újratárgyalta ezt a témát. Megállapították, 
hogy nem célszerű az állomásépítéssel 
összekötni a busz újraindítását, ugyanis a 
gazdagréten élők számára annyira előnyös 
az átszállás nélküli kapcsolat a belváros fe-
lé, hogy ezt méltányolni kell.

(k.i.-h.l.)

A gyors 239-es autóbusz menetrendje
A Gazdagréti lakótelepről indulva: 
Reggel: hétfőtől péntekig munkanapokon 
5.50–9.00-ig
Délután: hétfőtől csütörtökig munkanap-
okon 14.45–18.15-ig
Pénteki munkanapokon 14.01–17.45-ig.

Kazinczy utca – Urániától indulva: 
Reggel: hétfőtől péntekig munkanapokon 
6.30–8.30-ig
Délután: hétfőtől csütörtökig munkanap-
okon 14.17–18.47-ig 
Pénteki munkanapokon: 13.47–18.17-ig.

Újraindul a 239-es busz
Munkanapokon közlekedik a csúcsidőszakban EGÉSZSÉGÜGY
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2006 valóban a választások éve lett az egész 
országban éppúgy, mint kerületünkben. 
Az MSZP Újbudán két választókerületet 
nyert tavasszal, és 14 mandátumot szer-
zett ősszel az önkormányzati választáso-
kon, továbbra is a szocialista párt jelöltje, 
Molnár Gyula a polgármester. Ugyanak-
kor 2006 kerületünkben szerencsére nem 
a felfordulás éve lett, megőriztük azt a 
rendet és fejlődést, amit az elmúlt években 
kerületünkben kialakítottunk. Megőriz-
tük minden értelemben. Számomra 2006 
tehát nemcsak a választást jelentette, ami-
kor még a szokásosnál is több választópol-
gárral találkoztam, hanem a munkát is. 
A munkából kijutott mindenütt, a kerü-
leti önkormányzat életében éppúgy, mint 
az innovációért végzett munkámban az 
egyetemvárosban és az Infoparkban, vagy 
máshol. Legemlékezetesebb pillanatok 
közé tartozott az, amikor megtudtam, 
hogy választókerületemben megválasz-
tottak egyéni képviselőnek, de az is, ami-
kor megtudtam, boldog nagypapa lettem, 
unokám született.

* * *
2007-ben Újbuda egyre gyorsabb ütem-
ben fejlődik, az itt lakók a fejlődéssel járó 
kellemetlenségeket és a fejlődés eredmé-
nyeit egyszerre fogják érezni. Tovább épül 
a metró, szemünk előtt fog megújulni 
következő években kerületünk. A metró, 
mint a mágnes vonzza a beruházásokat, 
melyek közül néhány már most el fog 
kezdődni. Alig fejeződik be tehát a metró 
néhány állomásának építése, máris újabb 
közlekedési nehézségeket tapasztalunk 
más közlekedési beruházások, útfelújítá-
sok, építések kapcsán. Otthonunk ugyan-
akkor tisztább, parkjaink még szebbek 
lesznek.

Be akarjuk fejezni a játszótérprogramot, 
és több parkot akarunk felújítani, rehabili-
tálni. Szeretnénk – Újbuda lakóival együtt 
– szebbé, virágosabbá tenni kerületünket. 
Intézményeinkre is több pénzt akarunk 
költeni, a felújítás, a karbantartás egyre 

több erőt köt le erőfeszítéseinkből. Meg 
akarjuk őrizni azt, hogy az utóbbi évek-
ben rendesebbé, szerethetőbbé vált mind-
annyiunk kedves otthona, kerületünk. 
Feltétlenül meg akarjuk őrizni azt a jó 
együttműködést, amit kerületünk vállal-
kozóival, vállalkozásaival kialakítottunk. 
Számunkra fontos, hogy ne csak lakni, és 
tanulni, hanem dolgozni is jó dolog legyen 

A hatékony működés közös érdek

2006-ban két választás is volt. A pártok 
ilyenkor sokkal jobban hangsúlyozzák a 
különbséget, azt, hogy miben és meny-
nyire különböznek a riválisoktól. Ugyan-
akkor a pártoknak a választók bizalmát is 
el kell nyerniük, így a politikai versengés 
által gerjesztett szembenállás óhatatlanul 
kiszélesedik, átitatja a társadalom teljes 
szövetét. Ez nem hazai sajátosság, ez min-
den demokráciában így van. De egész-
séges társadalmakban ez a feszültség a 
választások után nyomtalanul elmúlik. 
Nálunk azonban két fájdalmas seb keze-
letlen, ellátatlan maradt. Az egyik sebet 
Gyurcsány Ferenc őszödi beszéde ejtette. 
Ekkor vált mindenki számára világossá, 
hogy a választások előtt az államháztar-
tás közérdekű adatait politikai okokból 
(értsd: a hatalom megtartása céljából) el-
titkolták, és hogy az előző ciklusban nem 
csináltak semmit, csak folyamatosan ha-
zudtak. A másik seb pedig az október 23-i 
nemzeti ünnepen esett, amikor ártatlan 
civileket, külföldi turistákat brutálisan 
bántalmaztak. Amíg ezeket a sebeket 
nem gyógyítják meg, nincs remény arra, 
hogy a társadalom egészségesen reagáljon 
a politikai történésekre. E rossz emlékek 
mellett mégis szívesen emlékszem vissza 
azokra a pillanatokra, amikor kiderült, 
hogy a kerületben az MDF-fel együtt 
akár minden ígéretünket valóra válthat-
juk. Az, hogy ez másként alakult, csak az 
MDF-en múlott – lelkük rajta!

* * *
Az előző négy évben a kormány nem csi-
nált semmit, Európa éllovasai közé tartoz-
tunk, most mi vagyunk a negatív példa. 
És ennek isszuk ma a levét. Nincs egyetlen 
szelete sem a társadalomnak, amelyiket 
ne érintenének a megszorító intézkedé-
sek. Az, hogy Újbudán mennyit tudunk 
ebből kompenzálni, az legalábbis részben 

a bevételeinken múlik. Ha például a Lágy-
mányosi-öbölben meglévő üzletrészünket 
magasabb áron adtuk volna el Leisztinger 
Tamásnak, akkor többet fordíthatnánk a 
következő időben a megszorító intézke-
dések kompenzálására. Ma azonban úgy 
tűnik, hogy a kerület vezetésének fonto-
sabb egy MSZP közeli vállalkozó érdekeit 

képviselni, mint azokét, akiknek a nyug-
díja egyre kevesebbet ér, akiknek egyre 
többet kell költeniük arra, hogy elérjenek 
az iskolájukba vagy a munkahelyükre, 
vagy akiknek a drasztikusan megemelt 
árú gyógyszerekre, vizitdíjra és kórházi 
napidíjra sincs pénzük.
 De rosszul járnak a kevésbé kiszol-
gáltatott helyzetben lévők is, hiszen min-

den ígéret ellenére emelkedik a gáz ára 
(és ki tudja, szeptemberben még meny-
nyivel fog emelkedni?) és ennek követ-
keztében a távhő ára is. Korábban azt 
ígérték Demszkyék, hogy a privatizált 
Vízművek nem fog infláció felett emel-
ni. Most mégis ez történik. És nemcsak a 
vízdíjjal, hanem az összes főváros nyúj-
totta közszolgáltatással.

* * *
Akárhogy is nevezzék, mi mindig készen 
állunk arra, hogy együttműködjünk a 
kerület érdekében. Megtesszük azokat a 
javaslatokat, amelyeket a kampányban 
megígértünk, vagy megígértek mások 
– akár a szocialisták! – és amelyektől azt 
reméljük, hogy jobbá teszik a kerület lakó-
inak életkörülményeit és az intézmények 
működését, fejlesztik a kerület infrast-
ruktúráját. A költségvetés készítésének a 
„nyílt” jelzővel való ellátása egyfelől an-
nak beismerése, hogy eddig nem volt az. 
Másfelől azonban attól, hogy nyílt, és mi 
aktívan részt veszünk a kialakításában, 
nem jelenti, hogy osztoznánk a felelőssé-
gen az elhibázott négy évért és az ebből 
fakadó megszorító intézkedésekért: az ki-
zárólag a koalíciót terheli!

* * *
Mi mindig nyílt lapokkal játszunk. 
Ugyanakkor a nagybetűs Újbudai Mi-
nimum megalkotásában nem hiszünk. 
Azt ugyanis nem egy határozattal, vagy 
szerződéssel kell megalkotni. A politi-
kai kultúránkat nap, mint nap magunk 
alakítjuk, formálásában a mindenkori 
többségnek van meghatározó szerepe. 
Ez a minimum egyre távolodik a ko-
rábbi konszenzustól. Ennek legnyilván-
valóbb jele, hogy a képviselők ma már 
nem egyenlők, vannak egyenlőbbek. 
Így akarja a polgármester, az MSZP, az 
SZDSZ és az MDF is.

Mi mindig nyílt lapokkal játszunk

A viharos kifejezést akár szó szerint is 
érthetjük. Ritkán látott nagy vihar tom-
bolt augusztus 20-án letört ágakat és 
kidőlt fákat hagyva maga után. Sajnos a 
katasztrófa emberéleteket is követelt. Az 
ombudsman helyettese szerint felelősség 
terheli a tűzijáték lebonyolításáért felelős 
kancelláriát is, a politikai következmé-
nyek azonban ezúttal is elmaradtak. Egy 
másik szomorú esemény is a kerülethez 
kötődött: a műegyetemi lőtértűz, ami-
nek oltásakor – két társával – egy kerü-
leti tűzoltó is életét vesztette. Emléküket 
megőrizzük.
 A két kampány, kisebb atrocitásoktól 
eltekintve, normális mederben folyt, bár 
a kormánypártok zavaró média-túlsúlyát 
elsősorban a hivatalos kampány előtti 
időszakokban a helyi Újbuda újságban és 
a TV 11-ben nagyon éreztük. Szintén ész-

revehető volt, hogy az MSZP és az SZDSZ 
mennyivel többet tudott költeni mindkét 
kampányra, mint az ellenzék. Feltehetjük 
a költői kérdést: vajon miből? 
 Voltak szép, felemelő pillanatok is ke-
rületünkben. Méltó és szép volt a megem-
lékező hangverseny az 1956-os forrada-
lom 50. évfordulóján a Szent Imre-temp-
lomban. Szép volt a már évtizedes múltra 
visszatekintő nyárbúcsúztató rendezvény 
a Feneketlen-tónál. Jó kezdeményezés a 
kerületünkből induló és mára országos 
rendezvénnyé terebélyesedett Festészet 
Napja, de gondolhatunk a színvonalas 
koncertekre is a Fonóban. 

* * *
Alappal gondolhatjuk, olyan, mint álta-
lában hazánk lakosságáé. Növekvő költ-
ségek, csökkenő életszínvonal, kevesebb 
reálbér. Néhány réteget, csoportot az át-
lagosnál jobban fognak sújtani a megszo-
rítások. Nehéz időszak vár többek között 
a panellakásokban élőkre, akik különö-
sen megérzik majd a távfűtés, a közös 
költségek, a közüzemi díjak emelkedését, 
lakásuk értékének csökkenését. Súlyos 
hátrányt elszenvedő tiszteletre méltó 
csoport a nyugdíjasok lesznek. A gáz, a 
villany árának drasztikus emelkedésén 

túl a gyógyszerárak jelentős növekedése 
elsősorban őket érinti. Szintén tapasztal-
ni fogják az egyre nagyobb sorokat az or-
vosi rendelőkben. A kisgyermeket neve-
lők és a nagycsaládosok is megszenvedik 
a megszorításokat.
 Nehezebben fogunk élni kerüle-
tünkben is. Mindehhez járul még az a 
fájó érzés, azt hittük, hogy hazánk halad 
előre, közelít a nyugat-európai országok-
hoz, az úgynevezett rendszerváltozás 
nehezén már túljutottunk, most pedig itt 
vagyunk a megszorítások, a válság kö-
zepén. A szép kampányígéretek mintha 
elfelejtődtek volna. Csúnyán becsapták a 
kerületi lakosokat is.    
 Az újbudai kereszténydemokraták sa-
ját és a kerület szerény lehetőségei szerint 
azon munkálkodnak, hogy a legelesetteb-
bek helyzete ne romoljon végzetesen. 

* * *
A polgármester úr kijelentése sajnos kam-
pányfogás. Hiteles-e a szándéka annak 
tükrében, hogy az elmúlt időszakban a 
polgármester úr az ellenzék egyetlen mó-
dosító javaslatát sem támogatta?  
 Amennyiben polgármester úr vál-
toztat eddigi magatartásán, mi partnerei 
leszünk a kerületi polgárok, Újbuda la-
kossága érdekeit szolgáló együttműkö-
désnek. Az elsődleges cél számunkra a 
kerület nagyarányú vagyonvesztésének 
megállítása. Az elkótyavetyélt ingatlanok 
a kerület lakosságát kurtítják meg. Ez a 
pénz egyszer, a nem is túl távoli jövőben 
nagyon hiányozni fog. A Lágymányosi-
öböl környékét, a kamaraerdei területe-
ket csak egyszer lehet eladni még áron 
alul is. Mi történik majd, ha az utolsó 
üzlethelyiség és az utolsó négyzetméter 
földterület is elkelt?
 Egy felelős, hosszú távú, az önkor-
mányzatnak folyamatos bevételt is hozó 
pénzügypolitika hívei vagyunk. Keresz-
ténydemokratákként a költségvetés kiadá-
si oldalán kiemelten kezeljük a rászorulók 
szociális támogatását – elsősorban a gyer-
mekeket nevelő családok és a nyugdíjasok 
körében. Célunk még a közbiztonság javí-
tása, közterületeink rendezettebbé, tisz-
tábbá tétele is. Fontosnak ítéljük továbbá 
az egyházak és a civil szervezetek fokozot-
tabb támogatását.

* * *
Ezt a képet inkább a polgármesteri ve-
zetés igyekszik kialakítani magáról. A 
tények mást mutatnak. Egy apró példa, 
amely rávilágít az MSZP-SZDSZ-MDF 
kerületet irányító „korrektségére”: húsz 
képviselőjük után több mint 20 külsős 
bizottsági helyet szavaztak meg maguk-
nak, az ellenzék ugyanakkor mindössze-
sen öt helyet kapott. A nagy ingatlanel-
adások a kereszténydemokraták tiltako-
zása ellenére valósultak meg. Ezekután 
miről beszélünk? A vezetés ugyanakkor 
mindenben számíthat ránk, ami a kerü-
let lakóinak valódi, hosszú távú érdekeit 
szolgálja. Eddig sem és ezután sem ve-
szünk részt semmilyen személyeskedő, 
politikustársunkat emberi méltóságá-
ban sértő vitában. A magunk részéről 
készek vagyunk részt vállalni minden 
értelmes, jobbító szándékú párbeszéd-
ben, együttműködésben. 

Azt hittük, hogy 
hazánk halad előre

Körkérdés az újbudai frakcióvezetőkhöz
Az Újbuda Magazin az önkormányzatban tevékenykedő négy 
frakció vezetőjéhez ebben az évben is körkérdéssel fordult. A 
négy kérdés a következő:

1. Előzetesen az elmúlt évet több, az Újbudának nyilatkozó sze-
mélyiség a választások miatt viharos időszaknak jövendölte, 
s úgy vélte, ez a tény alapvetően befolyásolja majd a kerület 
életét. Ön hogyan látja, mi, és hogyan történt a XI. kerületben 
2006-ban? Ön mire emlékszik vissza különösen szívesen?

2. Tudjuk, hogy nem jövendőmondó, de megkockáztatjuk a 
kérdést: a január közepén rendelkezésére álló információk 
alapján milyen lesz Újbuda lakosságának élete 2007-ben?

3. Nyílt költségvetés-készítést hirdetett meg Molnár Gyula 
polgármester. Él-e ezzel a lehetőséggel az Ön frakciója? 
Melyek a prioritásaik, mit szeretnének ebben az évben feltét-
lenül megvalósítani, vagy – ha hosszabb folyamatról van szó 
–, legalább elkezdeni?

4. Újbudán hagyományai vannak a politikusok korrekt 
együttműködésének, a lojalitásnak, a másik oldalon képvi-
selt álláspontok tiszteletben tartásának. Véleménye szerint 
erősödik, vagy gyengül ez a folyamat, van-e esély az Újbudai 
Minimum megalkotására és betartására?

A válaszok közül hármat egyszerre, a mostani számunkban 
jelentetünk meg. A külföldön tartózkodó Lakos Imre (SZDSZ) 
válaszait következő számunkban hozzuk.

Újbudán, a közös munka és a közös tudás 
gazdagítja igazán kerületünket. Termé-
szetesen sohasem szabad elfelejteni, hogy 
az adó minden forintjáért keményen meg 
kell dolgoznunk, a takarékosság talán még 
a korábbiaknál is nagyobb szerepet kell 
kapjon gondolkodásunkban.

* * *
Igen, meggyőződésem, hogy egy város, 
egy városrész erejét a különböző értékek 
és érdekek gazdagsága mutatja meg leg-
inkább. Meggyőződéses baloldaliként is 
úgy gondolom, hogy minden városrész-
nek – így Újbudának is – nagy szüksége 
van konzervatív gondolatokra és kultú-
rára is. Ezért is hirdette meg polgármes-
terünk az Újbudai Minimumot, azaz azt 
a munkamódszert, azt az együttműkö-
dési formát, amely szerint keressük meg 
azokat a területeket, amelyekben együtt 
tudunk működni, amelyekben közösek 
a szándékaink. Mi, baloldaliak rendsze-
rint sokkal inkább érzékenyek vagyunk 
a szociális kérdésekre és a fejlődésre, míg 
jobboldali képviselőtársaink inkább a tra-
díciók megőrzéséért, a megszokott mód-
szerek fennmaradásáért szoktak dolgozni. 
Mindkét oldalon vannak azonban olyan 
területek, melyek azonosak. Munkánk-
ban, együttműködésünkben ezekre kell 
koncentrálnunk, el kell kerülnünk, hogy 
az elmúlt év őszének vad háborúi akár a 
legkisebb mértékben is megjelenjenek ke-
rületünkben. Természetesen figyelembe 
kell venni, hogy a kormányzó koalíció ma 
a baloldaltól a nyugodt konzervatív erőig 
terjed, az ettől jobbra álló erők felelőssége 
a kormányzásban – és az ezzel szorosan 
összefüggő költségvetésben – csak nehe-
zen jelenik meg, pedig a hatékony műkö-
dés közös érdek.

Wieszt János

Kupper András

Wieszt János – az MSZP kerületi frakcióvezetője Mészáros József – a KDNP kerületi frakcióvezetője

Kupper András – a Fidesz kerületi frakcióvezetője

Mészáros József

ÚJBUDA. A mi városunk.
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De hát mindannyian szívesen nosztalgiá-
zunk, gondolunk vissza a mögöttünk lévő 
esztendők kellemes emlékeire, és osztjuk 
meg azokat gyermekeinkkel, barátaink-
kal. Hasonló nosztalgia kerített hatal-
mába, amikor az egykor egyeduralkodó 
köztelevízió jól ismert riporterével, Poór 
Klárával, és férjével, az ugyancsak rendkí-
vül népszerű Farkas Bálinttal, az Operett-
színház színművészével beszélgettem.

– Valaha szinte nem volt olyan nap, hogy 
ne találkoztunk volna Önökkel a televízió 
képernyőjén, illetve az Operettszínház-
ban. Most meg…
 – Élek, vagyok, dolgozom – csak nem 
az Operettben. Számos vidéki és külföldi 
fellépésem van, és vasárnap délutánon-
ként élő adásban riporterkedem a Buda-
pest TV-ben – mondja mosolyogva Farkas 
Bálint, akit – várakozásommal ellentétben 
– sokkal könnyebb szóra bírni, mint Poór 
Klárit. Mint kiderült, vonakodott eljönni 
a találkozóra. Csak azért vállalta végül, 
mert a férje már megígérte, hogy mind-
ketten ott lesznek. Így hát első körben in-
kább Farkas Bálintot faggatom.

 Milyen fellépéseket említett?

Itt nem a régi értelemben vett haknik-
ról van szó, amikor egy nap három-négy 
helyen is énekel az ember, hanem nagy, 
elegáns vállalati rendezvényekről, vidéki 
operett- és musicalestekről. Ami meg a 
külföldet illeti, bejártam már Európa va-
lamennyi országát, és minden évben meg-
hívnak Amerikába és Ausztráliába is. 

 Olyankor együtt utaznak?

Nem, sohasem megyek Bá-
linttal. Én annak idején sa-
ját jogon kiutaztam magam 
– kapcsolódik a beszélgetés-
be Poór Klára. Kihasználva 
az alkalmat rákérdezek:

 Mikor jött el a királyi tévé-
ből?

1996-ban. Akkor volt egy le-
hetőség arra, hogy aki akart, 
elmehetett korengedményes 
nyugdíjba. Éltem vele.

 Azóta mivel tölti az idejét?

Lovagolok.

 Az jó. És mit csinál még?

Lovagolok, díjugratok. Bóni, a lovam, 
egész embert kíván. Ha rajtam kívül vala-
ki más közelít hozzá, akkor rúg, harap. Így 
hát naponta kijárok Százhalombattára, a 
lovardába, és ellátom, lecsutakolom Bónit, 
tisztán tartom a környezetét. Annak ide-
jén én is idomítottam. 

Farkaslesen Poór Klárival
Miről regél a 35 éves barna pizsama?

 Versenyre szoktak menni?
Nem, mert féltem a lovat, hogy baja esik.

 Mióta űzi ezt a sportot?

Óh, még gyerekkoromban kezdtem! A 
nyarakat vidéken, a nagyszüleimnél töl-
töttem. Ott tanultam és szerettem meg 
lovagolni. 

 Mivel tölti az idejét, amikor nem ül lóhá-
ton?

Zongorázom, olvasok, szimfonikus zenét 
hallgatok. De a jó jazzt is szeretem.

 Őszintén szólva, számomra szinte hihe-
tetlen, hogy teljes egészében lezártnak 
tekinti a televíziós múltat. Nem hiányzik a 
szakma?

Szép, érdekes, kreatív évek voltak, de 
véget értek. Ma egészen más a televízió-
zás, mint akkor volt, amikor dolgoztam. 
Nincs szükség az elektronikus médiában 
olyanokra, mint én, vagy akkori kollégá-
im. Már nem kell diploma, tudományos 
fokozat, felsőfokú nyelvvizsga – mint a 
mi időnkben –, hiszen ahhoz, hogy most 
valaki mondjuk műsort vezessen, sokszor 
elég egy valóság show-beli szereplés is.

