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A tornászbajnokGyógyító hang

interjúnk az 5. oldalon

Lovász Irén diákkorában indult 
első népdalgyűjtő útjaira 
Erdélybe és Moldvába a csángó 
magyarok közé.

irásunk a 12. oldalon

Reviczky János az 1936-os 
berlini olimpia idején 16 éves 
volt, és éppen csak kimaradt az 
utazó csapatból.
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 KELENFÖLD ŐRMEZŐ  GAZDAGRÉT  ALBERTFALVA  KELENVÖLGY  LÁGYMÁNYOS  SASAD-SASHEGY  GELLÉRTHEGY  SZENTIMREVÁROS  

Michael Ende furcsa történetét 
az időtolvajokról a Forgó 
Színpad Társulat mutatta be 
az R-Klubban.

cikkünk a 9. oldalon

Momo meséje

A korábbi évek hagyományát követve 
idén is lesznek nagyrendezvények 
Újbudán az önkormányzat szervezé-
sében. A tervek szerint kilenc jelen-
tősebb eseményen találkozhatnak a 
kerület polgárai. 

Idén áprilisban is megtartják az Újbudai 
Állásbörzét. A 2005 őszén szervezett első 
állásbörzének igen nagy sikere volt, akkor 
a 2000 érdeklődő álláskeresőből közel két-
százan találtak is új munkát. 
 A nagy közösségrendezvények sorát 
idén is a Bikás park nyitja meg. Április 
utolsó hétvégéjén, 28-29-én ezreket hív az 
önkormányzat a parkba a tavaszköszön-
tőre, szórakozni, pihenni, jó koncerteket 
hallgatni, vagy csak kikapcsolódni. 
 Idén is megrendezi a kerületi rendőr-
kapitányság és az önkormányzat április 
24-én a Szent György-napi jótékonysági 
bált, immár ötödik alkalommal. A bevé-
telből a kapitányság technikai felszerelését 
modernizálják. Eddig autókat, számítógé-
peket és korszerű URH rádiókat kapott a 
rendőrség. A kerületi vállalkozók körében 
igen népszerű ez a rendezvény, hiszen így 
közvetlenül hozzájárulhatnak saját kör-
nyezetük biztonságosabbá tételéhez azzal, 
hogy támogathatják a rendőrséget. 
 Az Újbudai Ünnepi Könyvhétnek ha-
gyományosan a Móricz Zsigmond körtér 
ad otthont júniusban. Bár a metróépí-
tés miatt a tér jelentős részét lezárták, de 
ahogy a 2006-os Karácsonyi Randevú is 
bebizonyította, így is el lehet itt helyezni 
a pavilonokat. A könyvhéten – az előze-
tes érdeklődés szerint – az eddig meg-
szokott számban lesznek jelen a kiadók 
és a terjesztők. 
 A Szentivánéjt június 23-24-én ismét 
Gazdagérten köszönthetik az érdeklődők, 
várhatóan a múlt évihez hasonló gazdag 
programkínálattal várják őket a szervezők. 
 A nyár végén, szeptember első két 
napján a Tóparti Újbuda Party (TUP), a 
kerület legnagyobb szabadtéri rendezvé-
nye ismét a Feneketlen-tó partjára hívja 
a kerületieket és a másutt lakókat. Ez a 
legrégebbi kerületi rendezvény, hiszen 
még az 1990-es évek elején indult Pán-
európai Napok címmel. Az EU-csatlako-
zást megelőző években Európa Nap volt 
a neve, és a programok is elsősorban az 
Unióról, annak megismertetéséről szól-
tak. Ez a gondolat a mostani fesztiváltól 
sem idegen, hiszen rendszeresen fellépnek 

a TUP nagyszínpadán a testvérvárosok 
együttesei. 
 A TUP után két héttel, szeptember 
15-én a Gazdagréti Halászléfőző Verseny 
zárja a szabadtéri rendezvényeket. Remél-
hetőleg idén is annyi versenyző lesz, mint 
tavaly volt, amikor is 80 csapat mérte ösz-
sze szakácstehetségét. 
 A kerület napját természetesen ismét 
november 11-én ünnepli Újbuda. Mol-
nár Gyula polgármester hagyományosan 

ekkor adja át a kitüntető okleveleket, a 
díszdiplomákat, és az új díszpolgároknak 
az erről szóló oklevelet. A kerület számos 
intézménye, az iskolák, a művelődési há-
zak is sokféle programmal, rendezvénnyel 
készülnek erre a napra, és a tervek szerint 
idén is lesz városrészek közti futóverseny. 
A kerület napi rendezvények között lesz 
egy különösen nagy érdeklődésre számot 
tartó program, amelyről részleteket még 
nem lehet elárulni, de annyi tudható, 
hogy a kerület több száz kisiskolása, kö-
zépiskolása, fiatalja vesz benne részt. 
 Az év utolsó eseménye a Karácsonyi 
Randevú, azaz a karácsonyi vásár lesz, 
amely december elejétől karácsonyig tart, 
és jóval több egyszerű vásárnál: a prog-
ramsátorban folyamatosan különböző 
kulturális műsorokat láthat a közönség. 
A Karácsonyi Randevú idén is az ünne-
pi világítás felkapcsolásával nyílik meg 
december 1-jén: kigyúlnak a fények a 
Bartók Béla úton, a Tétényi úton, és ek-
kor borul fényárba a Feneketlen-tavon 
úszó karácsonyfa is.

Nagyrendezvények – 2007 
Az állásbörzétől a Karácsonyi Randevúig

Negyven éve, 1967. február 1-jén nyitott 
meg a Mérnök utca 42. szám alatti óvoda, 
mint a Kelenföldi lakótelep első ilyen intéz-
ménye. 1999-től Palánták Összevont Óvoda 
néven működött a Bártfai utcai 34/a számú 
tagintézményével, jelenleg Palánták Óvo-
daként hét csoportban nevelik itt a gyer-
mekeket. Az óvoda dolgozói az évforduló 
megünneplésére áprilisban több programot  
szerveznek, így gyermek-szülős játékos ve-
télkedőt rendeznek, rajzversenyt hirdetnek, 

és tablókiállítás nyílik az óvoda múltjából 
és jelenéből. Testvérintézményi kapcsola-
tuk keretében a párkányi magyar-szlovák 
óvoda dolgozóit és gyermek tánccsoport-
ját látják vendégül. Április 20-án 16 órától 
pedig azokat a gyermekeket és felnőtteket 
várják, akik valamikor ide jártak, hogy ta-
lálkozzanak az egykori óvodatársakkal. A 
programra bejelentkezni az óvoda telefon- 
és faxszámán (203-2238), valamint e-mail 
címén lehet (palantak.ovoda@chello.hu). 

Negyven évesek a Palánták

A megszorítások a XI. kerületi szak-
képző iskolákat sem kerülik el. Három 
iskola bezárásáról felröppentek külön-
böző hírek, ezeknek jártunk utána. 

John Emese fővárosi képviselő arról tájé-
koztatott, hogy a Fővárosi Közgyűlés ter-
vezete szerint a Fényes Elek Közgazdasági 
Szakközépiskola, a Kelenföldi Műszaki 
Szakközépiskola és Szakiskola és a Kolos 
Richárd Fővárosi Gyakorló Műszaki Szak-
középiskola és Szakiskola szűnne meg. Ezt 
a döntést annak a racionalizációs prog-
ramnak keretében hozná meg a közgyűlés, 
melynek célja a főváros szakképzési rend-
szerének teljes átalakítás. John Emese fel-
hívta a figyelmet arra, hogy sok más, a ke-
rületben található iskola megmarad. Arról, 

A nívósabb szakképzés ára 
Két fővárosi iskolánk megszűnik, a Fényes Elek megmaradási esélyei jók

hogy melyik intézményt zárják be, aszerint 
döntenek, hogy milyenek az iskolák muta-
tói, hol helyezkedik el az épülete, milyenek 
az osztálylétszámok, és hogy ugyanazokat 
a szakmacsoportokat tanítják-e más intéz-
ményekben.
 A képviselőnő elmondta, azon dolgoz-
nak, hogy a diákok, akik más iskolába ke-
rülnek szeptembertől, osztályközösséggel 
együtt kerüljenek át, és senkinek ne kelljen 
olyan iskolába járnia, amely nehezen volna 
megközelíthető számára. A koncepciónak 
az is célja, hogy szétválasszák az alap- és a 
konkrét szakmai képzést.
 Az érintett XI. kerületi iskolákról John 
Emese elmondta, a Fényes Eleknek jó mu-
tatói vannak, a Kolosnak azonban kevésbé, 
ha összehasonlítjuk más, hasonló profilú 

intézményekkel. Jelenleg azonban még 
csak egy tervezetről van szó, folyamatosan 
tárgyalnak és egyeztetnek a döntéshozók az 
iskolákkal is. Várhatóan február végén szü-
letik meg a végleges döntés, és addig még 
sok olyan érv hangozhat el, amely módosít-
ja a tervezetet. 
 Arra a kérdésre, hogy mi lesz addig a 
jelentkezésekkel, hová adják be február 15-
éig a jelentkezési lapokat a most nyolcadik 
osztályosok, a képviselőnő azt ajánlotta, a 
szülők bátran tegyék fel konkrét kérdése-
iket a Budapest Portálon (www.budapest.
hu), a témában nyitott fórumon. 
 A fővárosi szakképzés átszervezéséről 
Demszky Gábor főpolgármester is beszélt 
egy múlt heti sajtótájékoztatón. 

folytatás a 2. oldalon

Újbuda tóváros

Néptáncospár a tavalyi Tóparti Újbuda Partyn

Géza fejedelemtől IV. Károlyig 17 
nagy királyunk, köztük az Árpád-
háziak, Anjouk, a Hunyadiak élet-
nagyságú viaszfigurája lesz látható a 
Fővárosi Művelődési Házban február 
9-től március 4-ig minden nap 9–18 
óráig. Az egyedülálló élményt nyújtó 
bemutató egy éve volt először látható 
Pécsett a Dómmúzeumban, és azóta 
az ország számos települését megjár-
ta. Kerek óránként tárlatvezetéseket, 
valamint rendhagyó történelemórá-
kat is tartanak, utóbbin a gyerekek 
megismerkedhetnek a középkor tör-
ténelmével és zenei világával. Miután 
az órákat az óvodai, illetve az általá-
nos- és középiskolai csoportoknak a 
tudásszintjükhöz alkalmazkodva ál-
lították össze, csak előzetes bejelent-
kezés alapján tudják fogadni őket. 
Érdeklődni a 203-3868 és a 06/30/
946-8220-as telefonszámon lehet. 