 Ön hogy került annak idején a tévéhez?

Éppen, hogy megszereztem a diplomámat 
a nemzetközi gazdaság szakon, amikor 
megjelent az újságban egy hirdetés, hogy 
a televízió bemondót keres. Gondoltam, 
megpróbálom. Fölvettek. 

 S végül riporter lett, nem bemondó. 
Kezdőként kitől tanulta a legtöbbet?

A legendás Fischer tanár úrtól.
A mosolyogva figyelő, néha egy-egy meg-
jegyzést is megeresztő férjhez fordulok:

 Na és Önnek ki volt a mentora? Ki egyen-
gette, irányította első lépéseit a pályán?  

Vámos László. Tudja, én tulajdonképpen, 

eredeti képzettségemet tekintve – akár-
csak az édesapám – állatorvos vagyok. 
Minden vizsgám megvan, de nem dokto-
ráltam le. Ugyanis valami közbejött: sze-
repet kaptam a West Side Story-ban. Így 
aztán otthagytam csapot-papot, és 1970 
óta az Operettszínház tagja vagyok. 

 Mit szólt mindehhez az édesapja?
Hogy őszinte legyek – ellentétben édes-
anyámmal, aki nagyon boldog volt, min-
den előadásomat háromszor nézett meg és 
sírt végig –, nem nagyon örült. De sejthetett 
valamit, mert én már négy éves koromban 
színész voltam – anélkül, hogy ezt tudtam 
volna. Ugyanis – lévén, nem tudtam írni 
– mindig eljátszottam apámnak, hogy ki 
kereste, amíg nem volt otthon. Utánoztam 
a mozgásukat, a hanglejtésüket, és még 
kellékeket is bevetettem a produkcióhoz. 

Édesapám ennek alapján mindig tévedhe-
tetlenül tudta, hogy kinek a kutyája, macs-
kája, papagája szorul orvosi segítségre. 
 De hogy válaszoljak az eredeti kér-
désre, az operett stúdióbeli felvételimen 
Vámos László hallgatott meg. Egy átmula-
tott éjszaka után estem be a megméretésre. 
Tudtam egy dalt, meg egy verset. Előbb el-
énekeltem, hogy Délibábos Hortobágyon, 
utána meg elmondtam Romhányi József 
Bolha című versét. Legnagyobb meglepe-
tésemre, visszahívtak a második fordulóra 
is, és megint Vámos László ült az asztal 
túloldalán. Megkérdezte: – Mit hozott? 
Erre én: – Romhányi Bolha című költemé-
nyét, meg a Délibábos Hortobágyon kez-
detű dalt. Vámos rám nézett, majd megje-
gyezte: – De hiszen az első meghallgatáson 
is ezt hallhattuk magától! – Igen, de más 
sorrendben – válaszoltam. Erre elnevette 
magát, és fölszólított, hogy táncoljak. Ám 
ez egyedül nem megy, így megkértem a 
felvételi bizottság hölgytagját, hogy legyen 
a partnerem. Mit mondjak, ez volt az első 
nagy sikerem, hisz így lettem az Operett 
Stúdió tagja. Később is figyelt rám Vámos 
László. Minden darabban jutott nekem 
szerep. Gyakran mondták tréfásan a kol-
légák, hogy Vámos „farkasvakságban” 
szenved – s amikor Farkas Bálint az egy-
kori legendás rendezőt idézi, arca átalakul, 
hangja megváltozik, néhány pillanatra 
mintha Vámos Lászlót látnám, hallanám.

 Valóban számos szerepet eljátszott, ope-
rettet és musicalt egyaránt. Volt Bóni a 

Csárdáskirálynőben, Freddy és Higgins a 
My Fair Lady-ben, Petrucchio a Csókolj meg, 
Katám-ban és Percsik a Hegedűs a házte-
tőn-ben. Játékának színvonalát Jászai Mari-
díjjal és a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Lovagkeresztjével ismerték el. Mostanában 
mégsem látni az Operettszínház színpadán.

Sajnos immár három éve nem kapok fel-
adatot. Újabban csak musicaleket játsza-
nak, és az illetékesek – ki tudja, miért – azt 
hiszik, hogy én csak az operett műfajában 
vagyok otthon.

 Ennek ellenére nem panaszkodik. 
Mosolygós, életvidám, kiegyensúlyozott.

Úgy tartom, az a legfontosabb, hogy az 
ember jól érezze magát a bőrében. A mo-
soly meg olyan nálam, mint a smink. Éj-
szakára veszem le. És hát végül is sokfelé 
föllépek, és mint már mondtam, rendsze-
resek a külföldi meghívások is. Éjszakán-
ként, ha nem tudok aludni, karbantartom 
a memóriámat. A dalokat éneklem, meg 
a szerepek szövegeit mondogatom. Tehe-
tem, mert Klári nem ébred föl. Ráadásul 
– ezt is említettem – két és fél évvel ezelőtt 
kirándultam egy más műfajba: vasárnap 
délutánonként Jótett helyébe címmel van 
egy élő beszélgetős műsorom.

 Hogy jött az ötlet?

Egy alkalommal tankolás után fizettem 
a benzinkútnál. Egy csinos szőke nőnek 
átadtam a 15 ezer forintot – legalább is 
azt hittem. De nem három öt-, hanem há-
rom tízezrest tettem le, majd távoztam. A 
hölgy utánam szólt, és visszaadta a több-
letet. Ekkor tudatosodott bennem, hogy 
vannak még jó és tisztességes emberek. Ez 
a műsor is arról szól, hogy meg kell látni 
a jót, amit mindannyian keresünk, s ami-
ben mindannyian hinni szeretnénk. A 
nézőktől azt kérem, mondjanak el egy-egy 
történetet. Volt egy 78 éves nagymama, 
aki elmesélte, hogy az unokája kíván-
ságára – mert büszke akart lenni társai 
előtt a nagyijára – lecsúszott a játszótéri 
csúszdán, és lelkendezve ecsetelte, hogy 
milyen „tök jó” volt. Kellemes, érdekes 

emberekkel beszélgetek az élő adásban, 
és a történet jutalmául, a vendégnek is 
van egy produkciója. Sohasem felejtem 
el az első alkalmat. Képzelje, nem jött el 
a riportalanyom! Nem tudtam mit tenni: 
az előttem lévő műsorban Nagyvenyim 
polgármestere énekelt. Amikor vége volt a 
műsornak, elkaptam az ajtóban, vázoltam 
a helyzetet, és megkértem, legyen a beszél-
gető partnerem.

 Szeretik a műsorát?

Jók a visszajelzések, sokan nézik. Nekem 
mindig nagyon fontos volt az emberek 
véleménye. Az a fajta vagyok, aki még szé-
gyellné magát, ha valami olyat tenne, ami 
a rosszallásukat váltaná ki. Igyekszem 
mindig a maximumot adni. 

 Visszatérve a beszélgetős tévézésre, az 
éneklés mellett a felesége foglalkozását is 
gyakorolja.

Mint ahogy én is elég sokszor énekeltem 
aktív riporter koromban – kapcsolódik 
a beszélgetésbe Poór Klári. – Több ízben 
léptem fel az öcsémmel, Poór Péterrel, sőt, 
turnéztunk együtt! De énekeltem az egy-
kori NDK fővárosában, Berlinben is, a szí-
nes televíziós adás nyitógáláján. Berlinbe 
többször meghívtak ilyen szereplésre. 
 – Van, amit keresztbe, s van, amit for-
dítva művelünk – szól közbe Farkas Bálint. 
– Az lenne logikus, ha Klári ülne minden 
szabadidejében a számítógép előtt, én meg 
lovagolnék. S lám, ez nálunk éppen fordít-
va működik. Most már úgy megtanultam 
a számítógép kezelését, hogy zenei ala-
pokat készítek rajta, filmet vágok – hogy 
csak néhány dolgot említsek. 

 Mióta házasok?

1976 óta. Akkor költöztünk a XI. kerület-
be, egy kertes házba. Nagyon szeretünk 
itt lakni. Kimondottan csöndes környék. 
Reggelente rigófüttyre ébredünk, körü-
löttünk rengeteg a zöld, amire ráadásul 
vigyáznak is az illetékesek. Az utóbbi 
néhány évben nagyon sokat fejlődött 
Újbuda. Jó itt élni. Már csak a metró hi-
ányzik, de az is meglesz.

 Hogyan ismerték meg egymást?

Az még 1972-ben volt. Noszty Ferit ját-
szottam, és az előadást a televízió is köz-
vetítette. Ettől aztán nagyon büszke vol-
tam, és úgy véltem, most már híres ember 
vagyok. Tehát ünnepelni, bulizni kell, 
irány a Fészek klub! Ott éppen televízi-
ós bál volt. Ahogy beléptem a terembe, 
rögtön kiszúrtam Klárit, aki éppen Bán 
Gyurival, a rádióbemondóval táncolt. 
Lekértem, és attól kezdve, nem engedtem 
másnak lekérni. 
 Amikor Klári közölte, hogy most már 
hazamegy, azt mondtam, hazakísérem. 
Ő kocsival volt, én gyalogszerrel. Az lett 
a vége, hogy ő vitt haza engem. Amikor 
a ház elé értünk, arra kértem, várjon egy 
pár percet, mindjárt jövök. Meg is jelen-
tem egy kis csomaggal. Klári megkérdez-
te, mi van benne. – Hát a kis barna pizsa-
mám, mert hogy összeköltözünk! – jelen-
tettem ki. – Jó! – felelte Klári. Ennek már 
35 éve. A kis barna pizsama azóta is ott 
lóg a lakásban egy szögön. Ha valamiben 
végképp nem tudunk egyetérteni, leve-
szem a szögről ezt a kis barna pizsamát, 
és elindulok az ajtó felé. De Klári mindig 
elveszi tőlem… 

Körmendi Zsuzsa

Az ember kamaszkorában – divatos 
szlenggel élve – „hülyét kap”, amikor 
a felnőttek azzal traktálják, hogy 
„bezzeg az én időmben”. Nincs olyan 
tizenéves, aki ilyenkor el ne határoz-
ná, hogy ő – ha egyszer szülő lesz 
– bizony soha ki nem ejt a száján így 
kezdődő mondatot. Aztán telnek 
az évek, és amikor az ő gyereke van 
hasonló korban, rendszerint már 
nem is emlékszik az egykori fogada-
lomra, s ha mégis, kimondja az egy-
kor őt is bosszantó szavakat – legföl-
jebb némi lelkiismeret-furdalást érez. 

Első találkozásuk története még operettben is ritka

folytatás az első oldalról
Urbán Gyula tevékenységét, nevét or-
szágszerte ismerik és elismerik a szak-
mában, dinamikus magatartása, szakmai 
múltja, teljesítménye és sajtópublikációi 
miatt is. Tevékenységét a legmagasabb 
szakmai-, társadalmi- és kormánykitün-
tetésekkel ismerték el.
 A posztumusz adományozott Pro 
Cultura Újbuda díjat özvegye, Urbánné 
Srágli Zsuzsanna vette át. 
 Cseh Tamás főiskolás évei után 
1967-74-ig rajzot tanított egy budapesti 
általános iskolában. Nős, két gyermek 
édesapja. 1970-ben kezdett dalokat írni, 
melyben társa Bereményi Géza, aki egy 
lemez kivételével (Mélyrepülés, 1988, 
Csengey Dénes) dalainak szövegírója. 
1974-től a 25. Színházban, majd a Vár-
színházban adott önálló esteket. A Kato-
na József Színházban 16 évig dolgozott, 
később a Bárka Színházhoz szerződött. 
Ma a debreceni Csokonai Színház tiszte-
letbeli társulati tagja.
 Első lemeze 1974-ben jelent meg Levél 
nővéremnek címmel, melyet Másik János-
sal készített, és melynek folytatását húsz 
évvel később kézbesítették. Cseh Tamás-
nak több mint tucatnyi lemeze jelent meg, 
egyéb elismerései után 2001-ben Kossuth-
díjat kapott. Több filmben is szerepelt, s 
2000-ben bemutatták főszereplésével a 
Cseh Tamás-filmet. 
 A kerületi önkormányzat által alapí-
tott Pro Cultura díjat kiemelkedő zene-

művészeti tevékenysége elismeréseként 
vehette át. A hivatalos ceremónia végezté-
vel a szervezők óriási, gitár formájú tortá-
val lepték meg Cseh Tamást, hiszen 63 év-
vel ezelőtt épp ezen a napon, január 22-én 
született. 

Mintha meglepődött volna, hogy nem csak a 
kitüntetés miatt köszöntötték…

Valóban, nem számítottam rá. Meglepetés 
volt, és azért is jó volt, mert oldotta kicsit a 
hangulatot. Ki szereti a protokollt? Az em-
berek zöme biztosan nem vágyik rá, pedig 
az is az élet tartozéka, de ilyen szituációk-
ban mindenki feszélyezve érzi magát, ag-
gódik, vajon jól megy-e ki a pulpitushoz. 
Nem magamat féltem, persze, hiszen hoz-
zászoktam a szerepléshez, de én is lehetek 
néha suta vagy ügyetlen. 

Meg szokta ünnepelni a születésnapját?

A barátaim ünneplik, én már régóta nem. 
Amikor gyerekek voltunk, még más volt, 
de amióta nincs mamám, meg papám, az-
óta nincs mit ünnepelni. Nekem ez belső 
ünnep. Mulatságokat a barátok szervez-
nek nekem, de én inkább lelépnék vala-
hova, elbújnék. Nem vagyok ünneplős 
ember, talán azért, mert az életem tele volt 

nyüzsgéssel, hiszen énekes voltam, szín-
padi ember. Mindig forrongott körülöt-
tem az élet, így aztán a magánéletben már 
nem vágytam rá.

Itt, Újbudán is nagy a nyüzsgés?

Ötvenegy éve élek itt a kerületben, itt fe-
jeztem be az általánost is a Köbölkút ut-
cában, majd a József Attila Gimnáziumba 
jártam, és annak idején mi, mint diákok 
is dolgoztunk a mai Feneketlen-tó kör-
nyékének kialakításán. A későbbi évek 

Cseh Tamást születésnapja alkalmából is köszöntötték

során nagyon sok előadásom is volt a ke-
rületben, pedig ez a környék nincs meg-
áldva jó fellépő helyekkel. Annyi minden 
történt itt velem, és hogy a kultúra terüle-
tén mit tettem… Kíváncsi voltam, mivel 
indokolják majd ezt a díjat. Régebben a 
Műegyetemen létezett komoly kulturális 
közeg, vad kultúrélet folyt, koncert kon-
cert hátán. A mai zaklatott világban ez 
már nem jellemző, így hát miért kapha-
tok díjat? Azt hiszem, a polgármesterünk 
fogalmazta meg jól, hogy ez a kerület 
büszke rám, és mindarra, amit tettem. Ha 
büszkének lehet lenni rám, annak én na-
gyon örülök! 

Hogyan él egy indián a nagyvárosban? 

Tizennégy évesen faluról kerültem ide, de 
akkor még a XI. kerület is egy nagy falu 
volt rengeteg grunddal. A Gellért-hegy 
egy dzsumbuj volt, csak egy-két villa állt 
rajta, egyáltalán nem volt ilyen városias, 
mint ma. Hogy az indiánság a természet 
szeretete, vagy minden más szabadság-
vágy, azt nem tudom, de már majdnem 50 
éve ebben élek. Ez a különös játék, de még 
inkább elfoglaltság, nagyon sok olyan 
pillanatban jelentett számomra támaszt, 
amikor már minden más csődöt mon-
dott. Béke, tiszta törvények, férfidöntések, 
egyértelmű szabályok, olyasmik, amik 
hiányoznak a civil életből – ezt jelenti az 
indiánlét. Az ember elmegy oda, ahol 
rendben vannak a dolgok. 

Rózsa Melinda

Kerületi elismerés a kiemelkedő munkáért 

Cseh, Szakonyi és Urbán kapott díjat

Bóni az egész család kedvence

PRO CULTURA ÚJBUDA
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ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI 
GYŰJTEMÉNY
XI., Pentele u. 8. T.: 208-6635
Állandó kiállítások KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK 
16.00–18.00 óráig: Római ásatások, egy-
ház- és iskolatörténeti kiállítás, Albertfalva 
önállóságának évei 1819–1950-ig, az Első 
Magyar Repülőgépgyár, borgyűjtemény, 
Albertfalva asztalosiparának története. 
Időszaki kiállítás: az albertfalvai római tábor 
emlékei fényképeken. 

ALMA GALÉRIA
Budai Sport Általános Iskola
XI., Bikszádi u. 11-15. 
FEBRUÁR 6-IG Manka-világ. Szemethy Anikó 
rajzszakos tanár kiállítása. Megtekinthető 
hétköznap 10.00-18.00 óra között.

BARTÓK 32 GALÉRIA
XI., Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlék-
szoba.
HÉTFŐ 18.00 Tajcsi. 
SZERDA 18.00 Alakformáló tréning. 
FEBRUÁR 16-IG Duality. Bánki Ákos és 
Verebics Ágnes festőművészek kiállítása. 
Megtekinthető munkanapokon 14.00-18.00 
óráig és a rendezvények ideje alatt. 

BUDAI KLUBGALÉRIA
XI., Budafoki út 9-11.
FEBRUÁR 5-IG Petrás Mária kerámia-szob-
rászművész kiállítása. Megtekinthető hétfőtől 
csütörtökig 10.00–18.00, pénteken 10.00-
17.00 óráig.

BME OMIKK AULÁJA
XI., Budafoki út 4-6.
JANUÁR 31-IG Bolyai János és Zemplén 
Géza emlékkiállítás az Országos Műszaki 
Múzeummal közös szervezésben. 

CONGRESS PARK HOTEL FLAMENCO 
XI., Tas vezér u. 7. 
JANUÁR 31-IG Anderka Györgyi fotói. A 
Fényrajz Galéria kiállítása.
FEBRUÁR 1–27-IG Beleznay Diána festőmű-
vész kiállítása.

KARINTHY SZALON
XI., Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
SZERDA 18.00 Jóga. 
FEBRUÁR 6-IG Both András színművész, 
Pálvölgyi Géza zeneszerző és Simon Zoltán 
képzőművész 143 év című közös kiállítása. 
Látogatható munkanapokon 10.00-16.00 
óráig, szerdánként 10.00-18.00 óráig és a 
rendezvények ideje alatt.

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

ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚZEUM 
TANULMÁNYTÁR
XI., Kaposvár utca 13-15. 
Bejárat a Prielle Kornélia utca felől. T.: 204-4095
Állandó technikatörténeti kiállítás. Nyitva: 
KEDDTŐL PÉNTEKIG ÉS PÁROS SZOMBATON 
10.00-16.00 óráig. Csoportokat is szívesen 
látnak előzetes bejelentkezés alapján.

RÉT GALÉRIA
XI., Törökugrató u. 9. 
FEBRUÁR 7-IG Burián Mária Ágnes festmény-
kiállítása. Megtekinthető hétköznapokon 
10.00-20.00 óráig.

SCHEFFER GALÉRIA 
XI., Kosztolányi D. tér 4. 
FEBRUÁR 15-IG Szász Endre rézkarcai és 
olajfestményei.

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

Január 29. – Február 7.

JANUÁR 29.   HÉTFŐ

 18.00  Újbuda Magazin
18.40  Csillagszem (zenés beszélgetés).   
  Műsorvezető: Kiss Zoltán Zéro 
19.10  Hit és élet (katolikus percek)
19.15  Égető kérdések (református 5 perc)

JANUÁR 31.   SZERDA
19. 20 a 9STV műsora

FEBRUÁR 5.   HÉTFŐ
 18.00  Újbuda Magazin
18.40  Csillagszem (zenés beszélgetés)   
  Műsorvezető: Kiss Zoltán Zéro
19.10  Hit és élet (katolikus percek)
19.15  Életközelben (evangélikus 5 perc)
19.20  Szegedi Tudományegyetem TTK   
  (bemutatófilm)

FEBRUÁR 7.   SZERDA
 19.20 a 9STV műsora

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

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

Őszi szabadegyetem a demokráciáról: FEBRUÁR 
2. 17.00 Példák és ellenpéldák a magyar film-
művészetben.

ÉGHAJLAT KÖNYVES KÁVÉHÁZ
XI., Karinthy F. út 9. Tel.: 361-1151

JANUÁR 31. 18.00 Babits Mihály est. Előadó dr. 
Sípos Lajos egyetemi tanár, km. Császár Angela 
színművész. FEBRUÁR 1. 18.00 In memoriam 
Nagy Gáspár. Bevezetőt mond Juhász Judit.

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

JANUÁR 31. 18.00 Tánctanulás Savanyúval, 
20.00 Magyarpalatkai banda, erdélyi zenék 
klubja. FEBRUÁR 1. 20.00 Dupla Balkán. Ajde 
Braćo koncert és táncház. FEBRUÁR 2. 20.00 
Dupla Balkán. Balkán farsang a Dilber és a Zora 
zenekarokkal. FEBRUÁR 3. 20.00 Csángó Farsang 
a Tatros, a Szigony, a Dresch-Ábrahám-Bede 
trió és a Fabatka fellépésével. FEBRUÁR 5. 18.30 
Budai tangó, Tánctanítás Budai Lászlóval.
FEBRUÁR 7. 18.00 Tánctanulás Savanyúval, 
20.00 Téka együttes koncert és táncház.
Gyermek- és családi programok: FEBRUÁR 1., 8. 
9.00, 9.45 10.30, 11.10 Ringató. Zenepedagógiai 
foglalkozások 8 éves kor alatt négy csoportban.
FEBRUÁR 5. 10.00 Pátyolgató. Játékos foglal-
kozás 3-8 éves gyerekeknek. FEBRUÁR 3. 17.00 
Kolompos táncház.

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

FEBRUÁR 4. 10.00 Keresztény játszóház: Anyuka 
meggyógyul, Mini oázis.
FEBRUÁR 7. 10.30 Maszkabál és egyéb gyerek-
dalok, Gryllus Vilmos Farsangi koncertje. 
FEBRUÁR 4-IG Hüllőkiállítás, megtekinthető 
9.00–18.00 óráig.

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

HÉTFŐ 9.30 Csikung, PMS Dance Tánciskola 
15.30 manó csoport, 16.30 haladó csoport, 
19.30 Iai Jutsu. HÉTFŐ, SZERDA 17.30 Aikido.
KEDD 10.00 Eklektika Klub. KEDD, CSÜTÖRTÖK 
18.00 Aerobic, 19.00 Kenpo Karate. KEDD, 
PÉNTEK 16.00 Sakk és Kártya Klub. MINDEN 
HÓNAP ELSŐ SZERDA 18.00 Életmód Klub. 
SZERDA 19.30 Hagyományőrző íjász-
klub. SZERDA, PÉNTEK 9.00 Izületi Torna 
Nyugdíjasoknak. PÉNTEK 15.30 Fashion Dance, 
18.00 Taoista Tai Chi.

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

HÉTFŐ 15.30 MKM Férfikórus. HÉTFŐ, SZERDA, 
PÉNTEK 9.00 Alakformáló torna. KEDD 15.00  
Kézműves foglalkozás gyerekeknek, 17.00 
Ifjúsági klub, 17.00 Bridzs klub. KEDD 10.00, 
CSÜTÖRTÖK 14.00 Trilla énekiskola. KEDD, 
CSÜTÖRTÖK 11.00 Ixion Autósiskola, 18.00 
Aikido. CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 17.00 Festőiskola.
MINDEN HÓ ELSŐ PÉNTEK 18.00 Autómodell 
klub. PÉNTEK 18.00 Happy Bike Team bringás 
club. 

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

HÉTFŐ, SZERDA 10.00 Hastánc, 16.00  
Balettiskola 5-8 éveseknek, 17.00 Balettiskola 
9-13 éveseknek. HÉTFŐ 19.00, SZERDA 18.00 
Jazz-gimnasztika. HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 9.00 
Tartásjavító torna. HÉTFŐ, PÉNTEK 18.00 Sport 

és Jóga. KEDD, CSÜTÖRTÖK 10.30 Tarka Színpad 
- Őrmezei Nyugdíjas Színpad, 16.00 Hip-Hop, 
17.15 Törpördög Tánc-Tanoda kezdő, 18.00 
haladó. KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00, KEDD 19.00 
Callanetics. SZERDA, PÉNTEK 19.00 Pingpong 
Klub. CSÜTÖRTÖK 19.00 Karate. PÉNTEK 
17.00 Női torna. SZOMBAT 9.00 Commedia 2000 
Diákszínpad. VASÁRNAP Goldance tánciskola, 
11.00 szuper haladó, 13.30 haladó, 15.00 
versenytánc előkészítő, 16.30 kezdő. VASÁRNAP 
8.00 Katolikus szentmise. 

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

JANUÁR 31. 18.00 Ásványbarát Kör: 
Ásványhatározás. FEBRUÁR 1. 17.00 Csapody 
Vera Növénybarát Kör: Lepkész expedíciók 
Mongóliában. FEBRUÁR 5. 18.00 Gombász Kör: 
Sejttani ismeretek a gombákról (vetítéssel).
FEBRUÁR 8. 18.30 Csincsilla Klub: Ketrec tippek. 
Miből, hogyan, vagy vásároljunk készet?

TRANZIT ART CAFÉ
XI., Bukarest u., Ulászló u. sarok T.: 209-3070

FEBRUÁR 20-IG Roskó Gábor: Mahler és Freud 
Budapesten című kiállítása. FEBRUÁR 3. 20.00 
Az Alborada Együttes koncertje.

KLUBPROGRAMOK

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

HÉTFŐ, KEDD, PÉNTEK Előzetes igénybejelentés 
alapján laborgyakorlat. KEDD 17.30 Az ifjúsági 
tagozat foglalkozásai. CSÜTÖRTÖK 18.00 A Baráti 
kör találkozója.

M. KERÉKPÁROSKLUB DÉL-BUDAI CSOP.
Kincskereső Általános Iskola, XI., Fogócska u. 6.

MINDEN HÓ ELSŐ KEDD 18.00 Klubnap.

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

MINDEN HÓNAP 2. SZERDA 14.00 klubnap.

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

SZERDA 9.30–11.30-ig Baba-mama klub, 20.1-
5-től Evangelizációs szakosztály: felnőtt hittan.
CSÜTÖRTÖK 16.00-17.30-ig Gyermeknéptánc.

EGYHÁZAK

SZENT LIPÓT PLÉBÁNIATEMPLOM
XXII., Plébánia u. 2.

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

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
XI., Alsóhegy u. 38.

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

BUDDHISTA MISSZIÓ 
XI., Susulyka utca 240. Tel.: 249-8101

SZOMBAT 15.00 Közös meditáció. SZOMBAT 
13.00 Nyilvános könyvtár. KÖZPONT: XI., 
Karinthy F. út 5. I. em. 10. Tel.: 06/20/922-2679. 
KEDD, CSÜTÖRTÖK 6.15 Buddhista előkészítő 
gyakorlatok (közös meditáció).

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. PÉNTEK 17.00 Ifjúsági 
bibliaóra 12-18 éveseknek. MINDEN 2. KEDD 
FELVÁLTVA 16.00 Bibliaóra a nyugdíjas házban 
(Gazdagréti tér 4.), illetve nyugdíjasklub a 
templomban. Hittanórák a Csíkihegyek és a 
Törökugrató utcai iskolákban.

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

MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 20.00 Gyülekezeti 
imaóra. MINDEN HÓ 2. CSÜTÖRTÖK 19.30  
Pároskör. MINDEN HÓ 2. PÉNTEK 20.00  
Fiatal házasok összejövetele. MINDEN HÓ 1. 
SZOMBAT 16.00 Diakóniai közösség, 17.30 
Szeretetvendégség. MINDEN HÓ 1. VASÁRNAP 
9.30 Családi istentisztelet. VASÁRNAP 8.00, 
11.00, 18.00 Istentisztelet. 

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

VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor 
foglalkozások gyermekeknek. 

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

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

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

HÉTFŐ 18.30 Fiatalok Biblia Köre. KEDD 18.00  
Ifjúsági óra tizenéveseknek. SZERDA 10.00 
Asszonyköri bibliaóra. CSÜTÖRTÖK 18.00 
Gyülekezeti bibliaóra. VASÁRNAP 10.00 
Istentisztelet, vele párhuzamosan gyermekek-
nek bibliai foglalkozás. Hittanórák a Bethlen 
Gábor, a Keveháza utcai és a Teleki Blanka 
általános iskolákban.

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

SZERDA 10.30 Bibliaóra. MINDEN VASÁRNAP 
10.30 Református istentisztelet. Konfirmációs 
felkészítés, ifjúsági óra, bibliaórák az imaház 
alagsorában. Hittanórák az Érdi úti Általános 
Iskolában.

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

HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.30, KEDD, SZERDA 
(egyetemista), PÉNTEK 7.00, SZOMBAT 18.30, 
VASÁRNAP 9.00 (diák), 11.30 Szentmise.
MINDEN HÓ 2. HÉTFŐ 19.00 Szentségimádás a 
magyarság lelki megújulásáért.

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

MINDEN HÓ 1. SZERDA 18.00 Református est. 
MINDEN HÓ 2. VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.
Hittanórák a Menyecske utcai Általános 
Iskolában hetente 5 csoportban.

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

Szentmiserend: 
HÉTKÖZNAP 6.30, 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 
Szent Gellért oltárnál. 
MINDEN HÓ 1. HÉTFŐ 10.00 Szenior klub (SZIH). 
MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 18.00 A szentmise 
után szentségimádási óra a szerzetesi és papi 
hivatásokért. 
MINDEN HÓ 1. PÉNTEK Lehetőség a Jézus Szíve 
nagy kilenced elvégzésére. 
MINDEN HÓ 1. SZOMBAT 7.30 Szentolvasó 
imádkozása. 
MINDEN 2. SZERDA 19.30 Bibliai elmélkedések 
(SZIH).
MINDEN VASÁRNAP 9.00 Családi mise. 

TÚRAAJÁNLATOK

BUDAI ARBORÉTUM 

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

Látogatható munkanapokon 8.00–18.00 óráig 
külön engedély nélkül, hétvégén szervezett 
csoportokban, előzetes bejelentkezés után. 

SAS-HEGYI TERMÉSZETVÉDELMI TER. 
XI., Tájék u. 26. Tel.: 325-5722, 391-4610, fax: 200-1168

Nyitva tartás hétvégén 10.00–17.00 óráig 
ingyenesen. Más napokon díj ellenében csak 
előzetes bejelentkezéssel, szakvezetéssel lehet 
belépni. Információ: 325-5722, 391-4610, 
www.dinpi.hu. 

OLAJIPARI TERMÉSZETBARÁT SE

MINDEN SZERDÁN nyugdíjastúra. Találkozó:  
7.20-KOR a Moszkva téri metrókijáratnál (a 

KIÁLLÍTÁSOK

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.
JANUÁR 31. 10.00 és 14.30 Fehér Klára 
- Zeluza Tibor - Kal Pintér Mihály - Balogh 
Bodor Attila: Mi, szemüvegesek. A Lakner 
Bácsi Gyermekszínháza vendégjátéka.
FEBRUÁR 3. 19.00 Lope de Vega: A furfan-
gos menyasszony. 
FEBRUÁR 4. 19.00 Mary Chase: Barátom, 
Harvey! 

KARINTHY SZÍNHÁZ
XI., Bartók B. út 130. T.: 203-8994
FEBRUÁR 7. 19.00 Őrült nők ketrece. 

MU SZÍNHÁZ
XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
JANUÁR 31. 20.00 Ágens: Plastic-fantastic-
bombastic.
FEBRUÁR 3. 19.00 Szentkirályi Színházi 
Műhely: A Kilimandzsáró hava (stúdió-
színpad).
FEBRUÁR 3. bemutató, 4. 20.00 Te merre 
mész? Juhász Kata és Gergely Attila közös 
estje.
FEBRUÁR 6. bemutató, 7. 20.00 Dezső 
Virág: Dulcinea.

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
XI., Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
FEBRUÁR 1., 2., 3. 20.00 Anyám orra. Pintér 
Béla és Társulata.
FEBRUÁR 5., 6. 20.00 A sütemények király-
nője. Pintér Béla és Társulata.

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R KLUB
XI., Műegyetem rkp. 9. T.: 463-3733
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 18.00 Csi-kung.
FEBRUÁR 3. 19.30 Michaell Ende: Momo. 
Mesejáték. A Forgószínpad előadása.

SZÍNHÁZAK

hétvégi Budai-hegység túrákra ugyanebben az 
időben és helyszínen van a találkozó). A hétvégi 
vonatos túrákra az előző túrákon lehet jelent-
kezni. A pilisi túrák találkozója (ha Szentendrére 
tart) 7.15-KOR a Batthyány téri HÉV-végállo-
máson, egyébként 7.15-KOR az Árpád híd pesti 
hídfőjénél, a Volán pályaudvar pénztáránál.
FEBRUÁR 3. Börzsöny. Nagymaros – Hegyes-tető 
– Zebegény – Nagymaros. Kéktúra, táv: 16 km. 
FEBRUÁR 4.Budai-hegység. Nagykovácsi 
– Meszes-hegy – Ilona-lak – Nagykovácsi.

ÚJBUDA TV  XI., Csíkihegyek utca 13. 
Telefon: 246-6259    Fax: 246-8412  

ujbudatv@ujbudatv.hu  
www.ujbudatv.hu

Kinyílik a világ az internetező 
időskorúak előtt: a világháló 
jóvoltából új lehetőségekhez 
jutnak a nyugdíjasok az infor-
mációszerzés és a kommuniká-
ció területén. A létrejövő online 
kapcsolatok pedig később való-
di közösséget is formálhatnak. 

A Budapesti Művelődési Központ 
Kattints rá, Nagyi! programja ré-
vén immár több mint ezer nyug-
díjas nyert beavatást a világháló 
rejtelmeibe. A www.golden-age 
projekt jóvoltából – melyben a 
BMK a nyugdíjasok informatikai 
képzésével vesz részt – a hatá-
rok ezúttal nemcsak képletesen 
tűnnek el, hiszen február 13-án 
hat európai uniós ország idősko-
rúinak részvételével rendeznek 
találkozót, ahol a világhálót hasz-
náló idősek személyesen is meg-
ismerhetik egymást.

Chatelés élőben időskorúaknak a BMK-ban

Nemzetközi találkozó
A nemzetközi netnagyi-találko-
zóra szeretettel várják az angolul, 
németül, oroszul, lengyelül, spa-
nyolul beszélő nyugdíjas interne-
tezőket egy kis chatelésre, melyre 
ezúttal nem a virtuális térben kerül 
sor, hanem a BMK épületében (XI., 
Etele út 55). Az itt kiépített – nem-
zetközi – kapcsolatokat később az 
interneten lehet elmélyíteni.
 A szakmai érdeklődők szá-
mára a február 12-13-án megren-
dezésre kerülő www.golden-age 
projekttalálkozó szolgálhat tanul-
ságokkal, mely az  internetező idő-
seket oktató intézmények tanulási 
tapasztalataival és nemzetközi 
kapcsolataival foglalkozik. 
 A találkozóra és a fórumra a 
regisztráció a nagyi@bmknet.hu 
e-mail címen lehetséges. 
 Bővebb információ: www.
ezustnet.hu, www.golden-age.dk, 
www.bmknet.hu

AJÁNLÓ

A38 ÁLLÓHAJÓ

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

JANUÁR 31. 20.00 Roberta Gambarini (I), 
Jazzpression Special. FEBRUÁR 1. 21.00  
Kiscsillag, MAnökken ProlEtarZ. FEBRUÁR 2. 
21.00 Still Diggin on James Brown - James 
Brown Tribute Band, Le Biskuit. FEBRUÁR 3. 
20.00 De Facto, Garden of Eden.

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

HÉTFŐ 14.00 Életet az éveknek Nyugdíjas Klub, a 
Vöröskereszt 11/16 és 11/17 sz. alapszervezete, 
16.00 Családok a Családokért Polgári Egyesület, 
19.00 AKH Gesualdo Kamarakórus próba.
KÉTHETENTE HÉTFŐ 17.00 Az AKH Opera- és 
Dalstúdió próbája. KEDD 10.30 Angol Társalgási 
Klub és PiCinke Játszóház, 14.00 A Keresztény 
Társaskör Döngicsélő Klubja, 16.00 Torna 
reumatikus panaszokra, 19.30 Salsa Suli. KEDD, 
CSÜTÖRTÖK 18.00 Divattánc-tanoda 6 éves 
kortól. KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00, SZOMBAT 10.00 
Alakformáló torna. SZERDA 16.00 Albertfalvai 
Polgárok Köre. SZERDA, PÉNTEK 18.00 AKH 
Mesetorna. CSÜTÖRTÖK 10.30 Ringató, 19.00 
Hobbi Társastánc Iskola.  

Lapunk megjelenésének hetében 
kezdődik a 38. Magyar Film-
szemle, ahol a közönség-, a doku-
mentum- és a „művészfilmeken” 
át a kísérleti alkotásokig az előző 
év hazai termésének jelentős ré-
szét láthatják az érdeklődők. A 
versenyprogramban egy hét alatt 
95 filmet mutatnak be, versenyen 
kívül 220 alkotást vetítenek a 
Mamut moziban, a Millenáris 
parkban található Jövő Házában 
és az Uránia filmszínházban. A 
17 játékfilm rendezői között van 
mások mellett Herendi Gábor, 
Kamondi Zoltán, Sas Tamás, Sző-
ke András, Szász János, Elek Judit 
– ők korábban már több siker-
filmet készítettek –, de fiatalok is 
beneveztek a megmérettetésre. 

Filmdömping a szemlén
 A filmszemle első három 
napján főként dokumentum- és 
ismeretterjesztő filmeket vetíte-
nek. Az elmúlt években jó volt 
látni, hogy telt házzal futnak 
ezek a filmek is, amelyek alig-
alig kerülnek be a mozik vagy 
a televíziók programjaiba. Idén 
több dokumentumfilm témája 
az 1956-os forradalom: egy fia-
tal pesti lány, vagy éppen rádi-
ósok szemszögéből is átélhetjük 
azokat a napokat. 
 A 38. filmmustrát Fábri Zol-
tán emlékének szentelik a szer-
vezők, a Nemzeti Galériában 
ezért kiállításon emlékeznek 
meg az egyik legnagyobb ma-
gyar filmrendezőről.

(gp)

Árvai György és a Ter-
mészetes Vészek Kol-
lektíva 62 Nap című, 
Halál-útinapló alcímű 
előadása január 23-án 
és 24-én volt látható 
a MU Színházban az 
Összművészeti Esték 
sorozatban. 

Fények gyúlnak és huny-
nak, mondja a hang: 
a körülmények nem 
passzoltak nekem, e vi-
lág nem bír számomra 
különleges vonzerővel. 
Elhatároztam, hogy át-
költözöm egy másikba. 
Mert halálommal jelen-
téktelen életemnek még 
adhatnék valami impul-
zust. Nem enni semmit 
nem bűncselekmény. 
Éhhalál általi öngyilkos-
ság. (Lemondás önma-
gunkról. Ön-kegyetlen-
ségre kárhoztatva.) Min-
den út kétfelé válik. Minden más 
is benne van abban, amit útnak 
nevezünk. Ha valaki képes lesz 
megérteni más utakat, egyre job-
ban ráhangolódik a sajátjára. Víz 
nélkül egy hétig bírja ki az em-
ber. Vízzel egy hónapig. Reggel 
óta esik. (A játéktérben centis a 
víz. Ázik a cipő, hamarost a zok-

ni. Ódzkodás és aztán beletörődés, 
aztán értés. Fények gyúlnak és 
hunynak. Hangok.) A fejem tiszta, 
a testem lusta. Egyre több időt fek-
szem. A saját húsomból élek. A lé-
lek felemészti a testet, hogy energi-
át tudjon gyűjteni. A test felemészti 
a lelket, hogy élni tudjon. Hol van 
a nyomorúság végállomása? Ez a 

A Depresszió világnapjai

Védőoltás önmagunk és minden ellen
szenvedés szerelvénye, 
amely minden állomá-
son megáll? Ha egyszer 
túl vagy az éhségérzeten, 
már az evés gondolatától 
is hasfájást kapsz. (Fények 
gyúlnak és hunynak. 
A legvégső magányban 
önmagunkkal vagyunk 
egyedül. Velünk beszél-
getünk.) A halni akarás 
ellen fellázad a test, ami 
élni akar. Fájdalmaim 
vannak, tehát vagyok. 
Már nem lázadok, telnek 
a napok. (Vetített kép 
tükörképe a vízen, átgá-
zolható, lábmozdulattal 
összekuszálható.) Ha 
valaki képes megérteni 
más utakat, egyre jobban 
ráhangolódik a sajátjára. 
(A Depresszió világnap-
ja. Mu Színház. 2007 ja-
nuárjának sötétje. Árvai 
György és a Természetes 
Vészek Kollektíva. 62 

nap. Halál-útinapló) Katarzis. 
Védőoltás önmagunk és minden 
ellen. Hepiend nincs. Az operett 
a falakon túl zajlik. Az öngyil-
kosság gondolata erős vigasz: 
nem egy rossz éjen átsegíti az 
embert – írta Nietzsche. Ez jus-
son eszünkbe.

Kép és szöveg: Kertész Dániel

MU SZÍNHÁZ
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Működött a bolti trükk
Egy férfi és egy nő tért be az egyik ki-
sebb kerületi élelmiszerüzletbe január 
19-én kora délután. Nem sokkal később 
egy másik pár követte őket. A szokásos 
trükkel mindegyikük mást-mást kért az 
eladótól, olyan dolgot, ami az üzlet tá-
volabbi részében található, majd mind a 
négyen egyszerre távoztak anélkül, hogy 
vásároltak volna. Az eladó csak pár perc 
múlva vette észre, hogy a pult alatti fiók-
ból hiányzik a pénztárcája, a benne levő 
okmányokkal, és 100 ezer forint kész-
pénzzel. Az egyik párról tudott személy-
leírást adni: az asszony 30-35 év körüli, 
hosszú vörös haja van, és fehér kabátot 
viselt. Férfi társa vele egyidős lehet, 180 
centi magas, vékony testalkatú, kopasz, 
fekete bőrkabát volt rajta. A rendőrség 
kéri, aki bármit tud róluk, értesítse a ke-
rületi kapitányságot a 381-4300-as tele-
fonszámon. 

Drága gázóra-leolvasás
Gázóra leolvasónak, illetve gázszerelő-
nek adta ki magát két férfi, s így jutottak 
be egy kilencven éves asszony lakásába 
január 17-én a Hamzsabégi úton. Elte-
relték az idős hölgy figyelmét, és ellop-
ták a pénztárcáját a személyi igazolvá-
nyával együtt. A tárcában 35 ezer forint 
készpénz volt.  

Kapcsolgattak, loptak 
Két férfi csengetett január 18-án délelőtt 
a Villányi úton egy 89 éves asszony laká-
sának ajtaján. Az mondták, az elektro-
mos művektől jöttek, áramlopás történt 
a hálózaton, ezért szeretnének ebben a 

lakásban is átvizsgálni mindent. Az idős 
asszony beengedte őket. A két férfi ide-oda 
küldözgette őt a lakásban, hogy kapcsol-
ja fel a villanyt, de közben ők is benéztek 
mindenhova. Később megkérdezték a 
nénitől, van-e olyan értéke, amit szeretne 
bebiztosítani. Lehúzta az ujjáról a gyé-
mánttal ékesített karikagyűrűjét, amit az 
egyik „ellenőr” átvett, hogy megvizsgálja. 
Közben ismét átküldték a lakástulajdonost 
az egyik szobába, hogy kapcsolja fel ott is 
a villanyt. Mialatt odabent volt, közölték, 
hogy minden rendben van, távoznak, a 
gyűrűt a konyhaasztalra tették. Mire az 
idős asszony kiért a konyhába, valóban 
eltűntek, a gyűrűvel és egy 35 centiméter 
magas bronz gyertyatartóval együtt. Az 
egyik férfi 180 centiméter magas, ötven év 
körüli, átlagos testalkatú. Szemüveget és 
sötét ruhát viselt. Társa 165-170 centi ma-
gas, 40 éves, középhosszú, barna haja van. 
A rendőrség kéri, aki felismeri az álellen-
őröket, értesítse őket a fenti számon.    