Királyok panoptikuma

Ingatlankörkép a 2. oldalon
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MOLNÁR GYULA országgyűlési képviselő 
(MSZP, 16. VÁLASZTÓKERÜLET) legköze-
lebb február 22-én, csütörtökön 17-től 
18 óráig tart fogadóórát az MSZP ke-
rületi irodájában (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 munka-
társa, Téglásy Kristóf (06/20/261-8836)  
helyettesíti.
DR. JÓZSA ISTVÁN országgyűlési képvi-
selő (MSZP, 17. VÁLASZTÓKERÜLET) feb-
ruár 8-án, csütörtökön 17 órakor tartja 
fogadóóráját az Őrmezei Közösségi 
Házban (Cirmos u. 8.).
KIRÁLY NÓRA önkormányzati képvise-
lő (FIDESZ, 20. VK.): Minden hónap első 
csütörtökje 17.30–19 óráig Fidesz Iroda 
(Regős u. 13.).

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 
Február 6-án, kedden 18 órakor Közéleti 
est. Vendég Szentmihályi Szabó Péter 
író, előadásának címe: Mi lesz velünk? 
Február 14-én, szerdán 18 órakor a 
Budai Klub-Galéria szervezésében 
Petrás Mária kerámia-szobrászművész 
kiállításának bezárása Döbrentei Kornél 
költő közreműködésével.
Állandó programok: Minden kedden 
15–17 óráig ingyenes jogi tanácsadást 
tart dr. Oláh András Sándor ügy-
véd; a hónap első és utolsó szerdáján 
15–17 óráig munkaügyi tanácsadás; 
minden hétfőn 14–16 óráig táplál-
kozási tanácsadás; minden hétfőn 
és szerdán angol kezdő (8–9 óráig)  
és haladó (9–10 óráig). 
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.
Dr. Tóth László ügyvéd minden hónap 
első és harmadik hétfőjén 16 és 18 óra 
között ingyenes jogi tanácsadást tart a 
pártszékházban.

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

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

ÉJSZAKAI ÉS HÉTVÉGI PATIKAÜGYELET
A XII. kerületi Déli Patika (Alkotás út 
1/b. Tel.: 355-4691), és március végéig a 
Fehérvári út 12. alatti gyógyszertár tart 
ügyeletet. Nyitva tartás: éjjel-nappal, 
hétvégén és munkaszüneti napokon.

  

Hírek
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
FODOR VINCE (MDF) alpolgármes-
ter. Képviselői fogadóóra: Minden 
hónap első hétfőjén 17–19 óráig a 
Gárdonyi Géza Általános Iskolában 
(Bartók Béla út 27.). Alpolgármesteri 
fogadóóra: minden hó második 
hétfőjén 15–17 óráig a XI. kerüle-
ti Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal (Zsombolyai u. 5.) III. emelet 
304-es tárgyalójában. Bejelentkezés 
az alpolgármesteri fogadóórára az ál-
talános igazgatási és tájékoztatás cso-
portnál személyesen, vagy telefonon  
a 372-4577 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 bejelentkezni 
az általános igazgatási és tájékoztatási 
csoportnál személyesen, vagy a 372-
4577-es telefonszámon lehet.

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. 

Az Ecostat Gazdaságelemző és Infor-
matikai Intézet Andor utcai központ-
jában január 24-én mutatta be dr. 
Belyó Pál főigazgató és Liskáné Pólya 
Lenke tudományos munkatárs, kuta-
tásvezető az Ingatlanbarométer című 
kiadvány 2006 IV. negyedévét értéke-
lő, és az elmúlt év ingatlanpiaci adatait 
összegző számát.

A negyedévenként megjelenő kiadvány-
ban az ingatlanbarométer értékét az in-
gatlanpiacon résztvevő csoportok, azaz 
az ingatlan-forgalmazók, az ingatlan-be-
ruházók, az önkormányzatok, a vállalko-
zások, valamint a lakosság véleményének 
összességéből számítják ki. Ez az adat 
2006-ban éves szinten 44,9% volt, amely 
2,5 százalékponttal maradt el a 2005-ös, és 
8,6 százalékponttal a 2002-es, eddig mért 
legmagasabb (53,5%) indextől. A 44,9 szá-
zalékos összesített mutató szerint az előző 
évekhez képest érzékelhetően változik az 
ingatlanpiac. A piac szereplőinek telje-
sítménye módosult, hol kisebb, hol na-
gyobb mértékben, és az ellentétes irányú 
változások már nem tudták kiegyenlíteni 
egymást. A keresleti piacot egyre inkább a 
kínálat túlsúlya váltja fel.
 2006 IV. negyedévében kismértékben 
élénkült ugyan az ingatlanpiac, viszont 
a 2005. évben még erősödő értékesítési 
csatornák nem bővültek tovább, így egy-
re nehezebb eladni az új és a használt la-
kásokat Budapesten és az ország legtöbb  
régiójában. 
 Az Ecostat felmérése szerint a 2007. 
évi várható piaci tendenciákat tekintve 
az ingatlanpiac bővülése elért egy felső 
határt. A lakosság a közeljövőben nem 

tervez nagyarányú lakásépítést és ingat-
lanvásárlást. A mennyiségi igényeket 
növekvő mértékben a minőségi cserék 
váltják majd fel. A vállalatok továbbra is 
bizonytalanok ingatlanvásárlásaik és az 
ingatlanokba történő befektetéseik terén. 
Optimistábbak az önkormányzatok, ame-
lyek több ingatlan-beruházást és -felújítást 

terveznek a következő fél évben, mint a 
korábbi időszakokban. 2007 első félévére 
az ingatlan-forgalmazók csökkenő mérté-
kű keresletet és bérlési szándékot, összes-
ségében 1,6 százalékpontos forgalomcsök-
kenést jeleztek. A lakosság 2007 első felére 
az ingatlanok forgalmának kismértékű 
növekedését valószínűsíti, és az inflációt 
meghaladó árnövekedést prognosztizál. 
 Az ingatlanpiac más szereplői 2007-re 
továbbra is az előre jelzett inflációnál ma-
gasabb árnövekedést várnak. A kész ingat-
lanok csoportjában a következő hat hónap-
ban az új lakóépületek ára 7,8 százalékkal, 
az „A” kategóriás irodák ára átlagosan 8,2 
százalékkal, a „B” kategóriás irodáké 7,7, a 
használt ipari építményeké 8,6 és az új lo-
gisztikai ingatlanok eladási ára várhatóan 
8 százalékkal növekszik majd.  

 Ami a lakásárakat illeti, a forgalmazók 
érvényesíteni kívánják a növekvő költsé-
gek egy részét az ingatlanok eladási árá-
ban. Az új építésű lakóépületek ára akár 6 
százalékkal, míg a használt lakóépületeké 
3-5 százalékkal emelkedhet.  
 A lakásépítés pénzpiaci feltételeit ér-
tékelve a szakértők úgy látják, hogy a hi-

teligénylés csökkenő trendje rövid távon 
fennmarad, a devizahitelek túlsúlya csak 
a pénzpiaci verseny erősödésével fog mér-
séklődni, a felújítások, korszerűsítések 
növekedésével az államilag nem támoga-
tott hitelek aránya nő. A lakásfelújítások 
jelentős része a panelfelújítási programban 
valósul meg, melynek támogatási forrásai 
2007-ben bővülnek.  A kínálatban továbbra 
is nagy számban találunk lakótelepi laká-
sokat, melyeknek az ára várhatóan tovább 
csökken. Több év után ismét nőtt az érdek-
lődés az agglomerációs települések iránt, 
valamint az új építésű lakóparkok értéke-
sítésében is némi fellendülés tapasztalható. 
A szakemberek mindkettőt az energiaárak 
növekedésével, illetve azoknak kompenzá-
lási szándékával magyarázzák.