Élelmiszerbolti tolvajok 
Január 20-án reggel hat óra után tolvajok 
lepték meg az egyik kerületi kisboltot. Az 
élelmiszerüzletben egyetlen eladó volt. 
Három személy – két férfi és egy nő – elő-
ször kávét, majd 20 dobozos sört kért. 
Amíg ezeket az eladónő összeszedte, el 
kellett lépnie a pulttól. Miután nejlonsza-
tyorba pakolta az árucikkeket, a vásárlók 
hirtelen „rájöttek”, hogy otthon hagyták a 
pénzüket, ezért azt mondták, később visz-
szajönnek. Gyors távozásuk gyanús lett az 
eladónak, megnézte a kasszát, s látta, hogy 
jelentős összeg hiányzik a pénztárban levő 
fémkazettából. Értesítette az üzlet tulajdo-
nosát, akivel visszanézték a figyelőkamera 

RENDŐRSÉGI HÍREK

Pedagógus Ki kicsoda? 
– Újbudán is
A pedagógusszakma önbecsülésének fon-
tos eleme, hogy gyarapodnak a Ki kicso-
da? típusú kiadványok. Piaci vállalkozá-
sok is felfigyeltek erre a keresletre, már az 
új Pedagógiai Lexikon (a Keraban Kiadó 
adta ki immár 10 éve) kortársakról szóló 
„pótkötete” is e műfajt követte. Ügyes cé-
gek nap, mint nap megkínálnak a „világ-
hírrel”, az „örökkévalósággal”.
 Nem tagadom, nekem ebben a mű-
fajban is a közösségi kiadványok rokon-
szenvesek. Amikor egy jól meghatározott 
szakmai kör, helyi társadalom adja közre 
a kíváncsi kortársnak az odatartozó peda-
gógusok legfontosabb adatait, portréit.
 Tudtommal Veszprém megye vállalko-
zása mindmáig a legmerészebb: a megye te-
rületén az iskolázás története során – ez pe-
dig ezen a vidéken Pannonhalma jóvoltából 
több mint 1000 esztendős! – működött va-
lamennyi tanító, tanár adatát összegyűjteni. 
A munka nagy társadalmi összefogással fo-
lyik. Szerényebb, bár nagyszabású a Hajdú-
Bihar megyeiek programja. Minden évben 
közreadják lexikon-szócikkekké formálva 
azon adatokat, melyek befejezett pályák 
mérlegét vonják meg – kegyeletes gesztus, 
megőrizni az egykori  kollégák, mesterek 
nevét, életútját. A nógrádiak, a salgótarjáni-
ak az életen át tartó tanulás jegyében azon 
pedagógusok önarcképeit gyűjtötték kötet-
be, akik maguk is nehéz sorból, hátrányos 
helyzetből, a cigánysorról, a falu széléről, 
gyártelepről küzdötték fel magukat az ér-
telmiségi pályára, s innen elkötelezettségük 
kis sorstársaik iránt.
 Örömmel fogadtam az Újbudai Pe-
dagógiai Szolgáltatótól a hasonló gyűjte-

OLVASÓINK ÍRJÁK

ményt, mely a XI. kerület pedagógusport-
réiból ad válogatást. Kortársaim, köztük 
több a pályatársam, ismerősöm.
 A könyveknek megvan a maguk éle-
te. Habent sua fata libelli – mondja a latin 
mondás. E közösségi-helytörténeti jelle-
gű kiadványoknak – túl az olvasmányél-
ményen – könyvespolcunk előkelő helyé-
re illesztésén túl különleges sors jut. Ezek 
eleven adatok. Az olvasó ráismer kedves 
tanárára, vagy éppen nem ismer rá, mert 
a portré szerzője másmilyennek ismerte, 
mint ő annak idején. Az olvasó megtalál-
ja kedves tanárát a kötetben, vagy éppen 
– erre is van példa – nem találja meg, 
mert a szerkesztő más szempont szerint 
válogatott.
 S ezzel kezdetét veszi a könyv élete. 
Megindul a társadalmi diskurzus. Élő-
szóban vagy a sajtó hasábjain. Nagyfon-
tosságú dolog ez! Róluk beszélgetünk! 
Mondhatnám: „rólunk” folyik a beszél-
getés, a vita. A pedagógusok erkölcsi 
megbecsülésének fontos jele, mozzanata 
ez. Kéretik komolyan venni. Ha nem a 
folyó tévésorozat aznapi „hőse” képezi 
a társadalmi közbeszéd tárgyát, nem is 
a legújabb botrányhős – a társadalmi 
élet bármelyik szférájában –, hanem az, 
hogy van-e helye, mondjuk Gyula bá-
csinak, Margit néninek ebben a modern 
panteonban.
 Summa summárum, jónak tartom, 
ha a mindennapos lakossági, állampol-
gári közbeszédnek ilyen viták is tárgyát 
képezik. Az olvasónak az a dolga: figyelje 
ezeket a portrésorozatokat, keresse az is-
merős arcokat, hiányolja, ha nem találja, 
tegye szóvá, tegyen javaslatot. A szerkesz-

Tisztelt Szerkesztőség!
Az autómat, egy Ford Mondeo-t, keres-
kedőtől vettem, adásvételi szerződéssel. 
Nem volt elég készpénzem, ezért hitelt 
kellett felvennem. A kereskedésben ter-
mészetesen tudtak a hitelfelvételben is 
segíteni. Ahogy az ilyen esetekben már 
bevett gyakorlat, a kocsira ugyanakkor 
casco ajánlatot is kaptam – szintén a ke-
reskedő közreműködésével. A kereskedő  
a szerződésben 2 db gyári kulcsot tünte-
tett fel. Amikor a bank folyósította a hitelt, 
én is átvehettem a kocsimat, amivel együtt 
– fel is tűnt nekem, de a boldogságomban 
nem tulajdonítottam nagy jelentőséget 
neki – három darab kulcsot kaptam. 
 Nem sokáig örülhettem azonban az 
autómnak, mert alig három hónap múlva 
máig ismeretlen személy ellopta azt.
 Az igazi meglepetés csak ezután ért, 
amikor ugyanis leadtam a kulcsokat, kide-
rült, hogy a nálam lévők közül egy eredeti 
gyári, egy után-gyártott, egy pedig másolt 
volt. Ezzel az indokkal a biztosítótársaság 
nem hajlandó fizetni a káromat.
 Az ügyben nem érzem magam hibás-
nak, mindenben úgy jártam el, ahogyan 
azt tőlem kérték. Arról nem tehetek, hogy 
a kereskedő egy kulccsal többet adott. Ké-
rem szíves válaszukat, érdemes-e a kárté-
rítésért beperelnem ezek után a biztosítót?

név és cím a szerkesztőségben

Kedves Olvasó!
Az Ön ismer-
tetés alapján az 
ajánlattételre és a 
gépjármű átadá-
sára egyaránt a 
biztosító megbí-
zottjának, a ke-
reskedőnek a je-
lenlétében került 
sor. Álláspon-
tom szerint neki 
mindenképpen 
tudnia kellett, 
hogy a biztosító 
a kockázatviselés (kártérítés) szempontjából 
kiemelkedő jelentőséget tulajdonít a kulcsok 
számának. Tehát a kereskedőnek, amikor 
látta, hogy három darab kulcs van az autó-
hoz, erről azonnal tájékoztatnia kellett vol-
na Önt. Ezt az Ön ismertetése alapján nem 
tette meg, és ez az a mulasztás, amely alapul 
szolgálhat a biztosító elmarasztalásához. 
 A biztosításról szóló 1995. évi XCVI. 
törvény 37. §-a alapján – amely szerint a 
biztosító felelősséggel tartozik az általa 
megbízott közvetítő ügynök e minőség-
ben tanúsított mulasztásáért – azt taná-
csolom Önnek, próbálja meg kárigényét 
peres úton érvényesíteni.

Dr. Frisch Gábor ügyvéd
drfrisch@t-online.hu, www.frisch.hu

Kulcsok és biztosítások

Csalfa volt az autókereskedő?
JOGI TANÁCSOK

Dr. Frisch Gábor

felvételeit. Kiderült, hogy amíg az eladó 
kiszolgálta a három vásárlót, addig egy 
negyedik személy kiemelte a pénzt, s 
észrevétlenül távozott. Drapp színű ka-
bát, sapka és kék farmer volt rajta. Az 
eladónő figyelmét egy 50 év körüli férfi, 
és egy negyven év körüli nő terelte el. A 
férfi molett testalkatú, 165 centiméter 
magas, fekete hajú, ezen a reggelen fe-
kete szőrmekabátot viselt, fülében arany 
karika volt. A nő 170 centi magas lehet, 
fekete bőrkabát, fekete farmernadrág, és 
egy drapp színű sapka volt rajta. Ők jöt-
tek rá, hogy otthon hagyták a pénzüket. 
A lopással keletkezett kár több mint 120 
ezer forint. A rendőrség kéri, aki bármit 
tud róluk, értesítse a kerületi kapitány-
ságot a 381-4300-as telefonszámon.

Rádiótolvajok akcióban
Egy személygépkocsit ellenőrzött a rend-
őrjárőr január 17-én hajnalban a Fehér-
vári úton. Igazoltatták a kocsiban ülő két 
fiatalembert, s átvizsgálták a ruhájukat is. 
Egyikük zsebeiből egy pár kötött kesztyű, 
egy kihajtható, barna nyelű kés, valamint 
egy autórádió szerviz névjegykártyája ke-
rült elő. Arra a kérdésre, hogy hajnali két 
órakor hova igyekeznek, azt válaszolták, 
hogy egyszerűen csak eszükbe jutott, s el-
indultak autózni. A rendőrök átkutatták a 
járművet. Egy autórádióra, autórádiók al-
katrészeire, és rádiók kiszerelésére alkal-
mas szerszámokra bukkantak, amikkel a 
fiatalemberek nem tudtak elszámolni, rá-
adásul a tárgyak eredetéről is ellentmon-
dásosan nyilatkoztak. Kiderült, mind-
ketten büntetett előéletűek, többek között 
gépkocsikkal kapcsolatos bűncselekmé-
nyek miatt álltak már bíróság előtt. 

S. F.

Jelenleg nagycsoportos óvodás, valamint 1., 2., 3. és 4. osztályokba járó fiúkat és lányokat várunk meghallgatásra.
A jelentkezéseket kérjük pontos lakcímmel, a gyermek jelenlegi osztályának, 

iskolájának feltüntetésével az alábbi címre küldeni:  

A MAGYAR RÁDIÓ GYERMEKKÓRUSA 
FELVÉTELT HIRDET BUDAPESTI GYEREKEK 

RÉSZÉRE A 2007/2008-AS TANÉVRE

A felvételi időpontjáról minden jelentkezőt írásban értesítünk.
Sikeres felvételi vizsga esetén a gyerekek a Magyar Rádió Gyermekkórus bázisiskolájába, 

a II. kerületi Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola 
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Magyar Rádió Gyermekkórus – Budapest 1800
vagy

fax: 328-7907
vagy

e-mail: gyermekkorus@radio.hu

tőnek az a dolga: tanuljon a vitából, s a 
következő kiadásban vegye figyelembe a 
közvélemény javaslatait.
 Szakmánk becsülete nő mindettől!
 Hát ezért örülök az Újbudai pedagó-
gusportrék című kötetnek, s a róla kibon-
takozó sajtóvitának.

Dr. Trencsényi László
A Magyar Pedagógiai Társaság ügyvezető elnöke

(egykori lágymányosi lakos)

A Hiányos pedagógiai 
kiadvány című cikk 
születésének előzményei
Nemcsak az óév, de az új év is érdekes 
meglepetést hozott számomra. Az Újbuda 
2007. január 24-i számában Hiányos pe-
dagógiai kiadvány címmel – megtudtam 
– írtam egy cikket, hiszen pőrén és egy-
szerűen, aláíróként az én nevem szerepelt. 
Nagyon meglepődtem, és felháborodtam. 
Természetesen tudtam, hogy az adott 
témában – velem való beszélgetés után 
– megjelenik egy interjú. A kész cikket 
egyeztettük, de az Újbudában nem ez je-
lent meg. Valaki közben úgy döntött, hogy 
kisebb változtatás után, de az alapproblé-
mát tartalmazó cikk alá önkényesen az én 
nevemet kanyarintja. 
 Ez jogilag és erkölcsileg is megenged-
hetetlen. Megjegyzem, ha a szerkesztőség 
azt javasolja, hogy én írjam le az Újbudai 
pedagógus portrék című kiadvánnyal 
kapcsolatos problémáimat, ezt természe-
tesen megteszem, hiszen az utolsó fejezet-
ben több pontatlanság található. Termé-
szetesen a könyv kiadójának értékteremtő 
szándékát elismerem. 

Dunay Marianna, címzetes igazgató

Dr. Jakab Benjámin építész és fele-
sége, Borbála asszony január 7-én 
ünnepelték a Budafoki út 20. alatti 
otthonukban 50. házassági évforduló-
jukat három gyerekükkel, Krisztinával, 
Benjáminnal és Dórával, valamint 
azok családjaival és a három unokával. 
Közülük Krisztina küldött fényképes 
tudósítást az Újbudának.

Kéz a kézben mentek előre 50 éve
Szíveteket ékesítse boldogság, béke.
Újra Ti vagytok az ünnepelt pár,
Rátok még sok boldog esztendő vár. 

Ritka és becses élmény az olyan, amiből 
csak egyet tartogat az ember számára az 
Élet. Ilyen esemény az aranylakodalom. 
 50 év rettenetesen hosszú idő. 50 év 
házasság után az embernek nemcsak az 
aranylakodalom vigassága jut az eszébe, 
hanem a közösen eltelt évek minden örö-
me és bánata: 50 éve jóban-rosszban. Sok-
sok szürke nap mélyéről fakad az ünnep! 

Verses aranylakodalom
Nektek minden okotok megvan az ör-
vendezésre, mögöttetek a befejezett mun-
ka megnyugtató öröme, a család egysége. 
Visszatekintve a közös múltra, a nehéz és 
az örömteljes időszakokra, van mit szám-
ba vennetek! Házasságotok alapja: tiszta-
ság, türelem, bizalom és egyetértés.
 Anyu annyiszor mondta el –  még 
mindig nem felejtette el! –, milyen tiszta, 
lángoló érzelmekkel lépett a házasságba. 
Noha nem hangsúlyozzák feltűnően, nem 
emlegetik naponta: csak így lehet ennyi 
esztendőt leélni. A mai világban egyre rit-
kább érték. A mi generációnkból hányan 
ülhetnek majd aranylakodalmat? 
 Tisztesség és szorgalmatosság, amely 
áthatotta albérletből induló közös életete-
ket. Az ember szeretne könnyebben élni, 
de a ti napjaitok nehéz munkával teltek 
el: helytállás a munkahelyen, családban, a 
három gyerek felnevelése, taníttatása, út-
ra bocsátása. Nekem a legnagyobb érték, 
amit kaptam, hogy vannak testvéreim! 
 Aranylakodalom. Nem volt még ilyen 
a családban. 50 év lezárult, de minden be-
fejezés valami új kezdetét jelenti, nemcsak 
nektek, hanem nekem is: a példát követni, 
újra megtalálni a rejtett kincseket: a szere-
tetet, a türelmet. Teremtsetek békességet 
magatok körül! A Ti aranylakodalmatok 
most csöndes ünnepi összejövetel, nem 
zajos mulatság. A legfontosabb, hogy 
együtt vagyunk!
 Legyen helye a gyöngéd szónak, si-
mogatásnak, halványuljon, ami rossz 
emlék, fényesen ragyogjon, minden jó, 
mondjuk el, amit nem szoktunk: mennyi-
re szeretjük egymást. Azt hisszük, úgyis 
tudja a másik, mennyire szeretjük? Nem 
elég; beszélni kell, elmondani. A jóból, 
az örömből lehet táplálkozni. Koronázza 
ezt a napot figyelem, szeretet és megbo-
csátás! Legyen ez a nap szép lélekfürdő 
mindnyájunknak!
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Kommunikációs partnerünk a T-Mobile

ÚJBUDA

(Rebeka)

KOS
március 21–április 20.

BIKA
április 21–május 20.

IKREK
május 21–június 21.

RÁK
június 22–július 21.

OROSZLÁN
július 22–augusztus 23.

SZŰZ
augusztus 24–szeptember 23.

MÉRLEG
szeptember 24–október 23.

SKORPIÓ
október 24–november 22.

NYILAS
november 23–december 22.

BAK
december 23–január 20.

VÍZÖNTŐ
január 21–február 19.

HALAK
február 20–március 20.

AZ ÚJBUDA KONYHÁJA

Variációk kivire

Nagy András

Egy előre be nem jelentett rokonlátoga-
tás borzolja fel az otthoni kedélyeket. Bár 
eleinte lesznek súrlódások önök között, 
végül egészen kellemesen fog eltelni ez a 
pár nap, még haszna is származhat belőle. 
A hétvégén pedig kipihenhet minden átélt 
lelki „megrázkódtatást”. Ígéretesnek tűnő 
üzleti ajánlatot kap, melyet érdemes fon-
tolóra vennie. Ha nem talál benne semmi-
lyen buktatót, és megbízik az ötletadóban, 
akkor minél hamarabb mondjon igent. 

 
Ez nem az az időszak, amikor nyugod-
tan hátradőlhet, és pihenhet a babérjain. 
Számtalan teendője akad, közülük is talán 
a legfontosabb most pénzügyei rendbeté-
tele, és anyagi lehetőségei felmérése. Ha 
úgy érzi, nem látja át világosan a helyzetét, 
keressen valakit ismerősei közül, aki tud 
ebben segíteni önnek. Ne legyen makacs 
és hiú, inkább kérjen tanácsot, mintsem 
rosszul döntsön. Ebben a szokatlan időjá-
rásban könnyen megfázhat, vagy elkaphat 
valami nyavalyát.

 
Önhibáján kívül kellemetlen helyzetbe 
keveredik, ráadásul emiatt még önnek 
kell tisztáznia magát. Ugyan megpróbál 
majd valami gyors kiutat keresni, de ha-
mar rájön, a legjobb megoldás, ha hagyja 
a dolgokat maguktól megoldódni. Kelle-
metlen hozadéka az ügynek, hogy barátai 
közül többen is ön ellen fordulhatnak, de 
ez legalább jó lehetőség lesz arra, hogy 
megtudja, kik azok, akik feltétel nélkül 
megbíznak önben, és akikben ön is meg-
bízhat később.

 
Túl van az év elejei izgalmakon a munka-
helyén, már felmérheti, hogy az esetleges 
változásoknak milyen következményei le-
hetnek a karrierjében. Most már eldönthe-
ti azt is, érdemes-e maradni, vagy pedig új 
lehetőség után kell nézni. Elhatározásában 
ezúttal a biztonságra való törekvés vezérel-
je, a kockáztatásnak később megfizetheti 
az árát. A hét végére szervezzen valami kö-
zös programot a családjával, mindegy, mit 
csinálnak, a lényeg, hogy együtt legyenek.

 
Kisebb-nagyobb magánéleti problémái 
jelentősen hátráltatják a munkájában, 
pedig most igazán nagy szüksége len-
ne a figyelemre és az összpontosításra. 
Amennyiben valamilyen társadalmi vagy 

nincs-e e mögött az érzés mögött valami 
rejtett ok. Ha pedig úgy dönt, mégis bele-
vág, mindenképpen legyen mértéktartó, 
és ne ragadja magával a lelkesedés. Ne fe-
ledje, a jó közérzethez a megfelelő étkezés 
és a helyes életvitel is hozzátartozik. 

Azok a Nyilasok lesznek nehéz helyzetben 
a héten, akiknek nagyon erős személyisége. 
Otthon is és a munkahelyükön is konflik-
tusba keverednek, mert túlságosan rátelep-
szenek másokra, rájuk akarják kényszeríte-
ni a véleményüket, akaratukat. Próbálják 
meg visszafogni magukat, és belátással len-
ni mindenki érzésére vagy álláspontjára. 
Az elkövetkező időszakban néhány fontos 
pénzügyi döntést is meg kell hozniuk, ami-
ben kérjék ki szakértő véleményét is. 

Sokat kell túlóráznia, az otthoni teendők 
is megszaporodnak, mindez a hangula-
tán is meglátszik. Ebben az időszakban 
inkább nyugalomra és rendszeres pihe-
nésre lenne szüksége, ám egy régi barátja 
váratlan megjelenése még a kevés mara-
dék szabadidejét is veszélyezteti. Ráadá-
sul a segítségét kéri, aminek teljesítése 
kellemetlen helyzetbe hozhatja. Ezzel 
együtt sem lenne jó, ha le akarná rázni 
vagy elutasítaná, mert azt később egész 
életében bánná.

Pletykák áldozata lesz, igaztalanul vádol-
ják meg olyan dolgokkal, amikhez köze 
nem volt. Nemcsak ez bosszantja fel, ha-
nem a tehetetlenség, a kiszolgáltatottság 
érzése is dühíti. Szerencsére hamarosan 
tisztázódik minden, ám a rossz hangu-
lat még sokáig megmarad önben. A csa-
ládjában megértéssel viseltetnek gondjai 
iránt, ami nagy megnyugvást jelent, rá-
adásul a hétvége egy örömteli eseményt 
is hoz. Üröm az örömben, hogy elkap 
valami betegséget.  

 
Néhány szürke hétköznap, egy izgalmas 
társasági esemény, és egy igen mozgal-
mas, vidám hétvége vár önre, tarkítva 
egy enyhe megfázással, és egy kisebb nye-
reménnyel valamelyik szerencsejátékon. 
A szürke napoknak főleg a munkahelyén 
örülhet, mert azt jelzi, minden visszaállt 
a megszokott rendbe. Gondoljon a közel-
gő tavaszra, újítsa meg ruhatárát. Járjon 
el üzletekbe: a nézelődés nemcsak önma-
gában élvezetes, de a vásárlás is kellemes 
családi esemény is lehet. 

Gyümölcsös csirke 
mazsolás rizzsel  

HOZZÁVALÓK: 60 dkg csirkemell, 1 banán, 
2 kivi, 1 evőkanál liszt, fél dl fehérbor, 3 dl 
tejszín, olaj, 1 hagyma, 2 evőkanál curry, 
2 és fél dl húslé kockából, 2 evőkanál vaj, 
só, bors. A KÖRETHEZ: 2 csésze rizs, 3 csé-
sze víz vagy húslé kockából, fél hagyma, 
fél csokor petrezselyem, 2 evőkanál ma-
zsola. ELKÉSZÍTÉSE: egy evőkanál vajon 
pároljuk meg az apróra vágott hagymát, 
és öntsük rá a megmosott rizst. Eresszük 
fel a vízzel vagy a húslével. Forralás után 
lefedve tegyük a sütőbe fél órára alacsony 
lángon. A mazsolát áztassuk meleg víz-
ben, majd szárítsuk meg. A sütés utolsó 
öt percében keverjük a rizshez a mazsolát 
és az apróra vágott petrezselymet. Köz-
ben szedjük le a bőrt a csirkemellről, és 
csontozzuk ki. Vágjuk szeletekre, sózzuk, 
borsozzuk. Kevés olajon hirtelen süssük 

át. Egy evőkanál vajon párolt hagymához 
adjuk a lisztet, a curryt és a fehérbort. Ál-
landó keverés mellett öntsük fel húslével 
és tejszínnel a mártást. Öt percig főzzük. 
A hámozott banánt és kivit karikázzuk 
fel, tegyük a mártásba. Tálaljuk a szószt a 
húsra öntve a mazsolás rizzsel.

Almás kivisaláta 
pirított sajttal  

HOZZÁVALÓK: 40 dkg kivi, 20 dkg alma, 20 
dkg gomolyasajt, citromlé.
ELKÉSZÍTÉSE: a kivit meghámozzuk és cik-
kekre vágjuk, az almát megmossuk és a 
kivihez hasonlóan daraboljuk. A sajtot 
kb. 1 cm-es kockákra vágjuk, és kevés 
forró olajban hirtelen pirosra sütjük. A 
kivit és az almát citromlével meglocsol-
juk, és ízlésesen tálkákba, tányérra tesz-
szük, majd a tetejére szórjuk a megsütött 
és kockára darabolt sajtot.

közhasznú szervezetben is tevékenykedik, 
veszélybe kerül addigi pozíciója. Nem jók 
a kilátásai a megőrzésére, ám a dolognak 
haszna is van: jobban tud majd koncent-
rálni egyéb feladatai elvégzésére. Nem 
ártana újítani a megjelenésén, és kissé 
megfiatalítani magát.  

Egy fontos hivatalos ügyben vár megnyug-
tató választ, mindhiába, ami egyre jobban 
idegesíti. Az azonban nem viszi előbbre a 
dolgot, ha emiatt naponta kiveri a balhét, 
legfeljebb csak magának árthat indulatai-
val. Egyik ismerőse megpróbálja összehoz-
ni valakivel, akiről ön már az első pillanat-
ban tudja, hogy nem illenek össze. Becsülje 
barátja jó szándékát, de ne féljen megmon-
dani a véleményét, és szögezze le, hogy az 
ilyen kérdéseket szereti saját maga intézni.

Megmagyarázhatatlan ellenszenvet érez 
valaki iránt, aki pedig önhöz nagyon jó volt. 
Hálátlannak tartja önmagát, ami nagyon 
zavarja. Sokáig foglalkoztatja, hogy miért 
alakult ki ez a helyzet. Gyakrabban kellene 
eljárnia társaságba, hogy bővítse ismeretségi 
körét, ugyanis jó néhány hamarosan felme-
rülő ügyben lesz szüksége mások segítségé-
re és összeköttetésére. Ne érezze úgy, hogy 
kihasználja őket, hiszen ön is tudja majd 
szükség esetén viszonozni a szívességüket.

Jóllehet a megjelenésével rendszerint 
nincs gond – bár gyakran elégedetlen ön-
magával, mások elismerik ízlését –, most 
mégis úgy érzi, változtatnia kell rajta. Mi-
előtt bármibe belekezdene, gondolja végig, 

2007. január 31. – február 7.
HOROSZKÓP

Ezen a napon történt – január 31.

KERESZTREJTVÉNY

VÍZSZINTES: 1. 1804-ben ezen a napon szü-
letett Bajza József. Főszerkesztője volt 
ennek az 1848-as forradalmi napilap-
nak (K, U, L). 14. Petőfi Sándor édesanyja 
(Mária). 15. Idegen férfinév. 16. Európai 
nép. 17. Nyesés páros betűi. 18. Sebes. 19. 
Hosszú, széles sál. 20. Vérszívó állat. 22. 
Nóti Károly. 23. Tamino egynemű betűi. 
24. Római 49. 25. Ókori kelta nép a mai 
Franciaország területén. 27. Hasonlító szó. 
30. Költői sóhaj. 32. Ismert divatcég. 34. 
Idegen Anna. 35. Némán kapáló! 37. Régi 
tömegmérték. 39. Ezen a napon született 
1797-ben Franz Schubert. Többek kö-
zött ezen a hangszeren is játszott. 41. Ba-
ranya megyei község. 42. Hivatali helyi-
ség. 44. Fekete István kacsája. 45. Afrikai 
folyó. 46. Londoni galéria. 47. Ezen a na-
pon született 1902-ben Jávor Pál. Egyik 
partnere volt (Katalin). 49. A Halotti 
beszéd egyik szava. 50. Korszak, angolul 
(AGE). 51. Pallér páros betűi. 52. Orosz te-
hergépkocsi márka. 54. Lengyel pénz, röv. 
55. Jávor Pál másik partnere volt (Lili). 
58. Medál. 60. Vércsoport. 62. Isme. 63. 
Növekedni kezd! 65. Francia férfinév. 67. 
Írmagja sem marad. 69. 1933-ban ezen 
a napon halt meg John Galsworthy, A 
Forsyte Saga írója. 1932-ben kapta meg 
ezt a díjat. 71. NRY. 72. Káin testvére. 73. 
Preparál. 74. Heves megyei település. 75. 
Ez volt John Galsworthy az oxfordi New 
College-ben (S, G).
FÜGGŐLEGES: 2. Becézett női név. 3. Beszél 
a nádas. 4. Kettős betű. 5. TBY. 6. A Ga-

ram szlovák neve. 7. Disznóság! 8. Sín be-
tűi keverve. 9. Román autójel. 10. Idegen 
színész. 11. Foszfor, kén és oxigén vegyjele. 
12. Arborétum Kám határában. 13. Franz 
Schubert ismert vonósnégyese (Á, Á, 
A). 14. Jávor Pál egyik ismert filmje (P, 
L). 18. Bonyodalom. 19. Bibliai hegy. 21. 
Computer Aided Design, röv. 23. Harcá-
szati eszköz. 26. LOR. 28. Avantgárd író, 
költő, képzőművész (Lajos). 29. Balatoni 
üdülőhely. 31. Rossz tanácsadó. 33. Lábbal 
szabálytalankodik a fociban. 36. Többlet. 
38. Vallásos tiszteletben tartott növény 
vagy állat. 40. Orosz uralkodó. 41. Görög 
betű. 43. Ellentétes kötőszó. 45. Üdül. 47. 
Nagycsalád Skóciában. 48. Vissza: Pest 
megyei város. 51. Ázsiai tó. 53. Félig reszel! 
56. Bankon keresztül küldé. 57. Várpalo-
tával egyesült. 59. Francia festő (Edouard). 
61. Félreállított politikusunk (István). 64. 
Partbeszögellés. 66. Pusztító. 68. Seben 
keletkezik. 69. Nikkel és hidrogén vegy-
jele. 70. Megemlékezés része! 73. Kodály 
Zoltán. 74. Orosz helyeslés.
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 1., 39., 47., 55., 69., 
75., függőleges 13. és 14.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: február 7. 
AZ 3-4. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉ-
SE: Jászai Mari díj / Hadügyminiszter / 
Sztyepan Razin / Jawaharlal Nehru / Ka-
talin / Oscar. 
A NYERTES: A nyertest, valamint a január 
31-i, 5. szám megfejtését és nyertesét a kö-
vetkező számban közöljük.

A köztudatban úgy él a kivi, mint Új-
Zélandon őshonos növény, de kínai 
eredetű. A Jangce völgyében vadon 
teremve a majmok éhét-szomját oltot-
ta – innen ered majombarack elne-
vezése –, később kedvelt egzotikus 
csemegeként termeszteni kezdték. 

Új-Zélandra 1906-ban került, 1910-ben 
nevelték ki az első gyümölcstermő nem-
zedéket, exportálni a második világhá-
ború idején kezdték. Ma világszerte ter-
mesztik. Hazánkban 20 éve kapható.
 A gyümölcs kúszó cserjén terem, mely 
8 méter magasságig is felkapaszkodhat, és 
tojás alakú és nagyságú, vörösesbarna-
barna szőrös termést hoz. A gyümölcshús 
smaragdzöld, világos torzsával a közepé-
ben, és csillag alakúan elhelyezkedő fekete 
magokkal. Az éretlen gyümölcs még ke-
mény és a citromnál is savanyúbb. Érett 
állapotban a héja könnyen lehúzható. Íze 
friss, édes, az egresére és az eperére emlé-
keztető savas, fanyar aromával. Az érett 
gyümölcs hűtőben kb. 2 hétig, szobahő-
mérsékleten kb. 4 napig tartható el.
 A kivi kiváló egészségjavító, valóságos 
vitaminbomba, és nyersen fogyasztva a 
szervezetnek előnyös anyagok mind hasz-
nosulnak. Két gyümölcs elfogyasztásával 
egész napra elegendő A- és C-vitaminhoz 
jutunk. Sok K-vitamin is van benne. Az 
ásványi anyagok közül káliumot, kalciu-
mot, magnéziumot, foszfort, nátriumot, 
valamint bórt tartalmaz. Utóbbiak segí-
tenek az izomfogyás megelőzésében, ser-
kentőleg hatnak az emésztésre, jótékonyan 
segítik a vesék munkáját, a csontokat is 
erősítik, pótolják a szervezetből kioldódó 
létfontosságú káliumot és sót. Magas kal-
cium- és káliumtartalma miatt nagyszerű 
vérnyomás- és koleszterinszint-csökken-
tő. A vitaminok egészségünk megőrzé-
sében, és a gyulladásos betegségek gyó-
gyításában segítenek, a K-vitamin a vér 
alvadékonyságát biztosítja.

Vitaminbomba ÉLŐVILÁG

Az enyhe téli időben fogyatkoznak 
a téli vendégek az öbölben. Január 
második felére mintegy száz sirály, 
néhány tucat tőkésréce és egy marok-
nyi kárókatona maradt csupán. Egy 
évvel ezelőtt a hóban több száz vadka-
csa húzódott meg a Duna védett öblé-
ben. Van most azonban egy magános, 
ritka telelő vendég. 

 A nagy lilik a t u n d r á k 
madara. Északi költőhelyé-
ről télire hazánk- ba érkező, 
vagy átvonuló ál- lománya 
a harmincas évek- b e n 
még több millió volt. 
Drámai csökkenése a 
hatvanas évekre tehe-
tő. Ma már e mennyi-
ségnek csak töredéke 
érkezik a Kárpát-me-
dencébe. Főleg fűféléket 
és kisebb mennyiség-
ben gyommagvakat 
fogyaszt. Az utóbbi 
évtizedekben a kuko-
rica- és gabonamagvak 
aránya növekedett meg a 
táplálékában. Korábban 
a vadlúdfélék 80%-a nagy 
lilik volt, mára ez az arány 
körülbelül 
2 0 % - r a 
a p a d t . 
Az állo-
m á n y á t 
d r á m a i 
m ó d o n 
csök kentő 
okok közt el- ső helyen 
a mezőgazda- sági művelés 

Nagy lilik 
a Lágymányosi-öbölben

intenzívvé válása áll. A vonuló állomány 
nagy része Nyugat-Európában vagy a 
mediterráneumban telel. Hazánkba Hol-
landiában gyűrűzött példányok kerültek 
kézre egy évvel a jelölés után. 1993-ig va-
dászható faj volt, és évente mintegy 7000 
került terítékre.
 A Lágymányosi-öbölben novem-
ber végén láttam először a tőkésrécék és 
sirályok között – de azért nem közéjük 
keveredve – a magányos nagy liliket. 
Szürke tollazata beleolvad mind a víz, 
mind a parti kövek színébe. Csőre fölött 
a fehér folt és begyén a szürke mintázat 
különbözteti meg a nagyon hasonló többi 
lúdalkatú rokontól. Néha kijön a pázsit-
szőnyegre, ilyenkor jól látszik, hogy ma-
gasabb a récéknél, és leginkább a libára 
hasonlít, de nem fehér. Mikor a füvön 
találom, a víz felé menekül, és nagy testét 
meghazudtoló könnyedséggel libben a 
vízre. Ha a vízen próbálom becserkészni 

– mert éppen a part 
közelében úszkál 
– akkor meg a túl-
só partra repül, és 
tüstént legelni kezdi 
a rövidre nyírt gye-
pet. Néha megáll, és 
hosszú nyakán kör-
beforgatja fejét, mint-

ha Márton 
gúnárt és 

„lova-
sát” a 
törpé-

vé vará-
zsolt Nils Holgersont keresné, 

aki száz éve indult útjára Svédországban 
a vadludakkal Selma Lagerlöf meséjében.

Kép és szöveg: Morandini Pál
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 IN MEMORIAM NAGY GÁSPÁR   
A közelmúltban elhunyt Nagy Gáspárra emlékeznek február 
1-jén 18 órától az Éghajlat Könyves Kávéházban, egyben be-
mutatják CD-jét. Az eseményen Ju-
hász Judit újságíró mond bevezetőt. A 
Kossuth- és József Attila-díjas alkotót 
január 3-án, 57 éves korában érte a ha-
lál. 1949-ben született Bérbaltaváron. 
Versei 1968-ban jelentek meg először, 
még ugyanabban az évben betiltották 
a Tiszatáj című folyóiratot A fiú napló-
jából című, 1956-ról szóló verse miatt. 
Az Írószövetségben 1981-től választmá-
nyi tagként, 1989-től elnökségi tagként 
tevékenykedett. 1989–90-ben az MDF 
választmányi tagja volt. 1999-ben gyűjteményes kötete jelent 
meg Szabadrabok címmel. Ez azokat a verseit tartalmazza, 
amelyeket korábban a cenzorok miatt ki kellett hagynia a kö-
teteiből. Írói munkásságában a közép-kelet-európai helyzet és 
a magyarság sorsa foglalkoztatta elsősorban. 

 DUPLA BALKÁN   
Dupla Balkán, vagyis kétnapos délvidéki farsang lesz a Fonóban 
február 1-jén és 2-án. Az első nap 20 órától a 2005-ben alakult, 
és egyre népszerűbb Ajde Braćo zenekar lép fel (nevük szerbről 
magyarra fordítva: Gyerünk, tesók!). A repertoárjukat szerb, 
makedón, bolgár, görög, török és román népek zenéjéből válo-
gatják össze, melyet fúvószenekari hangszerelésben adnak elő. A 
tagok népzenészek és dzsesszisták; zenéjükben a két stílus ötvö-
zésére törekszenek. A következő nap szintén este 8-tól kezdődő, 
Balkán farsang című programjának fellépői a Dilber és a Zora 
zenekarok. A Dilber 2006-
ban alakult Budapesten, 
hogy megismertessék a 
magyarországi délszláv 
nemzetiségek és a Balkán-
félszigeten élő népek ze-
néjét. A zenekar arculatát 
meghatározó énekesnő, 
Berger Hannah kis-ázsiai, 
főként török nyelvi terü-
letű népzenei világból érkezett. A dilber szó jelentése: gyönyörű 
nő, szerető. E képzeletbeli nő vonásait mutatja be különböző né-
pek archaikus és feldolgozott népzenéjén keresztül az együttes. 
A Zora 1997-ben alakult, és fő céljuk a délszláv népcsoportok ze-
néjének népszerűsítése bel- és külföldön egyaránt. Emellett ját-
szanak magyar zenét is, valamint világslágereket, örökzöldeket.

 BELEZNAY DIÁNA   
A Flamenco Hotelben február 1-jén Beleznay Diána festő-
művész alkotásaiból nyílik kiállítás. Impresszionista jellegű 
festményeit gazdag színvilág és laza ecsetkezelés jellemzi. A 
bensőséges hangulatokat éppúgy hitelesen ábrázolja, mint a 
harsány, életörömből táplálkozó temperamentumot. Megra-
gadja a természetesség, amelyet élményei alapján alakít, és tesz 
élvezetessé önmaga és a néző számára. Az 1955-ben született 
alkotó édesanyjától, Juhász Erika Székely Bertalan-díjas festő-
művésztől tanulta a mesterséget.

 TE MERRE MÉSZ? & DULCINEA   
Két bemutatót is tartanak a héten a MU Színházban. Február 
3-án és 4-én 20 órától Te merre mész? címmel Juhász Kata és 
Gergely Attila produkciója lesz látható. A kortárs táncélet két 
jól ismert alakja, a Frenák Pál Társulat volt szólistái, a társulat-
ból kiválva közös esttel jelentkeznek. A két szóló (Rock n’ Roll; 
Én-ek ... a tű fokán) és a trió (Eine Kleine Bachmusik) témája 
a művészi és egzisztenciális útkeresés: reflexek és önreflexiók, 
automaták és autoportrék. 
Február 6-én és 7-én este 
8-kor lesz a bemutatója De-
zső Virág Dulcinea című 
koreográfiájának. A hol-
land–magyar koprodukció-
ban készült előadás Dulcinea 
del Tobosoról, Don Quijote 
szerelméről szól, aki ebben a 
táncműben nemcsak a vágy titokzatos tárgya, hanem éltető-
erőnk, minden reményünk forrása, ember-mivoltunk záloga. 

 KISCSILLAG & MANÖKKEN PROLETARZ   
Lovasi András „szabadidő-zenekara”, a Kiscsillag 2005 tava-
szán alakult három olyan rockzenészből, akik a 90-es évek 
elején már játszottak együtt a Kispál és a Borz zenekarban. 
Hozzájuk csatlakozott Leskovics Gábor, szintén kispálos. Bár 
az együttes tagjainak – elmondásuk szerint – pont szabadidő-
ből nincs sok, azért egy nagylemeznyi zeneszámot sikerült ösz-
szehozniuk fél év alatt, ami Greatest Hits Vol. 1. címen jelent 
meg 2006-ban. Ennek anyaga szólal meg az A38 Hajón február 
1-jén nyolc órától. A kísérőzenekar a furcsa nevű és írásmódú 
MAnökken ProlEtarZ együttes, melynek hangzásvilágát és 
imázsát a két hölgy frontember, Kerekes Sugárka és Karvalics 
Viktória határozza meg. Lendületes, gitárcentrikus „alter-pop” 
zenéjük egyaránt merít a popzene dallamvilágából, a punk di-
namizmusából és a dzsesszből. Tavaly jelent meg az első albu-
muk Intim leveskocka címmel.

AZ ÚJBUDA KULTURÁLIS AJÁNLÓJA

Szép a szóló, de még szebb a 
duó, a különneműek és egy-
neműek egymáshoz való 
viszonya, mozdulatai, színi 
játéka mélységes asszociáci-
ókat enged. Európa és egyéb 
kontinensek legjobb táncosait 
szemlélhették a szerencsések 
január 10. és 15. között a 8. 
Szóló Tánc, és 6. Duó Tánc 
Nemzetközi Fesztiválon. A 
szervező, az Orkesztika Ala-
pítvány 2000-ben indította az 
egyik, majd később a másik fó-
rumot, mely 2004-től kettő az 
egyben: SzólóDuó Fesztivállá 
érett. Az esemény szakmai ré-
sze, a kurzusok, az alapítvány 
Rottenbiller utcai Mozdulat-
művészeti Stúdiójában zajlot-
tak, de – adottságainak köszön-
hetően – a MU Színház fogadta 
be a színvonalas előadásokat: 
magát a versenyprogramot. 
A zsűri a (ha jól számolom) 
huszonnyolc produkció közül 
díjazott három szólótáncost és 
három párostáncost. Továbbá: 
van egy közönségdíjas. Hogy 
kik ők? Nem mondom meg! 
Menjenek el május 9-én a leg-
jobbak estjére, fel a várba, a 
Nemzeti Táncszínházba!

Kádé

Erős, ritmikus mozgásba hozta az 
A38 Hajó vaspadlatát január 18-án, 
az évadnyitó koncerten két banda. 
Az idén is folytatódó MOLto Vivace 
sorozatban ezúttal a magyarországi 
cigány muzsika két kitűnő képvise-
lője, a Szilvási Gipsy Folk Band, majd 
a Szászcsávásról indult zenekar, a 
Nadara lépett fel.

Lehet táncolni, nem kell gizdáskodni, nem 
kell asszonykodni, nem kell emberkedni! 
Csajok, előttetek a világ! – e szókkal intette 
izgalomra Szilvási úr a sokezres közönsé-
get. Nosza, ropták a zenére fiúk és lányok, 
romák és nem romák, ropta, ki ahogy 
tudta. Nos, igen, a közönség sorai közt ke-
vesebb romát lehetett látni, mint várná az 
ember egy efféle romafiesztán. De nincs 
min meglepődni, ez a zene, mióta world 
music-ként is nevezhető, egyre népszerűbb 

Lemezbemutató koncertet tartott a 
Chalga együttes a Fonóban január 18-
án. A változatos dallamvilágok között 
ügyesen megtalált egyensúly, magas 
zenei képzettség, közvetlen hangulatú 
fellépés jellemezte estjüket.

Mindig izgalmas, ha egy zenekar külön-
féle stílusokat egyesítve muzsikál. A krea-
tivitás azonban még nem elég a sikerhez. 
Nem hiányozhat az eltérő motívumok 
közötti rugalmas, de ugyanakkor tartós 
kapcsolat. A kísérletező zenészek eme 
nagy kihívására a Chalga színvonalas pro-
dukcióval válaszolt.
 Tiszavári Ágnes énekel, Horváth Mó-
nika szaxofonozik, fuvolázik és vokálozik, 
Kuczera Barbara hegedül, Zagyva Tamás 
gitáron, fretless (érintő nélküli) gitáron 
és bendzsón játszik, Boros Attila basszus-
gitározik, Szegedi Csaba a derbukákat és 
a bendirt kezeli, Bencze Sándor pedig a 

Aki szereti a magyar költők megzené-
sített verseit, és a magyar történelem 
hangulatát megidézni, annak ott volt 
a helye a Misztrál együttes hangverse-
nyén a Fonóban január 20-án este. 