Szalay Judit

Infláció felett nőnek az ingatlanárak
A keresletet egyre inkább a kínálat túlsúlya váltja fel

folytatás az első oldalról
A politikus elmondta, „nehéz költségveté-
si év előtt áll a Fővárosi Önkormányzat. A 
fejlesztések elindításának, végrehajtásának 
feltétele, hogy 2007-ben szigorú, de beru-
házás-ösztönző gazdálkodást folytasson. 
A költségvetési koncepció ennek az alapjait 
vázolta fel – ennek legfontosabb pontjait, a 
forrásmegosztást érintő tervszámait a Fő-
városi Közgyűlés múlt héten tárgyalta és 
elfogadta. Mindez ágyszám-leépítéseket, 

iskola-összevonásokat, csökkenő színházi 
támogatásokat, és más költségtakarékossá-
gi intézkedéseket jelent.”
 Demszky kitért arra is, hogy „a szak-
képzési reformot már korábban előkészítet-
ték, a pénzügyi kényszer csak sietteti a vég-
rehajtását. Nyolc év alatt 28%-kal csökkent 
a szakközépiskolába és szakiskolába járó 
gyerekek száma, így mindenképpen hozzá 
kell nyúlni a szétaprózott intézmény-szer-
kezethez. Fél évvel ezelőtt döntött a testü-
let arról, hogy miközben korszerű képzési 
központokat hoz létre, a jelenlegi iskolák 
egy részét összevonja. Az adófizetők pénzét 
inkább a taneszközök korszerűbbé téte-
lére, hatékonyabb oktatásra érdemes köl-
teni, nem pedig üres vagy félig kihasznált 
osztálytermek fűtésére.” A főpolgármester 
szerint az integráció célja az, hogy a legrosz-
szabb műszaki állapotú, legkevésbé kihasz-
nált iskolák olvadjanak be, és a közelmúlt-
ban korszerűsítettek legyenek a befogadó 
intézmények.
 A főváros a tervek szerint egyetlen 
szakképző intézményt sem szüntet meg 
jogutód nélkül, mindegyikük integrálódik 
egy nagyobb, korszerűbb intézménybe. 

„Szeretném leszögezni azt is, hogy szakok 
nem fognak megszűnni, tehát minden diák 
biztos lehet abban, hogy sikeres jelentkezé-
se esetén azt a szakmát tanulhatja tovább, 
amelyikre jelentkezett. Amennyiben olyan 
iskolába adta be jelentkezését, amely később 
integrálódik, még a Közgyűlés döntése után 
is egy hónapja lesz arra, hogy eldöntse, a fel-
vételi lapon megjelölt intézmények közül (a 
sorrendtől függetlenül!) melyik iskolában 
akarja folytatni tanulmányait.” 

 A közgyűlési tervezetben az olvasható, 
hogy a Kolos Richárd Fővárosi Gyakorló 
Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 
jogutóddal megszűnik, a szakképzés a Szily 
Szakképző Központba, az alapképzés a 
Szabókyba (gépész) és a Trefortba (elektro 
+ nyelvi előkészítő 28 fő) kerül át. Épülete 
kerületi tulajdon, a kereskedelmi, közgazda-
ságtani, ügyviteli szakképzés budai pólusá-
nak adhat helyet. Az intézmény jogutóddal 
történő megszűnése indokolt. A Kelenföldi 
Műszaki Szakközépiskola és Szakisko-
la jogutóddal megszűnik, az alapképzés a 
Trefortba (informatika), a Wesselényibe 
(elektronika), a szakképzés és elektronikai 
szakiskola a Szily központba kerül át. 
 Úgy tűnik, a három bezárásra javasolt 
fővárosi fenntartású, újbudai iskola közül 
a Fényes Elek Szakközépiskolának vannak 
a legjobb esélyei a túlélésre. Bár a Fővárosi 
Közgyűlés munkaanyaga szerint az intéz-
mény jogutódja a Csepel-Sziget Szakképző 
Központ lesz, és „az átlagos csoportlétszám 
a normatív finanszírozás új rendszere által 
megkívánt mértéknél alacsonyabb”, mégis, 
ez az iskola áll a legközelebb ahhoz, hogy a 
döntéshozók átgondolják a további sorsát.

 Az iskola honlapján is olvasható felvé-
teli tájékoztatóban Kormos Csaba igazga-
tó azzal fordul a nyolcadikosokhoz, hogy 
nyugodtan adják be jelentkezési lapjukat 
az iskolába. Mindezt megerősítette az is-
kola két igazgatóhelyettese, László Istvánné 
és Giczi Imréné is, akik elmondták, a múlt 
héten az iskolát számos politikus meglá-
togatta. Köztük volt Germánné dr. Vastag 
Györgyi, a Fővárosi Közgyűlés oktatási és 
ifjúságpolitikai bizottságának elnöke, aki 
felhívta a figyelmet arra, hogy az érdeklődő 
nyolcadik osztályosok a jelentkezési lapju-
kat az általuk eredetileg választott iskolába 
adják be, az elterjedt információk miatt je-
lentkezésüket ne módosítsák.
 Az iskola vezetése úgy látja, a főváros 
illetékesei hajlanak a tárgyalásokra. Az 
egyértelmű, hogy az új szakképzési rend-
szerben már nem vihetnek szakképző év-
folyamot, de azt elfogadhatónak tartják, 
ha az alapképzés megmarad az iskolában, 
még ha másik épületbe is kell költözniük. 
A Bauhaus stílusú iskolaépületet eredeti-
leg 11 osztály befogadására hozták létre. 
Időközben a szertárak, tanári kabinetek, 
tanári ebédlő megszüntetésével és egy alag-
sori tanterem kialakításával sikerült 14-re 
növelni az osztályok számát, így most 450 
tanulót tudnak elhelyezni, de a csoportbon-
tások miatt így is nehezen férnek el az épü-
letben. Jelenleg 372 fő tanul az iskolában, és 
42 pedagógus alkotja a tantestületet, igaz, 
nem mindegyikük van főállásban. A Fé-
nyes Elek mellett szóló érv az is, hogy ez az 
öt budapesti öko-szakközépiskola egyike.
 „A következő tanévben leszünk 90 
évesek! Készülünk megünnepelni, hiszen 
annyi mindent túlélt már ez az iskola, vi-
lágháborút, forradalmat…” – sorolta Giczi 
Imréné. László Istvánné azt is elmondta, a 
tanárok optimisták és reménykedők, a gye-
rekek pedig szomorúak, ha arra gondolnak, 
más iskolában kell folytatniuk tanulmánya-
ikat. Sok volt tanulójuk, illetve az iskolával 
kapcsolatban álló munkahelyek képviselői 
is telefonáltak, értetlenül fogadták a Fényes 
Elek bezárásáról elterjedt hírt. 
 Február végéig még sok minden vál-
tozhat, talán a közgazdaságiba járó diákok-
nak sem kell a jövőben Csepelre utazniuk 
– az aktuális tervezet szerint egy ottani 
intézmény lenne a Fényes Elek jogutódja. 
László Istvánné úgy látja, a racionális ér-
veken túl érzelmi szempontok is érdemes 
volna figyelembe venni. Nem véletlen, 
hogy a döntéshozókat sorra vendégül lát-
ják az iskolában. Szeretnék megmutatni 
nekik, hogy együtt kell tartani ezeket a 
tanulókat, tanárokat, hiszen ha minden-
kit „szétszórnak” Budapesten, fontos  
értékek vesznek el. 

Rózsa Melinda

Számvitel óra a Fényes Elek Szakközépiskola 12/b osztályában

A nívósabb szakképzés ára 
Két iskolánk megszűnik, a Fényes Elek megmaradási esélyei jók
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Újbuda Önkormányzatának képviselő-
testülete 2006. december 12-én – az 
MSZP-s, SZDSZ-es és MDF-es képvise-
lők határozatával – lényegében teljes 
egészében értékesítette a Lágymá-
nyosi-öböl fejlesztésére létrehozott 
cégben lévő tulajdonrészét. Ezt az 
akciót heves viták előzték meg a kerü-
leti közéletben és a testületben is. 

A kerületi kereszténydemokraták az öböl-
projekt megindulása, 2003 óta következetes 
magatartást folytatnak. Magatartásunkból, 
elveinkből következően határozottan el-
leneztük az Öböl XI. Kft.-ben lévő önkor-
mányzati részesedés értékesítését. Miért?
 Álláspontunk ismertetése előtt érde-
mes a Lágymányosi-öböl fejlesztésével 
kapcsolatos történetet áttekintenünk.
 2003. december 4-én a Lágymányosi-
öböl körüli területeket kezelő Budahold 
Kft. bázisán létrejött az Öböl XI. Kft., 
mely teljes egészében önkormányzati tu-
lajdonban volt.
 2004. január 26-án kisebbségi tulaj-
donosként belépett az Öböl XI. Kft-be az 
Eravis Ingatlanforgalmazó Rt.
 2004. január 27-én az önkormányzat 
újabb földterületeket apportált a kft.-be.
 2004 májusában a képviselő-testület 
elfogadta a terület szabályozási tervét.
 2005. január 31-én a Forrás Rt. (mely 
az Arago Cégcsoport érdekeltsége) jelenik 
meg az Öböl XI. Kft. tulajdonosai között. 
A kft.-ben 41% alá csökkent az önkor-
mányzat részesedése.
 2005. június 20-án az önkormányzat 
tulajdona 28,49%-ra csökkent.
 2006. december 12-én határozat szü-
letik arról, hogy az önkormányzat tulaj-
doni hányada 1%-ra csökkenjen.
 Mi történt tehát?
 Az önkormányzat három év alatt 
– összességében mintegy 2 milliárd Ft-
ért – értékesítette a Lágymányosi-öblöt 
és környékét, összesen 36 hektár terüle-
tet. Az ügyesen kigondolt, komplikált, 
soklépcsős döntési sorozat próbálta átte-
kinthetetlenné tenni az ügyet. Az értéke-
sítés alapjául egy 2003. évben született va-
gyonértékelés szolgált. Ekkor e területek 