Az időutazás Balassi Bálinttól ívelt a XX. 
századig. Ady-, Dsida Jenő-, Juhász Gyu-
la-, József Attila-versek mellett az első fel-
vonás a koncertlátogató óvodás korú gye-
rekekhez is szólt. Elhangzott a Regősének 
József Attilától, Szabó Lőrinc verse: Az 
Esik a hó, a Kicsi vagyok én és a Holló meg 
a róka című mese átköltött változata. 
 A dallamok igen változatos hang-
szerelésben szólaltak meg: a nagybőgő 
mellett hallható volt a török kor hosszú-
nyakú lantja, a saz, a mandolin, az oka-
rina, és természetesen a gitár. Az előadók 
pedig: Heinczinger Miklós furulyázott 
klarinétozott, gitározott, Tóbisz Tamás 
szintén gitározott, Török Máté hangszerei 
a cselló, a gitár, a mandolin és az okarina 

Évadnyitó romafieszta az A38-on

Lehet táncolni, nem kell emberkedni!
az értelmiségi fiatal nem roma közönség 
körében, és ennek csak örülni lehet.
 Magyarhírű világzenekar – jut eszem-
be e kis szójáték a Szilvási Band-ről. Mert 
amit játszanak, ez is, az is, hagyományos 
roma népzene elegánsan keverve a balkáni 
dallamokkal, a latin hatásokkal, hídverők 
ők a roma és magyar folklór között. Nem-
különben az este sztárvendége, az erdélyi 
faluból, Szászcsávásról származó Nadara 
(magyarul: ne félj!). Az ő muzsikájuk sem 
felejthető egykönnyen, mesteri elegye a 
székely, román, cigány és szász hagyomá-
nyoknak, megtoldva spanyol és balkáni 
hangulattal, magyar, roma és román nyel-
vű szövegekkel. A Nadara nem csupán egy 
zenekar, de valódi kulturális közösség. A 
zenészek előtt a színpad ritkán üres, bol-
dog-boldogtalan felpattan és megmutatja, 
mit tud ő… és a hangulat aligha fokozható.

- kertész -

Újkori trubadúrok 

Nagybőgő és mandolin
voltak, emellett mindhárman énekel-
tek is. Hoppál Mihály nagybőgőn, sazon, 
brácsán játszott. A Misztrál a dalaiban a 
történelmet és a hagyományt egy gyöke-
reiben magyar, mégis modern, rockzenei 
dallamvilággal ötvözi. Eddig négy lemezt 
adott ki az együttes, közülük a Mezőn 
széllel járó címűn Balassi Bálint és korá-
nak versei szólalnak meg, a tavaly meg-
jelent Megkopott harangszó pedig 1456 
és 1956 kapcsolatát keresi zenei nyelven 
elbeszélve. 
 S hogy honnan ered a Misztrál név? 
A Nobel-díjas Frederic Mistralt tartják az 
utolsó provence-i trubadúrnak. A francia 
parasztfiú a kihunyóban levő roman-
tika korában – a XIX. század második 
felében – ösztönös népi énekesként az 
akkorra már elfeledett provance-i nyel-
ven írta verseit. A régi hagyományok és 
kultúra felélesztése volt a célja. Akárcsak  
a Misztrál együttesnek. 

- angeli -

SzólóDuó Fesztivál

A Chalga lemezbemutató koncertje a Fonóban

Zene keveréknyelven
derbukán kívül djembével és cintányé-
rokkal is erősíti a ritmusszekciót.
 A nevét a bolgár lakodalmas zenétől 
kölcsönző Chalga zenéje talán legjobban 
az etno-jazzrock jelzővel határozható 
meg. A magyar népzene, a csángó dalla-
mok, a Balkán-félsziget, a Közel-Kelet, a 
görögök és a szúfi motívumai egyaránt 
fontosak számukra, kellemesen ötvö-
zik őket akár egy-egy számon belül is. A 
szenvedélyes feldolgozások és versmeg-
zenésítések mellett a dalok egy része saját 
szerzemény. Találóan fejezi ki a különbö-
ző hagyományokat egyesítő felfogásukat a 
tavaly megjelent első albumuk címe: Sabir. 
A sabir a földközi-tengeri kereskedők és 
utazók keveréknyelve volt a középkortól  
az újkor hajnaláig.
 A közönség tetszését elnyerte a köz-
vetlen, családias hangulatban bemutatott, 
izgalmas, értékes hangzásvilág.

Szamos Márton

Balassi és kortársai verseiből is adtak ki lemezt

A forró hangulatot a Nadara zenekar is fokozta

Both András színművész és fotós, 
Pálvölgyi Géza zeneszerző és Simon 
Zoltán képzőművész 143 év című 
közös alkotása látható február 6-ig 
a Karinthy Szalonban. A kiállítást 
Bereményi Géza nyitotta meg, aki nem 
mint három alkotóról, hanem mint 
egy fiktív személyről beszélt. Ő 143, 
aki három éve született, akkor együtt 
épp ennyi idős volt a három barát és 
művészember. 

A fotó konkrétsága, a zene átlényegítő ere-
je, és a grafikának az a tulajdonsága, hogy 
bármit át tud formálni – mindez össze-
adódott, és létrehozta 143-at. Tizenkét 

témát dolgozott fel 143, amelyeket a kiál-
lítótérben sorban megismerhetünk, s mi-
re a végére érünk, kialakul 143 személyi-
sége, világszemlélete. Milyen alkotó 143? 
Bereményi szerint olyan, aki a párhuza-
mok szerelmese, lírai alkat, gyönyörkö-
désre képes. Minden tárgyat, amit kezébe 
vesz, gondolattá alakít. 143 nem oknyo-
mozó, hanem az okozat érdekli, és sosem 
boncolgat, nem merül el a részletekben, és 
az összefüggés a legfőbb témája.
 Az alkotók saját bevallása szerint 143 
életre hívása csak játéknak indult, végül 
közös szellemi kalanddá alakult. A tucat-
nyi témát – Átmenet, Stáció, Tükröző-
dés, Álom, Ritmus, Yorick, Bárka, A híd, 

Lenyomat, A szívedhez közel, Párhuzam 
és az N. nap – egymástól függetlenül dol-
gozták fel a művészek. Amíg nem készül-
tek el alkotásukkal, nem mutatták meg 
egymásnak, mégis, a teljes anyag tökéletes 
harmóniát mutat.
 Both Andrást mindenki hallotta már, 
ő az egyik nagy kereskedelmi televízióban 
„a csatorna hangja”, s bár fotósként talán 
kevéssé ismert, érdemes rá odafigyelni. 
Egyik képén velencei álarc nő ki a szi-
varfüstből, másikon süllyedő csónakot 
látunk, megint másikon tóban tükröződő 
tájat, természetesen tótágast állva. Simon 
Zoltán csontos alakjai megannyi érzelmet 
fejeznek ki, néha döbbenetesen őszintén, 
lemeztelenítve. 
 143 viszont egyáltalán nincs lemezte-
lenítve, sőt. A kiállítóteremben csak a ké-
pek és a zeneművek kottái láthatóak egy-
más mellett, de a komplex alkotás DVD-
n is hozzáférhető. A zenével kiegészült 
művet a kisteremben vetítik, ugyan nem 
folyamatosan, de a kiállítás nyitvatartási 
ideje alatt a látogatók kérésre elindítják a 
30 perces lemezt. Érdemes legalább bele-
nézni, hiszen Pálvölgyi lebegős és lebeg-
tető, nyugalmat sugárzó, hangulatfestő 
zenéje teszi teljes egésszé az élményt. 

- rózsa -

Both András, Pálvölgyi Géza és Simon Zoltán a Karinthy Szalonban

Kicsoda tulajdonképpen 143?

MOLTO VIVACE

FONÓ

Both András Simon Zoltán Pálvölgyi Géza
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LAKÁS, INGATLAN

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

INGATLANABC Ingatlaniroda (alapítási éve: 
1995), keres eladó lakásokat, házakat, telkeket, üz-
lethelyiségeket ügyfelei részére a kerületben! 
351-9578, 06/70/383-5004, www.ingatlanabc.net

NAGY Kékség Ingatlaniroda a XI. kerület speci-
alistája. Az 1abd országos közvetítőhálózat kerüle-
ti képviselője. Bartók B. út 21. 385-3711. Fehérvári 
út 29. 279-1466. www.nkingatlan.com

KERESÜNK, kínálunk eladó, kiadó lakásokat, 
telkeket, házakat. 14 éve az ingatlanpiacon. 
315-0031. www.amadex.hu, amadex@axelero.hu

XI. KERÜLET belterületén 80-400 m2 közötti 
irodák eladók, kiadók. www.banalp.hu, 
06/30/922-9053.

KERESÜNK társasház, irodaház, raktár építésé-
re alkalmas telkeket. 06/30/922-9053.

XI. KERÜLET, Bartók Béla úton extrán felújí-
tott, 61 m2-es lakás eladó. Tel.: 06/30/914-5236.

BUDAFOKI úton 113 m2-es, 4 szobás lakás  
23 200 000, Karinthyn 119 m2-es 22 500 000 
irányáron eladó. www.banalp.hu, 06/20/364-8676.

KERESEK nagyméretű lakást, házat a 
Gellérthegyen, vagy Sasadon. 06/30/971-4846.

KOSZTOLÁNYI Dezső téren, V. emeleti, 2 + fél-
szobás, egyedi fűtésű lakás eladó. T.: 06/20/516-5064.

MŰEGYETEMNÉL 61 m2-es, alagsori lakás  
10 900 000 irányáron eladó. www.banalp.hu, 
06/20/364-8676.

XI., MADÁRHEGY lábánál 2x1148 m2-es telek 
külön is eladó. 25 000/m2. Tel.: 249-3006.

KIVÁLÓ befektetés! Kedvező áron, fejlesz-
tés alatt álló, XI. Madárhegyi telkek eladók. 
Madárhegyi Ingatlaniroda. Tel.: 249-3006.

ÉRÁSZ Ingatlaniroda, több közvetítőhálózat 
tagja, évtizedes tapasztalattal keres-kínál eladó, 
kiadó lakásokat, házakat, telkeket, üzlethelyisége-
ket (ipari ingatlanokat is). Teljes körű szolgáltatás. 
Iroda címe: Fehérvári út 57. fszt. 4. 
Tel.: 204-1028, 06/30/934-8120, erasz@nextra.hu

ELADÓ ingatlanokat keresünk készpénzes ügy-
feleinknek. Pölöskey ingatlanközvetítő. 
06/20/324-9108.

KERESEK eladó lakóházat, telket Sasadon, 
Kelenföldön, Kelenvölgyben. 06/20/324-9108.

BARTÓKON, kertre néző, 1,5 szobás, felújított 
lakás 11 000 000-ért eladó. 06/20/934-0635.

HENGERMALOM úton 74 m2-es, felújított, 
amerikai konyhás, három hálószobás, klímás, na-
pos lakás eladó. Fűtés, radiátorok is újak. 20,2 M. 
06/70/295-5788.

BÉRLEMÉNY, GARÁZS
INGATLANABC Ingatlaniroda (alapítási év: 

1995) keres kiadó lakásokat, házakat, üzlethelyi-
ségeket, irodákat az ügyfelei részére a kerületben! 
351-9578, 06/70/383-5004, www.kiado.net

BUDAGYÖNGYE Bevásárlóközpontban (II. 
kerület) 16 m2-es üzlethelyiség kiadó vagy eladó. 
Tel.: 06/30/966-6840.

LAKÁSSZÖVETKEZET a XI. kerület, Bogdánfy 
utcában kitűnő közlekedéssel, 2007. február 1-jétől 
kiad egy földszinti, 45 m2-es, másfél szobás, távfű-
téses, komfortos lakást, amely áll: előszoba, gard-
rób, fürdőszoba, konyha, éléskamrából. Irányár  
50 000 Ft/hó+rezsi. 
Érdeklődni a 06/20/910-5973-as telefonon lehet.

LAKÁSSZÖVETKEZET a XI. kerület, Bogdánfy 
utcában földszinti, 79 m2-es, 6 helyiségből álló, 
szeparált, távfűtéses raktárhelyiséget kiad 2007. 
február 1-jétől. Irányár: 2 000 Ft/m2/hó+rezsi, 
és egy 45 m2-es, komfortos lakást is, 50 000 Ft/
hó+rezsiért. 
Érdeklődni a 06/20/910-5973-as telefonon lehet.

GARÁZS kiadó XI., Csukló utcában. 
Telefon: 06/20/939-1590.

GELLÉRTHEGY Ingatlaniroda. Keres vagy el-
ad? Hívjon, segítünk. 06/30/954-7585. 
www.gellerthegyingatlan.hu

XI., BRASSÓ úton 55 m2-es, 2 szobás, egyedi 
fűtéses, erkélyes, felújított lakás kiadó, hosszú 
távra, szerződéskötéssel. Irányár: 70 000 Ft+rezsi. 
06/70/224-2836.

GARÁZS hosszú távra kiadó a BAH csomó-
ponthoz közeli Menta utcában. 
06/30/200-3930 vagy 214-5730.

OKTATÁS
ANGOLUL, diplomás, tapasztalt, anyanyelvű 

tanártól, XI. kerület. 466-4670.
MATEMATIKA-, fizika-, kémiaoktatás általános 

iskolástól egyetemistákig. 385-3280, Obádovics.
ANGOL, spanyol, olasz, német, orosz Gazdagréti 

Nyelviskolában. Anyanyelvi oktatók. 06/20/354-4879.
MATEMATIKUS egyénileg tanít nyolcadikoso-

kat, gimnazistákat, egyetemistákat! T.: 365-2969.
ANGOL, német nyelvtanítást, nyelvvizsga-fel-

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

GIMNÁZIUMI angoltanár nyelvvizsgára felké-
szít, érettségire előkészít, szükség szerint felzár-
kóztat a Móricz Zsigmond körtérnél. 
T.: 386-2382, 06/20/546-8963.

MATEMATIKA-, fizikatanítás szaktanárnál, 
egyénileg, minden szinten. 365-6041.

NÉMETTANÍTÁS, nyelvvizsga-előkészítés tapasz-
talt tanárnál. Körtértől 15 percre. 06/20/533-6732.

GÉPÍRÁS- és számítástechnikai tanfolyamok 
indulnak február 22-én. Tel.: 466-4905.

ANGOL nyelvvizsgákra korrepetálás 25 éves 
tapasztalattal a XI. kerületben, vizsgáztatói gya-
korlattal. Tel.: 386-2863, 06/30/584-8978.

MATEMATIKAOKTATÁS Kelenföldön, min-
den korosztálynak. Tel.: 205-6732, Rudas Katalin.

SEGÍTEK javítani! Korrepetálás alsó tagozato-
soknak. Matematika, angol, nyelvtan. 
06/30/429-2618.

ANGOLTANÍTÁST vállal nyelvtanár 
Gazdagréten. Minden korosztálynak, délelőtt is. 
246-8045, 06/70/616-5035.

KÜLFÖLDÖN tanult, angolszakos hallgató an-
goltanítást vállal. 06/70/500-0740, 227-4058.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS. Gáz-, fűtésszerelés. 

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

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornajavítás! 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.

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

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

VILLANYSZERELŐ kisebb munkákat is válla-
lok. 06/30/947-6036, vagy 246-9953.

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

VILLANYSZERELÉS! Kaputelefon, villanyboj-
ler, lakásfelújítás, festés, mázolás, tapétázás, burko-
lás, kőművesmunkák. 
Tel.: 203-0134, 06/20/321-0295.

VILLANYSZERELÉS gyorsszolgálat, azonnali 
javítás és felújítás. ELMŰ által minősített vállalko-
zás. Telefon: 06/30/342-6549, 
e-mail: forrocs@freestart.hu

BUDAI FÉG gázkészülék gyorsszerviz, vízveze-
ték-szerelés, duguláselhárítás, csőtörések, díjtalan 
kiszállás! 420-4484, 06/20/321-8707.

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

VILLANYSZERELÉSSEL kapcsolatos hi-
bák gyors, szakszerű elhárítása, elosztótáblák 
cseréje. Hőtárolós kályhák, tűzhelyek javítása. 
Villanybojlerek karbantartása, javítása, cseréje. 
Lépcsőházi világítás javítása. 
284-6143, 06/20/374-3768.

LAKÁSSZERVIZ
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, parkettázást, 

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

BÁDOGOS szerkezetek, magas-, lapos tetők 
javítása. Farkasréti kisiparos. 
06/20/944-9015, 249-2664.

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

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.

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

ZÁRLAKATOS Gyorsszolgálat! Zárnyitás, zár-
csere, hevederzár-szerelés, rácsok, lakatosmunkák. 
06/30/961-3794.

LAPOS tetők szigetelésének javítását, felújítá-
sát a csatlakozó bádogos, kőműves munkákkal 
együtt, garanciával vállalja magánvállalkozó, refe-
renciákkal. 204-6793, 06/20/934-6993.

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

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

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

RELUXA, redőny, napellenző, harmonikaajtó, szú-
nyogháló rolós-fix, szalagfüggöny, roletta, aluredőny, 
5 légkamrás műanyag ablak gyártása, beépítése 10 
munkanap alatt. Érdeklődni: Kiss Zoltán, 
362-4112, 06/20/957-5038, www.kissarny.fw.hu 

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

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

ABLAKSZIGETELÉS! Ajtók, ablakok utólagos 
szigetelése szilikongumival, garanciával! 15-20% 
költségmegtakarítás! T.: 06/20/494-3657.

MEGBÍZHATÓ, antialkoholista brigád szo-
bafestő-, mázoló-, kőműves-, burkolómunkákat 
vállalunk. Szükség szerint nagytakarítással, kö-
zületeknek is. 06/20/998-2369. Tel./fax: 365-2662.

BÁDOGEMBER Bt. vállal mindenféle tetőmunká-
kat: bádogost, tetőfedőt és szigetelést, valamint kis 
javításokat is. T.: 06/20/934-9281, 361-4505 fax.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciá-

val. Hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás. 
Tel.: 207-3971.

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

MEGOLDÁS: Délbuda Szerviz. Mosógép, vil-
lanybojler, villanytűzhely, mikrosütő, hűtőgép, 
takarítógép javítása garanciával. 
285-3488, 06/30/950-1717.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP
TÉVÉJAVÍTÁS azonnal, helyszínen, garanciá-

val! (Oroin, Videoton, Itt-Nokia, Normende, Vestel, 
Schneider). 06/20/471-8871.

SONY, Samsung, Orion és minden egyéb televí-
zió, hifi javítása korrekt áron, garanciával. 
06/30/982-4666, 275-6211.

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

COMPUTERKLINIKA. Számítógép-javítás, 
vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bővítés. Ingyenes 
kiszállással. Hívjon bizalommal! 06/30/857-2653.

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, 

csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés, fu-
varvállalás. 
403-9357, 06/20/972-0347, 06/30/589-7542.

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

LOMTALANÍTÁS, költöztetés, sittszállítás, pin-
ce-, padlástakarítás. 204-5172, 06/30/921-5983.

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

KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás, anyagmozgatás, 
lomtalanítás emelőhátfalas autóval. Hétvégén is! 
Pianínó, páncélszekrény szállítása. 
Tel. 06/30/954-5928.

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

TÁRSASHÁZAK közös képviseletét vállalja 
M.É.I. Kft. Nagy gyakorlattal, szakmai háttérrel. 
Tel.: 06/30/670-3526, e-mail: m.e.i.kft@gmail.com

TÁRSASHÁZKEZELÉST, társasházkönyvelést, 
elektronikus bevallást, kerületi székhellyel vállal 
Kft. 204-0765, 06/30/618-7929.

GYÜMÖLCSFA- és szőlőmetszést, permetezést 
vállalok vidéken is. Tel.: 06/30/682-4431.

AJTÓNYITÁS, zárcserék, hevederzárak szerelé-
se. Ingyenes helyszíni szaktanácsadás éjjel, nappal! 
06/30/574-5333, 06/20/234-4190, 06/70/528-0831.

KÖNYVELÉS, adótanácsadás, könyvvizsgálat, 
elektronikus adóbevallás kedvező áron, társasá-
gok, egyéni vállalkozók, magánszemélyek részére 
adótanácsadó, könyvvizsgáló, mérlegképes köny-
velő több éves tapasztalatával, felelősségvállalással, 
kelenföldi városközpontnál. 
Bejelentkezés: 06/30/951-2977, 382-0490.

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

KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, ter-
mőföld, murva, kavics. 06/20/464-6233.

KÖNYVELÉS, társasházak teljes körű köny-
velése, számítógépes nyilvántartása, hátralékok 
behajtása, közterhek bevallása, beszámolók össze-
állítása bruttó 250 Ft/hó/albetét. 
Telefon: 06/30/342-6549, 
e-mail: forrocs@freestart.hu

WEBLAP-KÉSZÍTÉS vállalkozásoknak, ma-
gánszemélyeknek. Gyors, megbízható, igényes. 
06/30/624-1039.

KÖNYVELÉS. Kft., bt. könyvelését vállalja adó-
szakértő. 249-2136.

IKEA típusú beépített szekrények, konyhabúto-
rok méretre gyártása legolcsóbban, pl. könyvszek-
rény 228x80x28 cm, 13 800 Ft. Igényes munka, 
rövid határidő. 06/30/368-1354, 376-8485.

TAKARÍTÁS, nagytakarítás lakások, irodák, tár-
sasházak részére. 201-2489, 06/70/245-7388.

TÁRSASHÁZAK teljes körű képviselete 24 
órás műszaki ügyelettel, könyveléssel, hátralékok 
behajtásával, 15-20 éves referenciákkal, bruttó 750 
Ft/hó/albetét. Telefon: 06/30/342-6549, 
e-mail: forrocs@freestart.hu

GYÓGYÁSZAT
SZENVEDÉLYBETEGSÉG a családban? 

Tanulási-, magatartási-, életmódproblémák? 
Családi összefogás szükséges, ismerjen meg új 
lehetőségeket. Tel.: 06/30/972-7531.

INGYENES tanácsadás a Mentálhigiénés 
Központ Pszichoterápiás Intézetben csütörtö-
könként délelőtt 10-12, délután 16-18 óra között, 
február 22-ig. Ha meg kíván szabadulni káros 
szokásaitól, vagy bármilyen lelki problémája van, 
keresse fel pszichológus és pszichiáter munkatár-
sainkat. 1115 Tétényi út 18. 203-7589.

SÚLYFELESLEGGEL küzdők részére támoga-
tott térítési díjjal csoportot indítunk február elején. 
Még van lehetősége jelentkezni! Mentálhigiénés 
Központ Pszichoterápiás Intézet, 1115 Tétényi út 
18. 203-7589.

FOGSZAKORVOS. XI., Dayka G. u. 4. 
06/30/241-0366. Teljes körű, korrekt ellátás.

RÉGISÉG, KÖNYV
OPERA Antikvárium mindenféle könyvet, 

könyvtárat, térképeket, metszeteket, grafikákat, 
képeslapokat, vitrintárgyakat, hagyatékot vásárol. 
Díjtalan kiszállás. Tel.: 06/20/364-8262, 332-0243.

RÉGI könyveket, könyvgyűjteményeket, műsza-
ki könyveket díjtalan kiszállással vásárolunk. 
T.: 787-9282, 06/30/922-0436.

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

BUDAI Krisztina lakberendező. Vásárolok kész-
pénzért bútorokat, koloniált is, órákat, csillárokat, 
porcelánokat, festményeket, teljes hagyatékot, var-
rógépet, zongorát. 770-1222, 06/20/932-6495.

KITÜNTETÉSEK, jelvények, papír- és fémpén-
zek, képeslapok, bizsuk, porcelánok adásvétele. 
Veres Érmebolt, Bp. VII., Izabella u. 37. 
Tel.: 322-4799.

LENDVAY Izabella vásárol bútorokat, festmé-
nyeket, órákat, műtárgyakat, csillárokat, szőnyege-
ket, ezüst tárgyakat, régi játékokat, bizsukat, köny-
veket, könyvtárakat, hagyatékot, díjtalan kiszállás. 
280-9308.

ÖTVENES, hatvanas évek bútorait, haszná-
lati- és dísztárgyait készpénzért megvásárolom. 
Magángyűjtő. 06/30/207-1600.

TANÁRI diplomával rendelkező fiatalember ré-
gi bútorokat, tárgyakat vásárol. Komplett hagyaték 
és lomok is érdekelnek. 06/20/924-4123.

KERESEK Zsolnay dísztárgyat, könyvet, fest-
ményt, grafikát az 1950-es évekig. 06/20/804-1084.

FESTMÉNYEK, kisbútorok restaurálását, kép-
keretek, csillárok aranyozását vállalom. 
Tel.: 06/20/420-9725.

ÁLLÁS
600-1500 Ft/óradíjjal hölgyeket keresünk pót-

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

XI. KERÜLETBEN Fraknó utcai 2450 laká-
sos társasház lakással és befogadó nyilatkozattal 
rendelkező gondnokot keres március 1-jétől. 
Szolgálati lakás biztosítva. Jelentkezési határidő: 
2007. február 15. További információk: Mikula 
Péter 06/20/983-8285.

KÜLFÖLDI cég menedzserek mellé jó megje-
lenésű munkatársakat keres. Időegyeztetés este 6 
óra után a 385-0698-as telefonon.

TAKARÍTÓKAT keresünk részmunkaidős 
munkakörben a Műszaki Egyetem területére kora 
reggeli takarításhoz. Érdeklődni 06/20/362-0354.

DÉLUTÁNOS, 6 órás, telefonos, asszisztensi 
munka a Délinél. Fix bérezés, nyugdíjasok jelentke-
zését is várjuk. T.: 14-20 óra között: 06/70/770-0083.

ÉPÜLETTAKARÍTÁSI munkákra keresünk 
megbízható, józan életű dolgozókat Budapest te-
rületén. Érd.: 06/20/455-8287.

GONDOZÁS
GYERMEKFELÜGYELETET vállal pótnagyi, 

szeretettel és gyakorlattal, hétvégén és este is. 
Tel.: 06/30/648-6881.

AJTÓ? ABLAK? BUDALUX®
AZ IGÉNYES, EGYEDI NYÍLÁSZÁRÓ!

DECEUNINCK ötkamrás belga profilból,
SIEGENIA német biztonsági vasalattal,

hővisszaverő üvegezéssel – alapáron!
Minőség közvetlenül a gyártótól:
Kelenföldön a Csurgói út 15-ből

(208-5555, 208-4444 fax: 481-1095)
AKCIÓ: FÉLÉVES RÉSZLETFIZETÉS

TISZTELT DÉL-BUDAI LAKOSOK!
A Szent Imre Kórház nevében boldog új évet, jó egészséget  

és sok szerencsét kívánunk Önöknek 2007-ben!

Szeretnénk továbbra is biztosítani kiemelt kórházunkban a  
magas színvonalú betegellátás minden feltételét.

Ennek érdekében kérjük az Önök önzetlen segítségét 
idén is adójuk 1%-ának felajánlásával.

Az alapítvány számlájára befizetett pénzt – mint eddig évről évre –  teljes egészében
a betegek kényelmét, gyógyulásának elősegítését szolgáló korszerű műtéti eszközök, 

ápolási kellékek beszerzésére, kényelmes kórtermek kialakítására,  
valamint dolgozóink továbbképzésére fordítjuk.

SZENT IMRE KÓRHÁZ FEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY
1115 Budapest, Tétényi út 12-16.

Adószám:  19673460-1-43
Számlaszám: Kereskedelmi Bank Rt. 10400126-21416091

Aki javunkra dönt, saját és hozzátartozói egészségéért is tesz.
Köszönjük!

Alapítványunk adatai:

 Feladatai:
 az önkormányzat költségvetésének 

végrehajtásával kapcsolatos pénz-
ügyi feladatok ellátása,

 nyilvántartások vezetése,
 érvényesítési feladatok,
 átutalások, számlázás teljesítése,
 kötelezettségvállalás nyilvántartása.

 Alkalmazási feltételek: 
 felsőfokú pénzügyi-számviteli 

(regisztrált mérlegképes könyvelői) 
végzettség,

 legalább 3 éves közigazgatásban 
(önkormányzatnál) hasonló munka-
területen szerzett gyakorlat,

 számítógép, táblázatkezelő program 
felhasználói szintű ismerete,

 büntetlen előélet.

 Illetmény: 
 A köztisztviselők jogállásáról szóló 

1992. évi XXIII. tv. (Ktv) előírásai szerint. 

A jelentkezéseket írásban, szakmai 
önéletrajzzal (munkahelyek, szakmai 
tevékenység ismertetésével), az iskolai 
végzettséget, szakképzettséget iga-
zoló okmányok másolatával, három 
hónapnál nem régibb erkölcsi bizonyít-
vánnyal a Budapest Főváros XI. Kerület 
Újbuda Önkormányzata jegyzőjéhez 
címezve (1113 Budapest, Bocskai út 
39-41.), a humánpolitikai szakterület-
hez kell benyújtani „FELHÍVÁS” jelige 
megjelöléssel.

Beérkezési határidő:
2007. február 9. 16 óra.

Érdeklődni lehet a Budapest  
Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata Polgármesteri  
Hivatal Jegyzői Osztálya 
Humánpolitikán, Káldi Katalinnál  
vagy Pribanics Andrásnál a  
372-4507-es telefonszámon.

Budapest Főváros XI. Kerület  
Újbuda Önkormányzat jegyzője  

Pénzügyi ügyintéző  
munkatársat keres

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 Feladatai:
 bérszámfejtő program kezelése,
 nem rendszeres bérek  

számfejtése,
 megbízási díjak számfejtése,
 hóvégi zárások elvégzése .

 Alkalmazási feltételek: 
 közgazdasági szakközépiskolai 

végzettség 
(pénzügyi-számviteli szak),

 legalább két éves bérszámfejtési 
gyakorlat,

 intézményi munkaügyi infor-
mációs rendszer (IMI program) 
felhasználói szintű ismerete,

 büntetlen előélet.

 Illetmény: 
 A köztisztviselők jogállásáról 

szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv) 
előírásai szerint. 

A jelentkezéseket írásban, szakmai 
önéletrajzzal (munkahelyek, szakmai 
tevékenység ismertetésével), az 
iskolai végzettséget, szakképzettsé-
get igazoló okmányok másolatával, 
három hónapnál nem régibb erkölcsi 
bizonyítvánnyal a Budapest Főváros 
XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
jegyzőjéhez címezve (1113 Budapest, 
Bocskai út 39-41.), a humánpoliti-
kai szakterülethez kell benyújtani 
„FELHÍVÁS” jelige megjelöléssel.

Beérkezési határidő:
2007. február 9. 16 óra.

Érdeklődni lehet a Budapest Főváros 
XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal Jegyzői 
Osztálya Humánpolitikán, Káldi 
Katalinnál vagy Pribanics Andrásnál 
a 372-4507-es telefonszámon.

Budapest Főváros XI. Kerület  
Újbuda Önkormányzat jegyzője  

Bérszámfejtő feladatkörbe  
ügyintézőt keres

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

OTTHONÁPOLÁST, betegápolást, szakképzett 
ápolónőkkel, akár napi 24 órában is vállalunk. 
www.embellish.webzona.hu, 
tel.: 06/30/442-4079, 06/34/316-355.

ELTARTÁSI szerződést kötnék idős személlyel 
vagy házaspárral. Akár gondozással is. Jól főző, 
házias, tisztaságszerető asszony. 
Tel.: 06/70/269-5429.

VEGYES
TANULÓKNAK pianínók kedvezményes áron, 

garanciával. Hangolás. 209-3247, 06/20/912-4845.
LESZOKTATJUK a dohányzásról biorezo-

nanciás terápiával 6000 Ft-ért. Egyszeri félórás 
kezelés elég! III., Vörösvári úti SZTK-ban, XIII., 
Gömb utcai lakóparkban, Békásmegyeri SZTK-
ban. Bejelentkezés: 06/70/271-9867.

LABTECH KFT
Könyvelő iroda
 könyvelés jogi, anyagi és minőségbiztosí-

tási garanciákkal

 bérszámfejtés, MNYP-i és tb-ügyintézés

 bevallások készítése, adótanácsadás

 hatóság előtti képviselet, mérleg  
készítése

 pályázatok készítése, menedzselése

 cégalapítás, jogi szolgáltatás angol nyel-
ven is

1114 Budapest, Fadrusz u. 12.
Tel/fax: (1) 279-17-22, 279-17-23
E-mail: office@audit.labtech.hu

Web: www.audit.labtech.hu

Könyvelőiroda széles körű szolgáltatással, 
felelősség-vállalással és minőségbiztosítással.

ISKOLAVÁLASZTÁSI ÉS  
ISKOLAVÁLTÁSI
TANÁCSADÁS

A Szabad Iskolákért Alapítvány
iskolaválasztási és iskolaváltási tanácsadással, 
valamint gyermekvizsgálattal várja a szülőket.

A tanácsadás és a gyermekvizsgálat  
külön is igénybe vehető.

Várjuk azokat a szülőket, akik szeretnék  
megtalálni a legmegfelelőbb iskolát  

gyermekük számára!

Időpont egyeztetés:
Menczel Évánál, 06 70  279 1804 

Cím: 1111 Budapest, Budafoki út 17. A-C 

www.kooperativ.hu

KÓRHÁZ, AMELYBEN EURÓPA OTTHON VAN.

HIRDESSEN 
ÖN IS AZ 

ÚJBUDÁBAN
Szent Gellért 

tér 3.
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A Soteria Alapítvány Élet a családban 
– Gondolatmorzsák a kávéasztalon 
címmel rendezett szakmai fórumá-
nak Baráth Katalin családterapeuta, 
Fliegauf Benedek filmrendező és 
Hanisch Erzsébet szociális munkás 
volt a vendége január 16-án a Tranzit 
Art Caféban. 

A Soteria görög szó. Jelentése újjászületés, 
megszabadulás. Az immár 12 éve műkö-
dő Soteria Alapítvány a mentális gondok-
kal küzdő emberekkel foglalkozik, felada-
tának tekinti a problémáikkal kapcsolatos 
előítéletek csökkentését és a véleményfor-
málást.
 A Tranzit Art Cafét megtöltötték az 
érdeklődők, a közönség soraiban minden 

korosztály képviseltette magát. A beszél-
getés során Hanisch Erzsébet emlékezte-
tett arra, hogy a több ezer éves tradíción 
alapuló családi forma működése az utóbbi 
fél évszázadban jelentősen megváltozott. 
A nők szerepe új lehetőségekkel bővült, 
miközben megmaradtak a hagyományos 
feladatok is. A férfiak szerepe ezzel pár-
huzamosan kellett volna, hogy változzon, 
ám a tapasztalatok azt mutatják, az új sze-
repkörük még nem alakult ki. A nők meg-
erősödött társadalmi helyzete miatt sok 
esetben dominanciaharcok folynak a csa-
ládon belül, de annak végül is nincs jelen-
tősége, hogy ki szerzi meg az „uralmat”, 
ha harmónia van a kis közösségen belül. 
Szintén jelentős változás, hogy egyre több 
nő kényszerül egyedülállóként fenntarta-
ni a családot, mely feladatnak általában 
meg is tudnak felelni.
 Baráth Katalin szerint mindenki mást 
ért az optimális család fogalmán. A jól 
működő családot az autonómia és a kötő-
dés megfelelő egyensúlya jellemezi. Ha ez 
megvan, akkor az életkornak megfelelően 
dinamikusan tud változni a szülő-gyerek, 
apa-anya, férj-feleség közötti viszony. Sok 
esetben okozhat zavart a családon belül, 
hogy a férj és a feleség által otthonról ho-

zott viselkedésminták, vagy erkölcsi nor-
mák annyira eltérőek, hogy gyakori konf-
liktusokhoz vezetnek. 
 Fliegauf Benedek úgy vélte, a család 
mindenképpen egy csoda „abban az ér-
telemben, hogy három, négy, öt vagy több 
ember úgy tud egy lakásban élni, hogy ab-
ból nem lesz tragédia.” Világhírű kollégá-
ja, Woody Allen szállóigévé vált mondását 
idézte: „az én szüleim nem váltak el, pedig 
állandóan könyörögtem nekik”. Mint 
mondta: a harmóniára való kényszeres 
törekvés, a görcsös együtt maradni akarás 
időnként több problémát okoz, mint a kü-
lönválás. Gondot jelenthet az is, ha olya-
nok alkotnak családot, akik nem tudnak 
önállóan élni, szükségük van a minden-
napos játszmákra.

 – A leegyszerűsítő megállapítás sze-
rint a férfi poligám, a nő monogám. Akkor 
„kivel” poligám a férfi? – tette fel a kérdést 
Hanisch Erzsébet, majd hozzáfűzte: ma 
már a válásoknak nem ez a legfőbb oka. Az 
már inkább, hogy a felek anyagi szempont-
ból önállóan is meg tudnak élni. Tény az is, 
hogy sokan a problémák ellenére is nagyon 
nehezen válnak el, ugyanakkor számosan 
túl könnyen lépnek ki a házasságból. Olya-
nok, akik nem is tudják igazán, mi a bajuk, 
és nem is tesznek erőfeszítést azok feltárá-
sára és megoldására.
 A vendégek kifejtették: a megfelelő 
családi kommunikáció hiánya, a túlfél-
tés vagy az idő előtti eltaszítás, illetve az 
időben történő leválás, az önállósodás 
megakadályozása frusztrálttá, sőt beteggé 
is teheti a gyereket. Ez sokszor lázadásba 
torkollik, ami gyakran jellemzője az egy-
szülős, főként az anyás családoknak. 
 A beszélgetés summázata nem adott 
egyértelmű választ arra a kérdésre, hogy 
lejárt-e a család ideje. Az viszont kiderült, 
hogy nem lehet etalont felállítani, sokféle 
hatékony, de legalább is többé-kevésbé jól 
működő családmodell megvalósítására 
van lehetőség napjainkban.  

- pataki -

Nincs jelentősége, hogy ki szerzi meg az „uralmat” a családban

Gondolatmorzsák a Tranzit kávéasztalain

Lejárt-e a család ideje?

A Tas vezér utcai Danubius Hotel 
Flamenco földszinti előcsarnokában 
január 3–31. között rendhagyó kiállí-
tást tekinthetnek meg a vendégek és 
érdeklődők. A fények világa címmel 
bemutatott fotók egy valójában csak 
virtuális formában létező galéria anya-
gából adnak ízelítőt. 

A Fényrajz Galéria fő cél-
kitűzése – mint ahogy azt 
megtudtuk – a fotográ-
fia népszerűsítése. Ennek 
keretén belül kiállítások, 
rendezvények és táborok 
szervezése, fotóművészeti 
alkotások értékesítése tar-
tozik a tevékenységi körébe. 
Vannak ugyan elérhetősé-
geik, ennek ellenére hosz-
szas próbálgatás után sem 
sikerült megtudni, hogy 
névtelenségbe burkolódzó 
(fotó)művészek vagy üzlet-
emberek vállalkozó szelle-
me hozta létre az internetes 
galériát. 
 Az mindenképpen di-
csérendő, hogy a fotográfi-
ákat műtárgyként kezelik. 
Szórólapjukon hangsú-
lyozzák is, hogy nyereségüket a fotográfia 
művelésének és élvezetének (sic!) elősegí-
tésére forgatják vissza. Alkotóik munkáját 

A fények világa a Tas vezér utcában

Egy titokzatos galéria kiállítása
támogatások, ösztöndíjak formájában, az 
ügynökség tevékenységével szeretnék elő-
segíteni. Terveik között szerepel az is, hogy 
a tagok által felajánlott fotókat arra rászo-
ruló intézményeknek (kórházaknak, kollé-
giumoknak) ajándékozzák. 
 Nos, a Flamencóban kiállított fény-
képek többsége nem igazán nyeri meg az 

egyszerű szemlélődő tetszését. Többségé-
ben kisméretűek, A/4-es nagyságúak, és 
gyenge minőségű, színes fénymásolatok. 

HOTEL FLAMENCO

A Budapesti Műszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem Szenátusa, jog-
előd intézménye alapításának 225. 
évfordulója alkalmából ünnepi évvé 
nyilvánította 2007-et. A jubileumhoz 
kapcsolódó események sorában 
Bolyai János és Zemplén Géza mun-
kássága előtt tisztelgő kamaratárlat 
nyílt az Országos Műszaki Informáci-
ós Központ és Könyvtárban.

Bolyai János, minden idők egyik leg-
eredetibb gondolkodású matematikusa 
1802 decemberében született Marosvá-
sárhelyen. Apja, Bolyai Farkas Tentament 
című főművének első kötetéhez csatolva, 
függelékként jelent először zseniális mű-
ve, az Appendix, amely megtörte az euk-
lideszi geometria egyeduralmát, és meg-
nyitotta az utat az emberi gondolkodás 
előtt a tér újfajta felfogása számára. 

Tisztelgés Bolyai János és  
Zemplén Géza munkássága előtt

JUBILEUM

 Zemplén Géza felsőfokú stúdiu-
mait a budapesti tudományegyetem 
végezte. Állami kiküldetéssel 1907-től 
négy évig Berlinben dolgozott a szer-
ves kémia nemzetközi hírű mesterénél, 
Emil Fischernél. Az 1910-es évek ele-
jén meghívták a budapesti Műegyetem 
új Szerves Kémiai Tanszékére, ez volt 
Magyarország első ilyen tárgyú kutató-
központja. Ebből a szellemi műhelyből, 
tanítványai sorából került ki a legtöbb e 
tudományterületen tevékenykedő vezető 
kutató. Zemplén és iskolája fontos szere-
pet játszott a magyar gyógyszeripar fel-
fejlesztésében is.
 Az archív köteteket, a Bolyai János 
munkásága ihlette verseket, a hajdan 
használatos laboratóriumi tárgyakat 
csokorba gyűjtő tárlat január végéig volt 
megtekinthető. 

Pataki Katalin

A művész a Manka-világ című akrilfestménye előtt

A Budai Sport Általános Iskola Alma 
Galériájában Szemethy Anikó rajz-
vizuális kommunikáció tanár Manka-
világ című kiállítását kollégája, Mike 
Balázs nyitotta meg január 23-án. 

Szemethy Anikó kiállítása

Mondák, mesék, maszkok
A művészet megtanít alázatra, szeretetre, 
türelemre, a világ szépségeinek befoga-
dására – e gondolatok jegyében ajánlotta 
Szemethy Anikó alkotásait az érdeklő-
dőknek.

 Az Alma Galéria picinyke kiállítóhely, 
mégis remek hangulata van, így kiváló 
lehetőséget teremt a képzőművészeti al-
kotások bemutatásának. Nagyon jó a vilá-
gítása, és a mobil térelválasztók a relatíve 
szűk helyen is sok mű megismertetésére 
nyújtanak lehetőséget. 
 A kiállítás rendezője igen nagy szak-
értelemmel használta ki a tér adta lehe-
tőséget. A fő helyre tette a Manka-világ 
című, kilenc részből megkomponált 
akrilfestményét, melyben az ősi mondák 
és a klasszikus mesék színes forgataga 
elevenedik meg. A közelében látható Me-
se 1–3. sorozat másfajta belső indítatással 
készült üvegtriptichon, melyben inkább 
a modern vizuális látásmód összegződik. 
Megint más világot tükröznek a nagyon 
ötletes, papírmaséból kreált Maszk-Pi-
casso, illetve Afrikai maszk címet viselő 
díszítőelemek. Komor, elvont hangulatot 
árasztanak a Zsámbék 1–2. című képek. 
 A fiatal, nemrég végzett Szemethy 
Anikó nem titkolja (egy-egy képe alá 
ajánlásként ki is írta), hogy sokat köszön-
het két tanárának: Kovács Lászlónak és 
Nagy B. István Munkácsy-díjas festőmű-
vésznek, akik Egerben tanították őt, de 
legnagyobb fájdalmára már mindketten 
eltávoztak az élők sorából.  
 Szemethy Anikó különben tavaly már-
ciusban már bemutatkozott az Alma Galé-
riában, akkor batikolt munkáival aratott 
sikert. A kiállítás február 6-ig tekinthető 
meg, hétköznap 10 és 18 óra között.

D. A.

A kilencvenes évek elején nagy divat 
volt a szerepjáték. A fantasy-filmek 
betörtek Magyarországra, és hogy 
az elképzelt világok ne érjenek véget 
másfél óra elteltével, klubok alakultak, 
ahol mindenki aktív részese lehetett 
egy teremtett valóságnak. 

–  Ekkor létezett a Hollótanya Klub, ami-
nek nevét vette fel – tiszteletből – a Fővá-
rosi Művelődési Házban szombat délutá-
nonként találkozó baráti társaság – meséli 
Haller Zoltán játékos. 