még helyi jelentőségű védett területként 
voltak nyilvántartva. A területet 2004. év 
folyamán átminősítették és 2005. év folya-
mán lehetővé vált toronyházak építése is. 
A különböző átminősítések érintették a 
földterületek értékét is: a korábban az ön-
kormányzat tulajdonában lévő területek 
értéke többszörösére nőtt. Mivel a kialku-
dott vételár még a 2003-as, átminősítések 
előtti ingatlanértéket vette figyelembe, az 
önkormányzati átminősítés haszna az új 
tulajdonosnál, a Leisztinger Tamás érde-
keltségében lévő cégeknél csapódott le, 
ebből a kerület lakossága nem részesült. 
Ez annál is inkább döbbenetes, hiszen a 
terület átminősítése kizárólag a kerület 
szándékai és akarata szerint történhetett.
 Az átláthatatlanságot fokozta, hogy a 
kerület vezetése által a nyilvánosság felé 
közvetített információk és a követett ma-
gatartás között folyamatosan szakadék 
tátongott. 2005. október 14-én Lakos Imre 
alpolgármester az Indexnek úgy nyilatko-
zott, hogy eszük ágában sincs eladni itteni 
részesedésüket, az Öböl XI.  Kft.-beli ap-
port ugyanis növeli az önkormányzat va-
gyonát. 2006 decemberében elkészült az 
önkormányzat költségvetési koncepciója, 
mely nem javasolta az Öböl XI.  Kft.-beli 
részesedés értékesítését, mondván, az idő-
vel egyre jobb áron lesz majd eladható.
 Az értékesítés folyamata közben ki-
fejezetten antiliberális és piacellenes ma-
gatartást követett a kerület „liberális” 
alpolgármestere. Egyetlen egyszer sem 
történt ugyanis kísérlet a nyílt értékesítés-
re, amikor is a piac beárazhatta volna az 
ingatlanokat, illetve a kft.-ben tulajdonolt 
részesedést. Így – megkerülve a közbe-
szerzést – sikerült megakadályozni, hogy 
az ingatlan valós értékén, a kerület lakosa-
inak javát szolgálva kerüljön értékesítésre.
 Minden budapesti polgár közös érdeke, 
hogy Újbuda fejlődjék, épüljön. A Lágymá-
nyosi-öböl környéke hosszú időn keresz-
tül elhanyagolt terület volt. Fontos célnak 
tartottuk mindig e terület rehabilitálását, 
fejlesztését Újbuda lakói számára történő 
megnyitását. A terület különösen alkalmas 
ingatlanfejlesztésre, hiszen Budapesten a 
városközponthoz közeli, Duna-parti, kü-

Miért ellenezte a KDNP az önkormányzat Öböl XI.-beli részesedésének eladását?

A magánhaszon és a közjó

Budapest egyik legizgalmasabban 
fejlődő kerületében, Újbudán és azon 
belül a déli tengely mentén sok új, vál-
tozatos és különböző funkciójú beru-
házás indult el az elmúlt választási 
ciklusban, ami a városrész arculatának 
megváltozását és tovább fejlődésének 
alapját teremtik meg. Ebbe a folya-
matba illeszkedik a Kopaszi-gát, a 
Lágymányosi-öböl környékének meg-
újítása, fejlesztése.

Fontos kiemelni, hogy a Dombóvári út 
melletti alulhasznosított, betongyárnak és 
egyéb ipari üzemeknek helyt adó terület – 
amely mögött meghúzódott az elhanyagolt 
Lágymányosi-öböl – a tervezett 1995-ös 
expo kapcsán került az önkormányzati tu-
lajdonú Budahold Kft.-be. A világkiállítás 
elmaradását követően az önkormányzat 
– forrás hiányában – nem tudott az ingat-
lanok fejlesztésébe kezdeni, az ún. barna-
övezetet felszámolni. A lágymányosi ingat-
lanokat 2003 decemberében – a törvényi 
előírások figyelembevételével és megtar-
tásával – szétválással és apportálással vitte 
az önkormányzat az Öböl XI. Kft.-be. Tette 
mindezt annak érdekében, hogy a terület 
további szlömösödését megakadályozza, és 
megteremtse a fejlesztés alapjait.
 A befektető társaság 50%-os – tehát 
nem kisebbségi – tulajdoni hányaddal lé-
pett be a társaságba, és az általa teljesített 
tőkeemelésekkel vált többségi tulajdonos-
sá, amely összegek az eddig végrehajtott és 
alábbiakban részletezésre kerülő fejleszté-
sek finanszírozására szolgáltak.
 Összesen 36 hektár területet, amelyből 

az ingatlan-nyilvántartás szerinti beso-
rolás alapján maga az öböl, a parti sávval, 
mocsárral együtt meghaladta a 11 hektárt, 
további 21 hektár pedig maximum 2% 
beépíthetőségű parkfunkciójú közterület.
 Az apportált ingatlan értékét megha-
tározó infrastrukturális ellátottság nem 
volt megoldott, a területet hajléktalanok 
vették birtokukba, és sajnálatos módon 
illegális roncs- és szemétlerakó helyként 
működött. Az expo elmaradása után 
nem készült rendezési terv, építési telkek 
nem kerülhettek kialakításra, a szükséges 
geo-hidrológiai, talajmechanikai, régésze-
ti vizsgálatok nem álltak rendelkezésre. 
Minden ingatlanfejlesztés elindításához 
elengedhetetlen a fenti feladatok végre-
hajtása, és az ehhez szükséges finanszí-
rozás biztosítása, amelyre a kerületnek 
nem álltak rendelkezésre szabad forrásai, 
befektetőtárs bevonása vált szükségessé. 
Ezen feladatok ellátására jött létre az Öböl 
XI. Kft. A törvényességi felügyelet ellátá-
sa érdekében az önkormányzat minden 
frakciója tagot delegált a társaság felügye-
lő bizottságába.
 Annak érdekében, hogy a terület 
fejlesztése során ne érhesse az a vád az 
önkormányzatot, hogy a befektető érde-
kei kerültek előtérbe, támogatta, hogy a 
tervezési terület a Fővárosi Szabályozási 
Kerettervben (FSZKT) megjelölt kiemelt 
szabályozást igénylő, összfővárosi érdekű 
terület maradjon.
 Az FSZKT/KSZT (Kerületi Szabályo-
zási Terv) a szükséges szakhatóságokkal 
egyeztetve, a teljes nyilvánosság biztosítá-
sával került elfogadásra, úgy, hogy a zöld-
területek fejlesztésével újabb rekreációs, 
sport és kulturális célú funkciókat hatá-
roztak meg.
 Az Öböl XI. Kft. a részletes rendezési 
program alapján országos, nyílt, koncep-

ció tervpályázatot írt ki a terület haszno-
sítására. A tervpályázat célja városren-
dezési, építészeti, környezeti és vizuális 
szempontból megfelelő színvonalú, a 
megvalósításra legalkalmasabb tervjavas-
lat kiválasztása, a végleges tervezési prog-
ram meghatározása volt.
 Az Öböl XI. Kft. a természet értéke-
inek megőrzésére nagy hangsúlyt fek-
tetett– az önkormányzat pótlólagos for-
rásbiztosítása nélkül –, megteremtette a 
gazdasági alapjait a jelenleg elhanyagolt 
zöldfelületek rehabilitációjának, a károso-
dott területek parkosításának, színvonalas 
épületegyüttesek létrehozásának.
 Szükségessé vált az évtizedek alatt 
eliszaposodott öböl tisztítókotrása, amely 
során több mint 200 ezer köbméter isza-
pot távolítottak el. Több százmillió forint-
ba került a bontási és kommunális szemét, 
a hulladék elszállítása a barnaövezetből.
 Mivel a terület híján volt az infrast-
ruktúrának, ezért az Öböl XI. Kft. 2005 
nyarán megkezdte annak közművesíté-
sét. A munka nagyságát jól illusztrálják a 
következő számadatok: 3,5 km nagy ke-
resztmetszetű, erősáramú kábel, 2,3 km 
közvilágítási hálózat, 2,2 km szennyvíz-
csatorna – ebből 1,7 km nyomott, 0,5 km 
gravitációs – 15 db átemelő szivattyúval, 
2,1 km vízvezeték, 1,9 km  gázvezeték ke-
rült lefektetésre, bekötésre.
 A korábban önkormányzati tulajdon-
ban lévő gáton, az Andalgó utca és a Víz-
part utca környékén szükségessé vált föld-
munkák, tereprendezések eredményeként 
összesen 15 000 m² kővel és kisebb részben 
fával burkolt, közcélú út- és sétányrend-

szer lett kialakítva. Korszerű világítótes-
tek, egyedi tervezésű utcabútorok, játszó-
tér és futópálya várja a budapestieket. Ez a 
fejlesztés – a közcélú park fenntartójaként 
– az önkormányzat feladata lett volna.
 A parkosítás keretében 2 000 darab új, 
változó törzsátmérőjű, különböző fajtájú 
fa, bokor, cserje lett kiültetve, és elkészült 
a víziszínpad amfiteátrum kiképzésű le-
látója. A Kopaszi-gáton 14 épületet újítot-
tunk fel teljes körűen, ezzel Újbuda és a 
főváros lakosai, vendégei egy újabb „ízek 
utcájával” gazdagodnak. A homokos plázs 
kialakítása is befejeződött, nyártól várja a 
napsütésre vágyó vendégeket.  
 A Dunán keresztül is elérhetővé válik 
a terület, hiszen a BKV kishajójáratának 
egyik állomása a Kopaszi-gát híd felőli be-
járatánál található.
 A Lágymányosi Spartacus Sportegye-
sületnek átadták a felújított, 700 m² alap-
területű klub- és csónakházat, emellett kb. 
10 millió forint értékű kondicionáló eszköz 
szolgálja az egyesület fiataljait. A minőségi 
változásról a tények beszélnek. Kivitelezés 
alatt áll a dunai vízirendőrség új, 810 m²-es 
alapterületű, korszerű épülete is. 
 A fenti beruházások úgy valósul-
tak meg, hogy az önkormányzatnak 
nem kellett további tőkét befektetnie, és 
Újbuda déli tengelye mentén végre el-
indult a környékre jelentős mértékben 
pozitív hatást gyakorló fejlődés. A lerob-
bant, szemétlerakónak használt terület 
környezeti állapota példaértékű tájépí-
tészeti megoldásokkal változott meg, 
szolgálva a polgárok, kerületünk lakóit, 
ahová jó és érdemes kilátogatni, mint azt 
bizonyára a képviselő-testület tagjai sze-
mélyesen megtapasztalhatták a terület be-
járása során, amiről az Újbuda Magazin  
is hírt adott.

Palkó Péter befektetési igazgató

A Kopaszi-gát közös 
sikertörténetünk lehet

Vélemények a 
Lágymányosi-öbölről

lönleges adottságú terület nem sok van. 
 Meggyőződésünk szerint az önkor-
mányzat vezetése nem a gondos gazda 
körültekintésével járt el az öböl környéki 
ingatlanok értékesítésekor. A folyamatot 
végigkísérte a kettős beszéd. Egyfelől már 
a projekt indulásakor kilátszott a lóláb, az-
az az ingatlanok viszonylag olcsón történő 
átjátszásának szándéka, másfelől a kerület 
polgárainak folyamatos nyugtatása, félre-
vezetése, hogy az önkormányzat igazából 
nem is kívánja értékesíteni ingatlanait, 
illetve részesedéseit. A projekt indulása-
kor vízi vidámparkról szólt a kommu-
nikáció. Aztán halkan beterjesztődött 
a magasházak építéséről szóló javaslat. 
A nagyközönség felé az alpolgármester 
úr hangsúlyozta, hogy szó nincs a teljes 
részesedés eladásáról, aztán hogy, hogy 
nem, ez is megtörtént.
 Ha tiszták voltak a szándékok miért 
nem volt egységes a kommunikáció?
 Újbuda kereszténydemokratái ke-
rületünk fejlődésére, környezetünk álla-
potának javulására, polgáraink jólétére, 
ifjúságunk testi és szellemi gyarapodására 
mindig igent mondtak, s minden ilyen tö-
rekvést a jövőben támogatni fognak.
 Olyan fejlesztéseket kívánunk tá-
mogatni, amelyek egyszerre szolgálják a 
vállalkozók és a kerület lakóinak gyara-
podását. Az üzletemberek nyilván szeret-
nék számításukat megtalálni egy-egy fej-
lesztésen. Ez bizonyos méltányos határig 
elfogadható. Fontos azonban az, hogy a 
haszonból a közösség is megkapja méltá-
nyos, neki járó részét, csak így valósítható 
meg a mindenki javát szolgáló fejlődés.
 Megítélésünk szerint az öböl-projekt 
nem ilyen fejlesztés volt. A Leisztinger Ta-
más nevéhez köthető vállalkozói csoport 
– polgármesteri és alpolgármesteri támo-
gatással – úgy jutott egyedülálló fejlesztési 
lehetőséghez, irreálisan olcsó ingatlan-
hoz, és úgy jut majdan kiemelkedő profit-
hoz, hogy a kerület polgárainak közössége 
nem kapja meg a méltányos részt. 
 Ezért szavaztunk a fejlesztés során vé-
gig következetesen nemmel. 

Dr. Mészáros József
Kereszténydemokrata Néppárt, frakcióvezető

Az ízek utcája és a plázs várja a vendégeket

A Lágymányosi-öböl és a Kopaszi-gát légifelvétele (lent) Az épülő infrastrutúra távlati és közeli képei (fent)
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1.  Az Újbuda újságnak nyilatkozó ke-
rületi frakcióvezetőként úgy gondolom, 
hogy a 2006-os évet nézzük a XI. kerület, 
Újbuda szempontjából. Ha így gondolko-
zunk, akkor szembetűnő az a különbség, 
ami a két választási kampánnyal és sok 
viharos politikai eseménnyel terhelt ál-
talános országos kép és kerületünk élete 
között mutatkozik.
 Közösen lehetünk büszkék arra – és a 
többes szám első személybe beleértem az 
ellenzéki képviselőket is –, hogy Újbuda 
2006-ban is a fejlesztések, a kiegyensúlyo-
zott fejlődés városrésze volt. 
 Akár szakmai, akár politikai közegben 
mozogva, ugyanezt a véleményt hallottam 
vissza, de megerősített ebben a hitemben 
számtalan, a kerületben élő állampolgá-
runk személyesen kifejtett véleménye is.
 Meggyőződésem, hogy önkormány-
zati politikusként, várospolitikusként nap, 
mint nap tudunk úgy dolgozni a kerüle-
tünkben élők érdekében, hogy kézzelfog-
ható eredményeket mutassunk fel. Ezért 
az érdemi munka, a tenni akarás szándé-

A mi feladatunk nem az, hogy megjósoljuk  
a jövőt, hanem, hogy felkészüljünk rá

Körkérdés az újbudai frakcióvezetőkhöz II.
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 frakcióvezetők közül ezúttal a múlt héten külföldön tartózko-
dó Lakos Imre (SZDSZ) válaszait közöljük.

kától semmilyen politikai természetű vita 
nem fog eltéríteni bennünket. 

***
2.  Periklésznek tulajdonítják azt az idé-
zetet, miszerint: „A mi feladatunk nem az, 
hogy megjósoljuk a jövőt, hanem, hogy 
felkészüljünk rá”. Ilyen szempontból a 
2007-es évet alapvetően az erre a ciklusra 
történő felkészülés évének tekintem, bár 
hozzáteszem: élnünk kell azzal az eséllyel, 
ami először adatott meg önkormányza-
tunkban, hogy gyakorlatilag ugyanaz a 
polgármesteri vezetés, ugyanaz a koalíció 
nyolc éven keresztül dolgozhat. Hiszem, 
hogy a nyolc éves, folyamatos, tervszerű 
munkának egyértelműen kerületünk lát-
ja hasznát. Beszédes tény: ma már senki 
nem kérdőjelezi meg azt, hogy Újbuda a 
főváros legdinamikusabban fejlődő, leg-
vonzóbb városrésze. Erre méltán büszkék 
lehetünk. Természetesen a polgármesteri 
vezetés egyik legfontosabb feladata az lesz, 
hogy a fejlődést, a változásokat úgy vezé-
nyelje, hogy az a lakhatóságot, az élhető-
séget, a komfortérzetet a legkisebb mér-Lakos Imre frakcióvezető

Lakos Imre – az SZDSZ kerületi frakcióvezetője

tékben rontsa. Például az itt élőknek el kell 
majd viselniük éveken keresztül a metró-
építés, a kerületi nagy fejlesztések terheit, 
ám ezt megpróbáljuk csökkenteni.

***
3.  A költségvetésben semmi titok nin-
csen, minden adat, minden folyamat át-
látható, ellenőrizhető.  Remélem, ellenzéki 
képviselőink is így gondolják. Miközben 
mi is rákényszerülünk bizonyos folyama-
tok racionalizálására, átszervezésére, to-
vábbra is szükség van feladataink ellátásá-
hoz a talán aránytalanul soknak tűnő saját 
bevételre. Ezzel együtt alapvető célkitűzé-
seink nem változtak. Az egészségügyi-szo-
ciális ellátásban színvonalcsökkentést nem 
engedhetünk, és továbbra is elsődleges cél-
jaink között marad közterületeink rendje, 
tisztasága, útjaink, parkjaink, játszótereink 
fejlesztése. Személy szerint én sokat remé-
lek attól, hogy a kerületünkben megjelenő 
óriási mennyiségű magántőke a következő 
években egyre több feladatot vállal majd át 
az önkormányzat terheiből is. Törekszünk 
az ilyen típusú együttműködésre. 

4.  A polgármester úr által megfo-
galmazott Újbudai Minimum nem 
csak a személyes véleménye, hanem az 
MSZP–SZDSZ koalíció által képviselt  
álláspont is. 
 Én, még így 53 évesen, 16 év politizá-
lással a hátam mögött is vagyok annyira 
naiv, hogy az érdemi, tartalmi kérdések-
ben lehetségesnek tartom, sőt, remélem az 
együttműködést a különböző pártokhoz 
tartozó kerületi politikusok között. Eb-
ben én és a frakcióm biztosan partnerek 
leszünk. Messzemenőkig tiszteletben tar-
tom mások tőlem eltérő politikai nézeteit, 
véleményét, igaz nem parttalanul: semmi-
képpen nem tolerálható az alaptalanul rá-
galmazó, mocskolódó, semmilyen polgári 
értékrendet sem tükröző politikai stílus, 
magatartás. Jó jelnek tartom, hogy az erő-
sen megújult képviselő-testületbe számos 
olyan ellenzéki képviselő került, akik – ha  
még nem is az ülésteremben –, de a folyo-
són, vagy  egy kávé mellett már a normális 
párbeszéd és az együttműködés igényét  
fogalmazzák meg. 