Tiszteletbeli Hollótanya Klub az FMH-ban

Szombati fantáziavilág
 Bár a klub neve alapján Harry Potter 
jutott eszembe, hamar kiderül, hogy itt a 
Gyűrűk ura világáról van szó. A csapat épp 
lemészárolt egy orkokból és fekete mágu-
sokból álló csapatot. Életét vesztette a csa-
pat egy tagja, egy elf varázsló. Szekerüket, 
amin élelmiszerkészletük van, ott kellett 

hagyják az események színhe-
lyén. Vissza kell érte menniük, 
de a többi ork már megtalálta 
társaikat és a szekeret. A csa-
pat tagjai (egy félszerzet tolvaj, 
egy varázslónő, egy bolond 
törpe, egy elf harcos) akkor 
folytathatják tovább az akciót, 
ha az ötödik játékosnak – aki 
életét vesztette – új karaktert 
készítenek.
    A szerepjáték során kalando-
kat élhet át az ember, és mind-
ezt nem egyedül teszi. Interak-
tív történetmesélés keretében 
együtt formálják az eseménye-
ket. Elképzelt hősöket alakí-
tanak, kigondolt szituációkat 
oldanak meg. Lényeges, hogy 
a játékosok nem egymás ellen, 
hanem egymást segítve, csa-
patban játszanak, és a mesélő 
által kitalált küldetést hajtják 
végre. A szabályok egy egész 
világot írnak le: elképzelt jö-
vőt, sosemvolt múltat – egy jól 
felépített fantáziavilágot orszá-
gokkal és lényekkel. Egyvalaki 
mesélő lesz, a többiek játéko-
sok. A résztvevők kitalálnak 
maguknak egy karaktert, akit 
majd játszani fognak. Kinézet-
ét, képességeit és tulajdonsá-

gait leírják egy papírlapra. A mesélő pedig a 
környezetet agyalja ki a kalandhoz. Kitalál-
ja, hogy milyen helyzetekbe csöppennek a 
kitalált lények. De az, hogy hogyan reagál-
nak a helyzetre, már rajtuk múlik.

 A szabályrendszerek könyv formájá-
ban is hozzáférhetők, de természetesen 
a mesélő is kialakíthat saját szabályokat. 
Ezek egy része a karakterek megalkotá-
sát határozza meg, másik része segít el-
dönteni, hogy a karakternek képességei 
alapján sikerült-e végrehajtania a kívánt 
cselekvést – például meg tudja-e mászni 
a tízméteres sziklafalat. A lények szemé-
lyisége fejlődik: tapasztalatokat szerez-
nek, és erősebbek lesznek. A játékos dön-
ti el, hogy karaktere mely képességeit 
milyen gyakran használja, a mesélő – aki 
az események irányítója – arról határoz, 
hogy mikor gyakorolt valamit már elég-
szer a karakter ahhoz, hogy jobb legyen 
benne. A véletlen eseményeket dobókoc-
kákkal modellezik.
 Akinek felkeltette érdeklődését a sze-
repjáték, a www.rpg.hu honlapról sok 
mindent megtudhat. A Fővárosi Műve-
lődési Ház csapata is ezen a honlapon for-
málódott. – Feladtam egy hirdetést, hogy 
szeretnék egy csapatot, és erre hívott fel 
Tiszai Olivér, aki a mesélő lett – mondja 
Csomor Ádám. – Klubunk kilenc főből 
áll. Nincs mindenki minden alkalommal 
jelen a találkozón. Az ideális játékosszám 
egyébként négy-öt fő.   
 A szerepjáték fejleszti a kreativitást 
és a csapatszellemet, és az sem meglepő, 
hogy csak fiúk alkotják a klubot. 18-30 
év közöttiek, s immár négy éve élnek 
szombatonként fantasy-világukban, ahol 
akciódús feladatokat oldanak meg – me-
lyekben civilizált világunkban ritkábban 
van része a férfiaknak. 

Angeli Adrienn

Több felvétel arról árulkodik, hogy készítő-
je, ha belekerül egy világváros forgatagába, 
csak kattintgatja a masináját, de nem tudja 
megragadni, megörökíteni a látványból a 
fontosat. Máskor meg a kompozíciós érzék 
hiánya teszi érdektelenné az elkészült felvé-
telt. Így például a híres Moulin Rouge vagy 
egy amerikai nagyváros gépkocsiáradata 

nemcsak szokványo-
san, de kifejezetten 
unalmas módon lett 
megörökítve. Leg-
feljebb néhány feke-
te-fehér fotó vonzza 
magához az érdeklők 
figyelmét.
    Mindez termé-
szetesen nem azt 
jelenti, hogy a vir-
tuális galériának 
nincs (vagy nem le-
het) létjogosultsága. 
Sőt! A felnagyított 
felvételek minden 
bizonnyal sokkal 
inkább hatnak egy 
monitoron. Nekem 
erről nem sikerült 
meggyőződnöm. „A 
lap nem jeleníthető 
meg!” – megannyi 

próbálkozásomra is ez volt olvasható a 
számítógépem képernyőjén. Sajnálom… 

(deák)

A szabályok egy egész világot írnak le
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K, mint kiváló, családias, diákközpon-
tú iskola; A, mint angol-magyar két 
tanítási nyelvű oktatás; G, mint garan-
cia a továbbtanulásra – olvashatjuk a 
kerületünkbe nemrég költözött Kürt 
Alapítványi Gimnázium felvételi tájé-
koztatóján. Az iskolát Wágner Tamás 
igazgatóhelyettes mutatta be.

1991-ben, a Medve utcában kezdtünk, ké-
sőbb a Lehel úton folytattuk egészen 1997-
ig, majd átköltöztünk a Cházár András 
utcába. 2000-től öt évfolyamos magyar-
angol két tanítási nyelvű iskola lettünk. 
2004-től pedig minden évben indítunk 
emelt szintű angol nyelvi és informatikai 
előkészítő évfolyamú osztályokat. 2006-
ban végre megtaláltuk végleges helyünket 
a XI. kerületi Bogdánfy utcában. 

 Miben különbözik a Kürt  Gimnázium a töb-
bi kéttannyelvű intézménytől?

Az átlagosnál több tantárgyat oktatunk 
angol nyelven, valamint a szintek sze-
rinti csoportbontást is kettő helyett négy 
szinten tudjuk megvalósítani. Nálunk 
évfolyamonként két osztály van, az egyik 
a hagyományos kéttannyelvű, míg a má-
sik az emelt szintű nyelvi, és informatikai 
osztály. A két osztálynak a 9. évfolya-
mon szinte azonos a képzése, ezért a két 
osztályban nem 2-2 csoport működik, 
hanem az egész évfolyamon négy, ami 
sokkal hatékonyabb. Nyelvi csoportjaink 
nagyjából 10 fősek. A csoportbontások 

Újbudára költözött a Kürt Alapítványi Gimnázium

Két nyelvvizsga, továbbtanulás

egyébként más tantárgyak (matematika, 
informatika, angolul oktatott tárgyak, 
második idegen nyelvek stb.) esetében is 
gyakoriak. Iskolánkba teljes nyelvismeret 
hiányában is érkezhetnek tanulók. 
 Közvetlen, jó a viszony a diákok és ta-
náraik közt. Tanáraink nagy része fiatal, 

friss diplomás. Rugalmasság, kreativitás 
és kísérletező kedv jellemzi őket. Ezért két 
különleges tárgyat is indítottunk, ezek az 
„érzelmi intelligencia” és a „gondolkodás 
iskolája”. Az előbbi tárgy a csapatépítést, 
közösségi munkát, míg a második a szö-
vegértést, a logikai gondolkodást segíti 

OKTATÁS

elő. A gondolkodás iskolája nevű tantár-
gyunknak külön érdekessége, hogy négy 
tanár tanítja, a tanév során egymás gon-
dolatait viszik tovább. 

 Az angolon kívül milyen idegen nyelvekkel 
ismerkedhetnek meg a diákok?

A második idegen nyelv lehet a német, fran-
cia, olasz vagy spanyol. Célunk, hogy diákja-
ink a második idegen nyelvből is nyelvvizs-
gát szerezzenek középiskolai tanulmányaik 
során. Évfolyamonként 2-2, nagyjából 20 
fős osztállyal dolgozunk. Ez az öt évfolya-
mon 10 osztályt és 200 tanulót jelent. 

 Hogyan kerülhet be egy diák a KAG-ba?

A hozzánk jelentkezőknek felvételi vizsgát 
kell tenniük. Az írásbelin szövegértési és 
matematikai feladatok szerepelnek, a szó-
beli felvételi egy viszonylag kötetlen be-
szélgetés. Iskolánk szívesen választ nyílt, 
kreatív gyerekeket, az angol nyelv tudását 
a felvételin nem vizsgáljuk. 

 Alapítványi iskola. Ez azt jelenti, hogy az 
összes diáknak fizetnie kell? 

A két tanítási nyelvű képzésünkre jelent-
kezőknek egy-két esettől eltekintve fizet-

niük kell, míg az emelt szintű nyelvi elő-
készítős képzésre jelentkezők ingyenesen 
járhatnak iskolánkba. 

 Sok újbudai gyerek jár a gimnáziumba?

A közelmúltbéli költözés miatt jelenleg 
kevés XI. kerületi gyerek jár hozzánk, a 
többség Zuglóból érkezik. Itt még alig-alig 
ismerik az iskolát. Ez az arány a jövőben 
minden bizonnyal meg fog változni.

 Mennyien tanulnak tovább a diákok közül?

A diákjaink mindegyike továbbtanul, 
bár a hivatalos statisztikák csak mintegy 
70%-ot jeleznek, mert bizonyos felsőok-
tatási képzések nem szerepelnek ezek-
ben a kimutatásokban. Nyelvvizsgák 
tekintetében országosan az első 10 iskola 
között vagyunk. Eleinte szinte mindenki 
két középfokúval távozott, ma már a fel-
sőfokú és középfokú nyelvvizsga párosí-
tás a természetes. 
 Hogy minek köszönhető ez? A kitűnő 
tanári karnak és az alapos szervezésnek. 
Tíz angoltanárunk – akárcsak a gyerekek 
– team-munkában dolgozik, s közösen 
alakítják ki a hatékony módszereket. Az 
iskola szervezettségéhez nagyban hozzá-
járult Herczeg Éva igazgatónő tevékeny-
sége, valamint a 15 évnyi közösségi mun-
ka. Régi diákjaink visszajárnak, a családi 
kötelékek nem szakadnak el. Szoros kötő-
dését számos diák meg is írta az iskola 15. 
évfordulójára kiadott „Kürtöskönyvben”. 

F. A.

Németh Balázs tíz évesen már három kategóriában győzött

Ifjú motoros Újbudáról
A 2006-os év motorsport-felfedezett-
je idén egy Superstock 1000-es Suzuki 
GSX-R motorral vág neki Európának. 
Balázzsal és édesapjával beszélgettünk. 

 Hogyan került a motorsport közelébe? 

Németh Balázs: Hatéves koromban ül-
tem először motoron. Idősebb barátom, 
Endrédi Dani hívta fel a szüleim figyelmét 
a motorozásra. Talmácsi István klubjában 
kezdtem, aki a motorversenyző Talmácsi 
Gábor édesapja. 

 Melyek voltak ezek az első versenyek?

Németh László: Balázs számtalan ver-
senyt nyert már gyermekként is. A 
győzelemsorozat a Fetis Kupa soroza-
ton kezdődött, 50 cm³-es automata gép-
osztályban. 1995-ben, és a rákövetkező 
évben mindkét gyermek-kupasorozatot 
megnyerte. 1998-ban már három kate-
góriában is diadalmaskodott az Ifjúsági 
Bajnokságon. Elnyerte az 50 cm³-es au-
tomata, az 50 speciál, valamint a 80 cm³-
es félautomata géposztály bajnoki címét, 
sőt a Magyar Köztársaság Ifjúsági Szla-
lom Bajnokságán is első lett. 

 És az utóbbi pár év eredményei?

Németh László: Eltelt pár év, amíg 
anyagi helyzetünk megengedhette, hogy 
Balázs tovább léphessen az addigra már 
„kinőtt” 50 cm³-es kategóriából. Verseny-
zett, amin csak tudott, amíg egy nagyobb 
motorra valót összegyűjtöttünk. Szüne-
teltette a gyorsasági motorversenyzést, s 
elkezdte a szupermotó szakágat, amely 
jelentősen olcsóbb, mint a gyorsasági ága-
zat. A szupermotó szakág ötvözi a gyor-
sasági- és a crossmotorozást. Itt szintén 
szép sikereket ért el, a Magyar Bajnokság 
Junior, illetve felnőtt open kategóriájában 
is második helyezést szerzett. A kihagyott 
három év után Balázs a gyorsasági moto-
rozásban rögtön egy Superstock 600-as 
gépen termett, méghozzá a felnőttek közt. 
Második futamán, Rijekában a magyar 
bajnokság harmadik, a brnoi futamon a 
második helyezést szerezte meg. A szezont 
a hungaroringi futam zárta, ahol a nem-
zetközi verseny harmadik, míg a magyar 
verseny első helyezését is begyűjtötte. 

 Mi volt az eddigi legszebb emléke? 

Németh Balázs: A hungaroringi verseny, 
amikor három kategória, a 200 mérföldes 
endurance, a Superstock 1000, illetve a 
GSX-R Kupa futamaiban nyerni tudtam. 
Németh László: Valóban, a 2006-os év 
kitűnően sikerült Balázsnak. A Suzuki 
GSX-R Kupán, illetve a Magyar Köztársa-
ság Kupa open kategóriájában, összetett-
ben egyaránt a dobogó második fokára 
állhatott. Az Alpok-Adria Bajnokságon 
összetettben negyedik lett, míg a Nemzet-
közi 200 mérföldes Endurance versenyt 
open kategóriában megnyerte. 

 Hogyan zajlanak az edzések?

Németh Balázs: Kétfajta edzéstípus van, a 
kondicionáló és a motoros. Az egész évre 

megfelelő kondíciót az alapozó időszak-
ban a tornatermi edzésekkel, futópaddal, 
úszással, futással és főként kerékpározás-
sal lehet elérni. A motoros edzések nagy 
részét a crossmotorozás képezi, ahol tere-
pen készülünk a versenyekre. Három tesz-
tet kell versenyszezon előtt produkálnunk. 
Magyarországon erre két helyen van lehe-
tőség, a Sárvártól nem messze található, 
osztrák tulajdonban lévő Pannónia Rin-
gen, illetve a Hungaroringen. A versenyek 
előtt legalább két edzésnapot tartunk, van 
egy szabadedzés, majd ezt követi a kvalifi-
kációs edzés. Az elért eredmények alapján 
állhatnak a versenyzők a rajtkockákra. 
 A motorsporthoz elengedhetetlen a 
jó kondíció. Kiskoromtól fogva kerék-
pározom, ötéves korom óta karatéztam, 
majd később fociztam a Lágymányosi 
Torna Clubban. Az utóbbiakat már ab-
bahagytam, most az időm nagy részét a 
tanulás és a motorozás teszi ki. 

 Melyik egyesületnél sportol most?

Németh Balázs: A Full Gas Motorsport 
Egyesület versenyzője vagyok. Az egye-
sület 2003-ban alakult azzal a céllal, hogy 
szervezett formába tömörítse a Magyar-
ország legnagyobb forgalmú motorke-
rékpár kereskedése által támogatott mo-
torversenyzőket. Az egyesület alapítása 
óta a Magyar Motorsport Szövetség tagja, 
pályamotorozásokat, márkakupákat szer-
vez, s kiemelten figyelmet fordít az után-
pótlás nevelésére. 
Németh László: 2006-ban figyelt fel a 
Magyar Suzuki Rt. Balázs teljesítményé-
re, és azóta kiemelt támogatásban része-
síti. Kapott egy GSX-R 1000-est, és alkat-
részkeretet. A márkakereskedés fizeti az 
útiköltségeket, és minden egyéb kiadást, 
amivel a versenyek járnak. Ezzel óriási 
terhet vesznek le a vállunkról, mert idá-
ig a családi kassza finanszírozta Balázs 
motoros pályafutását. A költségek pedig 
nem elhanyagolhatóak, ha csak a verse-
nyen elhasznált 4-5 garnitúra gumira 
gondolunk. (Egy garnitúra kb. 100-120 
ezer Ft.) Balázs eddig főként itthon, vagy 
a környező országokban versenyzett, 
idén viszont a Superstock 1000 Világku-
pán való indulásnak köszönhetően Spa-
nyolországba, Angliába, Németországba 
és jó néhány közép-európai államba is 
ellátogatunk. Ehhez már komoly egye-
sületi támogatás kellett. 

 Hogyan nevezhetnek a versenyekre?

Németh László: Elég szigorúak az elvá-
rások. Olyan szempontoknak is meg kell 
felelniük, mint pl.: hogyan nézzen ki a 
motorokat szállító jármű. A Full Gas az 
első magyar egyesület, amely megfelelt a 
szigorú nemzetközi feltételeknek. Ezzel 
történelmet írtak, mert rajtuk kívül, és 
egy cseh csapatot leszámítva nincs több 
közép-európai egyesület. 

 Hány csapat indulhat a Világkupán?

Németh Balázs: Állandó, egész szezonra 
érvényes licenccel 38 versenyző rendelke-
zik, és alkalmanként maximum nyolc sza-

bad kártyát adnak ki. Egy csapat egy-két 
versenyzőt indít, ritkább esetben hármat. A 
társammal, Kispataki Viktorral idén mi va-
gyunk a Full Gas Csapat két versenyzője. 

Németh Balázs: Egy nyári futam során 
elestem, és a combomban elpattant egy 
ér és vérömleny keletkezett a lábamban. 
A gyógyulás elhúzódott, mert az orvosok 

balesetkor már lefutott a versenyen teljesí-
tendő körök 75%-a, akkor az utolsó teljes 
kört értékelik, és annak alapján hirdetnek 
eredményt. Egyszer a Hungaroringen 
elestem, de nem történt komoly bajom, 
ezért felpattantam, folytattam a versenyt, 
amit végül sikerült megnyernem. 

 Az idősebb versenyzőktől lehet tanulni? 
Segítenek a fiatalok felkészítésekor?

Németh László: A Suzuki mellett akadt 
még valaki, aki felfigyelt Balázs tehetsé-
gére, ő Andy Meklau, az osztrákok neves 
versenyzője, többszörös bajnoka. A kap-
csolat akkor kezdődött, amikor Meklau 
és Balázs egyszerre állt rajthoz a Pannó-
nia ringi GSX-R Kupán. Ezen a futamon 
Balázs hat körön át vezette a mezőnyt, a 
legjobb ideje mindössze 0,04 másodperc-
cel maradt el az osztrákétól. Az egykori 
Superbike győztes Meklau ezután felaján-
lotta segítségét Balázsnak.  
 A motorosok nem csak egymástól 
tanulhatnak. Létezik egy eszköz, a tele-
metria, aminek segítségével pontosan 
felmérhető a motor állapota. Ez egy 
adatbegyűjtő, amely tájékoztatást ad pl.: 
a gumik állapotáról, a műszaki paramé-
terekről, a lengéscsillapítók mozgásá-
ról, vagy éppen a pálya csúszósságáról. 
Mindezek együttesen segítik a verseny-
zőket a másodpercek megnyerésében, 
de még így is előnyt élveznek azok a ver-
senyzők, akik egy kupasorozatban hazai 
pályán indulnak. Az ő pályaismeretüket 
egyetlen műszer sem helyettesítheti. 

 Mennyire számít a tehetség és mennyire 
a technikai fölény?

Németh László: Fiatalkorban, és kisebb 
kategóriáknál inkább a tehetség számít. 
A motorok felső kategóriáját képviselő 
GP-nél már egyre inkább a technika dönt. 
Nagyjából fele-fele arányban oszlik meg 
ez a két szempont. 

 Barátai hogyan fogadják a sikereit?

Németh Balázs: A barátaim általában 
nem tudnak az eredményeimről, mert 
nem szoktam dicsekedni velük. A honla-
pomon is olvasható egy bejegyzés az egyik 
osztálytársamtól, aki azt írta, „örültünk 
volna, ha tőled tudjuk meg…”
Németh László: Balázs valóban nagyon 
szerény, nem vág föl tehetségével, pe-
dig nemrégiben az egyik legrangosabb 
motoros újság is többoldalas riportot 
készített róla, sőt, az év felfedezettjének 
választották. Még 2000-ben és 2001-
ben megkapta a Magyar Köztársaság Jó 
tanulója, Jó Sportolója elismerést, 1999-
ben és 2002-ben az Élen a tanulásban, 
élen a sportban kitüntetést, 2003-ban 
pedig övé lett a Legtehetségesebb Ver-
senyző Ruzsai József Vándordíj. 

 Melyek a közeli, és a távolabbi célok? 

Németh Balázs: A Táncsics Mihály Gim-
názium tanulója vagyok, első célom, hogy 
leérettségizzem. Szeretnék tovább tanulni. 
Valamilyen „motor közeli” szakmát fogok 
választani. Gépészmérnöki vagy sportme-
nedzseri pályára gondolok. Tanulmányai-
mat persze nem lesz könnyű összehangol-
nom a  versenyzői életmóddal. A sportban 
a cél a motorsport legrangosabb versenyé-
nek számító Moto GP-n való szereplés. 
Ehhez rengeteget kell fejlődnöm. Ott az 
átlagéletkor 30 év, így van még elég időm.

Farkas Annamária

A XI. kerületben élő Németh család 
lakásában közel 300 kupa igazolja a 
hatéves kora óta motorozó Németh 
Balázs tehetségét. A motorsport ifjú 
magyar csillaga csak 18 éves, s már 
Európa legrangosabb versenyein 
szerepel kiváló eredménnyel. 

Németh Balázs otthon a legutóbbi néhány díjjal (fent) és a versenypályán

 Hogyan készül a versenyekre? 

Németh Balázs: Sportpszichológushoz 
jártam, aki sokat segített a verseny előtti 
izgalom legyőzésében. Igyekszem minél 
többet lazítani, de fejben mindig lejátszom 
előre a futamot, ez segít a koncentrálásban. 
A verseny közben már egyáltalán nem iz-
gulok, csak a célra tudok koncentrálni. 

 Volt már balesete? 

nem megfelelően kezeltek. Gyógytornára, 
illetve fizikoterápiára kellett járnom, így 
két hónapba telt, mire felépültem. 

 Baleset esetén leintik a versenyt?

Németh Balázs: Elég szigorúak a bal-
esetre vonatkozó szabályok. Volt olyan 
versenyem, amikor háromszor kellett a 
rajtvonalhoz állnom, mert két komoly sé-
rülés miatt újraindították a futamot. Ha 
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