Az Ifjúsági Demokrata Fórum nyílt levele

Kampányokkal teli, politikai viharok-
tól hangos, nehéz éven vagyunk túl. 
A tavaszi országgyűlési és az őszi ön-
kormányzati választás rengeteg tanul-
sággal szolgáltak mindnyájunknak. A 
politikai viták viharában az ország nem 
tudott méltón megemlékezni 1956 50. 
évfordulójáról. A rendszerváltás óta 
soha nem volt ekkora szükség egy mér-
sékelt, kiegyensúlyozott és jól felépített 
konzervatív pártra, amely a jó megol-
dásokkal szemben konstruktív.
 Az MDF elnök asszonyának szava-
ival élve: A Magyar Demokrata Fórum 
mögött komoly sikerek vannak 2006-
ban. Ennek ellenére azt mondjuk, soha 
többet még egy ilyen évet Magyaror-
szágnak. 
 Mi 2007-ben újra kezdjük a poli-
tizálást Újbudán. Az MDF 17 éves ke-
rületi gyökerei és hagyománya kötelez 
minket erre. Mi nem akarjuk némán 
szemlélni az eseményeket. Mi, ifjú de-
mokraták, feladatunknak tekintjük 
a konzervatív értékrend és az antalli 

örökség méltó képviseletét és megje-
lenítését úgy a kerületi önkormányzat 
munkájában, mint a kerületi politiká-
ban és közéletben.
 Újbuda konzervatív értékrendet 
valló politizáló polgárai szemléletében 
változást akarunk, mert az eddigi helyi 
politikát erőtlennek, hatástalannak, ér-
téknélkülinek és céltalannak tartjuk.
 Bebizonyítjuk, hogy kampányígé-
reteink nem üres frázisok voltak. Felka-
rolunk és támogatunk minden Újbudát 
építő kezdeményezést. Rendszeres 
párbeszédet szeretnénk a kerületi civil 
szervezetekkel és egyházakkal.
 Hisszük, hogy munkánknak kö-
szönhetően kerületi szervezetünk a 
Magyar Demokrata Fórum jobbközép, 
keresztény-konzervatív politikájának 
hiteles helyi megjelenítője lesz.
 

Az Ifjúsági Demokrata Fórum 
XI. Kerületi Szervezete

Somogyi Bálint Márton, elnök
Bajkó-Sokoray István, alelnök

Új év, új esély Újbudán
A Gyurcsány-csomag következtében 
nagyon sok, főleg egykeresős, illetve 
sok gyermeket nevelő család került 
nehéz helyzetbe Újbudán is. A cso-
magban benne van az önkormány-
zatok finanszírozásának csökkentése, 
de a feladatok, amit egy önkormány-
zatnak kötelezően el kell látnia, nem 
csökkennek. A csomag hatásának 
következtében még több család és 
háztartás szegényedik el.

A Fidesz az önkormányzati választási 
programja tartalmazta azt az intézkedési 
tervet, amelyet a megszorító csomag hatá-
sainak enyhítésére hoztunk volna. 
 Az első rendes testületi ülésen a Fi-
desz-KDNP-MIÉP és az akkor még ve-
lünk szavazó MDF javaslatára a képvise-
lő-testület a fűtési szezonban megemelte 
a lakásfenntartási támogatás összegét. 
Bizakodásra ad okot az a tény, hogy Mol-
nár Gyula polgármester úr több fórumon 
is kijelentette, hogy szükség van Újbudai 
Minimumra. Nézzük meg, miben tud 

egyetérteni ve-
lünk a kormányzó 
MSZP-SZDSZ–
MDF koalíció. 
Eg yetér tenek-e 
Önök azzal, hogy 
minden eszközzel 
támogatni kell a 
sok gyermeket ne-
velő családokat?
Eg yetér tenek-e 
Önök azzal, hogy 

segítséget kell nyújtani a rászorulóknak a 
közlekedési kiadásaik csökkentésében?
 Egyetértenek-e Önök azzal, hogy tá-
mogatni kell a tandíj bevezetése miatt 
hátrányos helyzetbe került, felsőoktatásba 
készülő, rászoruló tanulók családját?
 Egyetértenek-e Önök azzal, hogy na-
gyobb támogatást kell nyújtani a gyógy-
szerárak drasztikus emelkedése miatt tartós 
betegségben szenvedő rászorulók részére?
 Egyetértenek-e Önök azzal, hogy job-
ban kell támogatni a gyermeküket egye-
dül nevelő szülőket?

 Ha igen, akkor csak annyi a dolguk, 
hogy megszavazzák azokat az előterjeszté-
seket, amelyeket be fogunk nyújtani azért, 
hogy a megszorító csomagok hatását eny-
hítsük a legvédtelenebb emberek körében. 
 Az első ilyen kezdeményezést a janu-
ár 18-i képviselő-testületi ülésen tettem, 
melyen javasoltam, hogy kapjanak he-
lyi utazási támogatást azok a családok, 
amelyekben tanköteles korú gyermeket 
nevelnek, és az egy főre eső nettó kereset 
nem éri el a nyugdíjminimum 200%-át.  
 A vita során kiderült, hogy a polgár-
mesteri vezetés változtatni kíván a szo-
ciális ellátások körén, és ez a javaslat is 
valamilyen formában részese lehet a ren-
deletnek. A Fidesz-frakció úgy döntött, 
hogy a konstruktivitás jegyében egyezte-
téseket folytat a szociális ügyekért felelős 
alpolgármesterrel, és a következő ülésen 
visszatér a napirendre. 

Jankó István
önkormányzati képviselő, 

család és idősügyi tanácsnok

Az Újbudai Minimum és a gyakorlat
A Fidesz-frakció kezdeményezése a családtámogatás átalakítására

Jankó István

A közművelődési intézmények szere-
pe és lehetőségei a felnőttképzésben 
címmel tartotta zárókonferenciáját a 
Palló projekt a Budapesti Művelődési 
Központban január 30-án. A program 
célja a felnőttképzésbe való bekapcso-
lódást, a lemorzsolódás csökkentését 
segítő szolgáltatások biztosítása a 
közművelődési intézményekben a 
működtetéshez szükséges infrastruk-
turális háttér megteremtésével. 

A BMK-ban 2006 szeptemberétől fogad-
ják az intézmény földszintén kialakított 
irodahelyiségben az ügyfeleket. Juhász 
Ágnes, a Palló projekt szakmai vezetője a 
helyi rendszer működéséről, az elmúlt fél 
év tapasztalatairól, eredményeiről tájé-
koztatta lapunkat.

– A szolgálat a szeptemberi indulás óta 
heti négy alkalommal fogadja személye-
sen az ügyfeleket. Természetesen telefo-

non is igyekszünk segítséget nyújtani, 
ha ez nem sikerül, olyankor kerül sor a 
személyes találkozásra. A mai napig több 
mint háromszázan fordultak hozzánk. 
Valamennyi szolgáltatásunk ingyenesen 
vehető igénybe.

Jellemzően kik kérik a segítségüket?

Szeptemberben elsősorban a fiatalok kér-
tek tájékoztatást iskolaválasztásukhoz, so-
kan vannak a 45 év felettiek, akik elvesz-
tették vagy elveszthetik a munkahelyüket, 
ezért az átképzésükhöz kérnek segítséget. 
A legnagyobb érdeklődés az ingyenesen, 
vagy támogatással végezhető szakképe-
sítő és nyelvtanfolyamok iránt van. Az 
a tapasztalatunk, hogy az emberek nem 
rendelkeznek kellő információval arról, 
hogyan, milyen támogatásban részesül-
hetnek, milyen lehetőségeket vehetnek 
akár térítésmentesen igénybe. Az érdek-
lődők között vannak olyanok is, akiket a 
munkaügyi központ küld hozzánk. Az 

elhelyezkedés gondján nem tudunk eny-
híteni, kifejezetten a tanulás segítésével, 
a továbbképzés lehetőségeivel foglalko-
zunk, de próbálunk támogatást nyújtani 
a megfelelő munkahely megtalálásában: 
szerveztünk már álláskereső és önéletrajz-
író tréninget is.

Miben tér el a szolgálat munkája a munkaügyi 
központok ilyen jellegű tevékenységétől?

A munkaügyi központokban vannak na-
gyon jól felkészült, empatikus tanácsadók, 
de a legtöbben az ügyintézőkkel találkoz-
nak, akik számon kérnek. Nagyon sokan 
panaszkodnak arra, hogy megalázónak 
érzik az eljárást, a körülményeket, a hoz-
záállást, ezért a találkozások alkalmával 
szoronganak. Elég csak arra gondolni, 
hogy a munkaügyi központban való je-
lentkezésnél az embernek „ki kell adnia” 
magát, adatokat közölni, hogyan, miért 
jutott került az adott helyzetbe. Sokszor 
az idő is kevés egy-egy ügyfél problémá-

jának megoldására, a tanácsadásra. Ná-
lunk nem kell „beismerni” semmit, teljes a 
diszkréció, mi nem kérdezünk, csak segí-
tünk. Nincs sem regisztráció, sem sorban 
állás, a nap bármely szakában nyitottak 
vagyunk, szakértői segítséggel állunk az 
ügyfelek rendelkezésére, időkorlát nél-
kül. Szolgáltatásunk azon alapul, hogy 
felhasználunk minden létező informá-
cióforrást a tanácsadásban, és erre meg-
tanítjuk a hozzánk fordulókat is. Ehhez 
nyújt nagy segítséget az önálló internet-
használati lehetőség. Tapasztalatunk, 
hogy egy rövid tájékoztató és a géppel 
való ismerkedés után azok is könnyedén 
sajátítják el az internet-használatot, akik 
addig még nem is ültek számítógép előtt. 
Arra törekszünk, hogy az információ-
keresés ne eseti lehetőség legyen, hanem 
váljon rutinszerűvé, az emberek legyenek 
tisztában azzal, milyen honlapokon kap-
hatnak segítséget pályaorientációjukhoz,  
továbbképzésükhöz.

A projekt része a konzulensi képzés. Ebben kikre 
számítanak, és milyen módon sajátíthatják el az 
ismereteket a jelentkezők?
A konzulens-képzést elsősorban a köz-
művelődésben dolgozók számára indít-
juk, a kulturális szakemberek szervezett 
képzésében akkreditálásra kerül. A kép-
zésbe való bekapcsolódást segítő progra-
mot főként a kisgyermekeseknek, illetve 
az 50 évnél idősebbeknek szánjuk. A 90 
órás konzulensképzés ötvözi a hagyomá-
nyos módszereket az e-learninggel. Tar-
talmaz kommunikációs tréninget, egyéni 
gyakorlatot, látogatásokat. A képzésbe 
való bekapcsolódást segítő program tanu-
lás-módszertani tréninget is tartalmazó 
képzésből, tutorált önálló tanulásból és 
információkeresésből, valamint klubfog-
lalkozásokból áll.
 Az ingyenes szolgáltatás igénybe ve-
hető személyesen a Budapesti Művelődési 
Központban (XI., Etele út 55.) hétfőn és 
pénteken 10-12 óráig, kedden és csütörtö-
kön 13-18 óráig, telefonon munkaidőben 
a 371-2772, 371-2773 számon, e-mailben 
a palloinfo@bmknet.hu címen. A felnőtt-
képzési internetes portál elérése: www.
pallo.bmknet.hu

Garamszegi Erika

Szakértői segítség a felnőttkori tanuláshoz
Palló projekt a Budapesti Művelődési Központban 
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Lovász Irén énekesnő a gyógyító hangról és a kulturális túlélőcsomagról 

Mire lehet jó a magyar népdal?
 Nemrég lábalt ki egy megfázásból. 

Énekesnőként mivel kúrálja magát, s mivel 
tartja karban a hangját, ha beteg?

Ősi nép gyógymódokat használok. Meg-
fázás esetén például hatékony a kikevert 
tojássárgája, vagy a sós víz, amivel gargali-
zálni kell, de ecetet is párologtatok. 

 Gyógyító hang gyűjtőcímmel elindított 
lemezsorozatának alapgondolata, hogy 
bizonyos népi imádságok és énekek is gyó-
gyító hatással bírnak. Önmagán is kipró-
bálta már e módszert?

Természetesen. Néprajzkutatóként tud-
tam, hogy a környezetével összhangban 
élő ember – tehát nem a mai, modern 
városlakó, hanem a hagyományos, népi 
kultúrákban létező lény – lelki gyógyí-
tásra is használta a hangját. 2001-ben, 
életem egyik nehéz szakaszában magam 
is kipróbáltam a módszert: a Lukács für-
dő medencéjében a víz alá merültem, és 
énekelni kezdtem. Ekkor megtapasztal-
tam, hogy a négy elem – a víz, a tűz, a 
föld, s a levegő – együttes jelenléte esetén 
az emberi hang csakugyan alapvető gyó-
gyító erővel bír, nemcsak mentálhigiénés, 
de fizikai hatásai is vannak. Különböző 
ezzel kapcsolatos élmények és kutatások 
ösztönzésére elhatároztam, hogy erről a 
témáról lemezsorozatot készítek. Az el-
sőt, az Égi hangot tavaly mutattam be a 
Mátyás-templomban a Budapesti Tavaszi 
Fesztiválon, a másodikat, a Belső hangot 
idén március 17-én fogom ugyanott.

 Másoktól milyen visszajelzéseket kapott? 

Egy olasz-osztrák házaspár például az én 
hangomat hallgatta, miközben a gyerme-
kük világra jött, otthoni gyertyafényes 
szüléssel. Egy német fiú átfestette és átren-
dezte a szobáját, miután meghallgatta az 
első lemezemet. Egy finn hölgy pedig el-
mesélte, hogy a férje csakis az én zenémet 
volt képes elviselni élete utolsó napjaiban, 
arra akart meghalni. E reakciók egyfelől 
megerősítenek abban, hogy talán jó úton 
járok – ugyanakkor arra is rávilágítanak, 
mekkora felelősséggel jár mindaz, amire 
vállalkoztam. 

Sokszínű egyéniség
Lovász Irén bölcsész végzettséget 
szerzett a szegedi egyetemen. Diák-
korában indult első népdalgyűjtő 
útjaira Erdélybe, és Moldvába a 
csángók közé. A nyolcvanas évek 
második felében a Néprajzi Múzeum 
népzenei gyűjteményének munka-
társa lett; ezzel párhuzamosan sze-
miotikát és kulturális antropológiát 
tanított a pécsi egyetemen. Néprajz-
tudományból kandidátusi fokozatot 
szerzett. 1994-ben látott napvilágot 
első szólólemeze, a Világfa, melyet 
egy német kiadó is megjelentetett, s 
1996-ban elnyerte a Német Zenekri-
tikusok Díját etno- és világzene kate-
góriában. 2003-ban eMeRTon díjjal 
tüntették ki, s az Év Legjobb Éne-
kesnője lett; 2006-ban megkapta a 
Magyar Művészetért Díj kuratóriuma  
által odaítélt Bartók Béla-emlékdíjat. 
Sajnálatos tévedés folytán lapunk 
tavaly év végi számában a Lovász 
Irén előadói estjéről szóló cikkünket 
nem a művésznő fotójával illusztrál-
tuk. Az érintettektől és olvasóinktól 
szíves elnézést kérünk!

 Népdalgyűjtőként tevékenykedett, bekap-
csolódott a táncház mozgalomba, tudomá-
nyos fokozatott szerzett, egyetemen okta-
tott, múzeumban dolgozott, majd énekes 
lett. Mi indította a gyakori váltásokra?

Vonzottak a kihívások. Ugyanakkor nem 
hiszem, hogy e „kalandozásaim” más és 
más, egymástól tel-
jességgel különálló 
világokba vezettek 
volna. És ez nem le-
het véletlen. Úgy ta-
pasztaltam, hogy az 
életben mindennek 
oka van, az ember 
nem véletlenül kapja 
ezt vagy azt az irányt, 
feladatot. 

 Egyetemi hallga-
tóként kelet felé 
indult: Erdélybe és 
Moldvába a csángók 
közé. Miért érdekel-
ték annyira éppen a 
csángók?

Kisiskolás korom óta 
énekeltem, úgyhogy az 
egyetem alatt tudato-
san kezdtem gyűjteni 
a népdalokat. A csán-
gó nyelvjárás jeleivel 
Domokos Pál Péter 
könyvében találkoz-
tam először. Szerettem 
volna megismerni az 
egyik legarchaikusabb 
magyar népcsopor-
tot, kíváncsi voltam, 
hogy a valóságban 
hogyan hangoznak 
ezek az írásban kissé 
furcsának tűnő dalok. 
Hogyan élnek azok az 
emberek, akik ének-
lik, s milyen a viszonyuk a természetes kör-
nyezethez, az őket körülölelő tájhoz? Végső 
soron az érdekelt, mire jó a magyar népdal, 
s milyen az a világ, amelyben még éneklik a 
több száz éves magyar népdalokat.

 Önt a több mint tíz évvel ezelőttielső le-
meze, a Világfa tette ismert énekesnővé. A 
Nemzeti Múzeum millecentenáriumi kiál-
lításához készített zenei anyagról van szó. 
Hogy kapta a felkérést?

A kiállítást szervező főrégész felfigyelt 
a Magyar mondák című tévésorozat fő-

címdalára – a  csodaszarvas-énekre, amit 
Szlavóniában gyűjtöttem –, és annyira 
megtetszett neki, hogy eldöntötte: erre 
a dalra és hangra van szüksége a kiállí-
táshoz. Megkereste a műsort sugárzó te-

levíziót, megkapta a számomat, felhívott, 
és felkért a munkára. Hatalmas feladat-
nak és nagy megtiszteltetésnek éreztem. 
Hortobágyi László zeneszerző barátomat 
kértem, hogy készítsen kísérőzenét a 
népdalokhoz, amit a stúdiójában föléne-
keltem. Ebből egy nagyon szép, különle-
ges lemez született.

 Tudjuk, milyen zenékhez adta a hangját. 
De milyeneket hallgat, amikor kikapcsoló-
dásra, feltöltődésre vágyik?

A népzenén kívül főleg középkori zenéket, 
gregoriánt hallgatok, amely állítólag tisztít-
ja az ember auráját. Barokk zenét és Mozart 
versenyműveit a gyerekeimnek is gyakran 
felteszem, már akkor megismerkedtek ve-
lük, mikor még a hasamban voltak. Amikor 
az ikreim négyévesek lettek, megkérdezték: 
„Anya, most ki nyert?” Azt hitték, attól ver-
senymű egy versenymű, hogy ott is vannak 
vesztesek és győztesek, mint a sportban.

 Nyilván nem véletlen, hogy a különféle ke-
reskedelmi adók kimaradtak a sorból. Arról 
a zenei kínálatról mi a véleménye?

Jól tudjuk, milyen érdekek és szempont-
ok alapján működik egy-egy kereske-
delmi csatorna, s miféle hatalom áll a 
globalizációt terjesztő eszközök, termékek 
mögött. Ugyanakkor úgy gondolom: a ma-
gyar kultúra igenis képes alternatívát kí-
nálni az ilyen erőkkel, szándékokkal szem-
ben. A magyar népköltészet, a népdalok 
– és általában a hagyományos, természettel 
harmóniában élő ember életmódja – olyan 
erőt közvetítenek, amely hozzásegíthet tes-
ti-lelki egészséghez megőrzéséhez. A mes-
terségesen ránk zúduló zajártalom, akusz-
tikus szennyezőanyag nagyon veszélyes, és 
alattomosan hat. Én rendszeresen lehalkít-
tatom, vagy kikapcsoltatom a zenét az ét-
termekben, kávéházakban és a boltokban, 
ugyanakkor mindig megkérdezem az otta-
niakat, miért üvölt a hangszóró, és kinek jó 
ez? Komoly gyűjteményem van a válaszok-
ból, a legdöbbenetesebb így hangzik: „Ja, 
tényleg szól valami? Észre sem vettem!” 

 Gyakran hangoztatott gondolata, hogy 
a hallgatókat újra meg kell győzni arról, 

hogy a dal mindenkié, kapcsolják hát ki a 
zenélő gépeket, s énekeljenek. Különösen 
a gyerekek iránt tartozunk nagy felelős-
séggel e téren. Édesanyaként hogyan látja, 
milyen módszerrel, s mikor kell rávenni a 
gyerekeket, hogy dalra fakadjanak?

Minden családban „túlélési készletet” kell 
felhalmozni az igényes, értékekre nyitott 
befogadók számára. Hogy az miből álljon, 
az már az adott családon múlik. Egy-egy 
népmese, igényes előadóművészek dalai, 
néhány jól sikerült régi magyar film- és 
rajzfilm, a klasszikus gyerek- és ifjúsági 
könyvek mind-mind kompenzálhatják a 
tömegkultúra hatásait. Nem vagyok túl 
naiv. Azzal is tisztában kell lennünk, hogy 
csak addig lehet a gyereket formálni, amíg 
még kicsi, és befogadó. Csak ekkor lehet 
„beoltani” a saját hatásainkkal, a későb-
biekben már csak annyit tehetünk, hogy 
bízunk a gyerek józan ítélőképességében, 
s reméljük: az általunk elvetett magok 
termékeny talajba hullottak, és semmiféle 
vihar, későbbi rossz hatás nem képes meg-
törni a fejlődésüket.

Regényi Huba

LOVÁSZ IRÉN  A Lukácsban a víz alatt is énekelt

A Macskáktól a Hair Vízöntőjéig

Játsszunk musical-est!
A Petőfi Musical Stúdió tagjai a frap-
páns Játsszunk musical-est! című 
gálával léptek színpadra január 26-án 
egyik legkedveltebb játszóhelyükön, a 
Fővárosi Művelődési Házban. 

A tánckar nyitó száma azonnal lázba hoz-
ta a közönséget, utána sorra hangzottak el 
a legnépszerűbb külföldi, illetve magyar 
szerzők komponálta musicalek részletei. A 
csaknem 80 szereplős est kétrészes műso-
rában énekszólók, kettősök és sokszereplős 
jelenetek, valamint táncszámok váltakoz-
tak. Az ifjú előadók többek között a Grease, 
a Miss Saigon, a Rent, a Yentl, a Rómeó és 
Júlia, a Három testőr, a Rudolf,  a Macskák,  
A dzsungel könyve, a Vörös malom, a Ka-
tonadolog és a Volt egyszer egy csapat című 
darabokból válogatott számokkal szóra-
koztatták a nézőteret zsúfolásig megtöltő 
lelkes publikumot, és a műsorban termé-
szetesen helyet kapott a Hair egyik legna-
gyobb slágere, a Vízöntő.
 A színes egyéniségű, vállalkozó kedvű 
Bősze Csilla énektanár kezdeményezése 
nyomán 12 éve alakult meg a Petőfi Sán-
dor Általános Iskola és Gimnázium tanu-
lóiból a diákszínpad, mai néven a Petőfi 
Musical Stúdió. Legfőbb célkitűzésnek azt 
tekintette, hogy a tanulók kedvelt dolgok-

kal foglalatoskodva képezzék magukat a 
szabadidejükben, és a korosztályukhoz 
közelálló musical és rockopera műfaján 
keresztül bővítsék zenei és színházi is-
mereteiket, hiszen a muzsika, a színház 
közösséget is teremt. Az elgondolás olyan 
jónak bizonyult, hogy azóta a főváros szá-
mos általános és középiskolájából, főisko-
lákról és egyetemekről is bekapcsolódtak 
a stúdió munkájába. A kezdetekben 30 fős 
társaság napjainkra 100 főre gyarapodott. 
A stúdió legfiatalabb tagja hat esztendős, a 
legidősebb 40 éves. Az egykori stúdiósok 
közül többen már hivatalos művészeti in-
tézményben tanulnak, illetve dolgoznak. 
 Az együttes elsőként a Mária evangé-
liuma című rockoperát mutatta be 1996-
ban. Sikeres munkájukat, tehetségüket 
jelzi többek között, hogy öt éve műsoron 
van a Valahol Európában című musical, 
amelyet több nyáron is játszottak például 
a Városmajori Szabadtéri Színpadon. Két 
éve mutatták be Szabó Magda Álarcos-
bál című regénye nyomán készült, azonos 
című, zenés előadásukat, amely a stúdió 
számára készült. Szabó Magdának tetszett 
az előadás, ennek elismeréseként a Petőfi 
Musical Stúdió megkapta az engedélyt az 
Abigél zenés színpadi bemutatójához. 

Pataki Katalin

Jedlik Ányos rajzoló készüléke

Szövevényes rajzolatok címmel tartottak előadással egybekötött bemutatót az Országos 
Műszaki Múzeum Tudománytárában január 27-én. Dr. Laczik Bálint egyetemi adjunktus Jedlik 
Ányos találmányát, a rajzoló készüléket, valamint annak nyomdatechnikára gyakorolt hatását 
mutatta be az érdeklődőknek interaktív módon. A múzeum munkatársai hétvégi előadásokkal, 
tavasztól pedig látványos kísérletekkel várják a látogatókat.

A MU Színházban január végnapjain 
Árvai György és a Természetes Vészek 
Kollektíva előadásait láttam. …és már 
bajban vagyok, mert ezen szavak, 
miket eddig leírtam, semmit nem 
mondanak el arról a mindent betöltő 
megnevezhetetlenségről, amit átél-
tem, éreztem, nem is annyira akkor és 
ott, hanem utána, hazafelé menet, és 
másnap, harmadnap…

Az első címe: 62 nap, halál-útinapló. A 
második címe: Pre-actio, a következ-
mény előtti. Mindkettő a halál – légyen 
az önkéntes, vagy tömeges – kérdéskörét 
tárja fel. Külön-külön is felkavaró, de a 
két előadást egymásutániságában átélvén 
komplex és totális az élmény. Az alko-
tók minden érzékszervünket támadják, 
a színpadi térben körülöttünk, velünk, 
bennünk, általunk történik minden. A 
halál-útinapló az egyén önfelszámolása, 
kilépése a számára érdektelen világból, 
mondhatni privát ügy. Ez a dolgok egyik 
nézete, de mi van akkor, ha valaki ebből 
küldetést fabrikál? 
 Hol a határ az önzőség, az öntör-
vényűség és a tömeggyilkosság között? 
Senki nem születik gyilkosnak, sem ál-
dozatnak. Azzá válik. Egy beteg világ be-
teg embereket szül, nézzünk csak körül. 
Igen, a félelem már ott lapul bennünk, 
biztonságérzetünk inog, ezért zabálunk, 
nézzük a tévét, a reklámokat, pszichopata 
gyilkosok kergetőznek a filmekben, a hí-
rek égő tornyokat, tömegsírokat, roham-
rendőröket mutogatnak. Túlbillentünk 
azon a határon, amit még fel lehet fogni 
érzelmekkel. A tömeges halál már nem 
tragikus. Egy embert meg lehet siratni, 
de ezerszeresen nem lehet sírni. Árvai 
Györgyék valami ilyesmiről szólnak hoz-
zánk. Előadása végén lágy zenét, és friss 
fuvallatot ventillál a nézőknek. Meg-
nyugszunk, Magyarhonban ilyesmi nem 
történhet meg. Ugye?

Kádé

A Természetes Vészek 
Kollektíva bemutatói 
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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 20-IG Farsang címmel kiállítás 
az iskola tanulói által készített rajzokból. 
Megtekinthető hétköznap 10.00-18.00 
óra között.

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

BME OMIKK AULÁJA
XI., Budafoki út 4-6.
FEBRUÁR 14. 14.00  A 90 éves a magyar 
elektroncső című kiállítás megnyitója. 
Megtekinthető MÁRCIUS 1-JÉIG.

BUDAI KLUB-GALÉRIA 
XI., Budafoki út 9-11.
FEBRUÁR 14. 18.00 Petrás Mária kerámia-
szobrászművész kiállításának ünnepélyes 
zárása. Közreműködnek: Petrás Mária és 
Döbrentei Kornél.

BMK GALÉRIA
XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760
FEBRUÁR 14-IG Balassa Katalin kiállítása.

CONGRESS PARK HOTEL FLAMENCO 
XI., Tas vezér u. 7. 
FEBRUÁR 27-IG Beleznay Diána kiállítása.

KARINTHY SZALON 
XI., Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
FEBRUÁR 6-IG Both András színművész, 
Pálvölgyi Géza zeneszerző és Simon Zoltán 
képzőművész 143 év című közös kiállítása. 
Megtekinthető 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 
TUDOMÁNYTÁR
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 fest-
ménykiállítása. 
FEBRUÁR 9. 18.00 Pongrácz Zoltán festmény-
kiállításának megnyitója. Megtekinthető 
hétköznapokon 10.00-20.00 óráig.

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

TETŐ GALÉRIA
XI., Ecsed u. 13. T.: 203-5607
FEBRUÁR 13-IG Blendemonda címmel 
Armuth Gábor fotóművész kiállítása.

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.

Február 5. – Február 14.

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)

FEBRUÁR 7.   SZERDA
19.20  a 9STV műsora

FEBRUÁR 12.   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)

FEBRUÁR 14.   SZERDA
 19.20 Egyenlítő
20.10  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. 

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.
 HÉTKÖZNAP 10.00-19.00-IG AL~FA NET 
teleház, 16.00-22.00-IG AL~FA Kávézó. 

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

HÉTFŐ, SZERDA 17.30 Gerinctorna. 
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 18.30 Fővárosi Énekkar. 
KEDD VAGY SZERDA (heti egy alkalom) 
18.00 Kerámia tanfolyam felnőtteknek. 
KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.30 Gerinctorna, 19.00 
Callanetics torna. SZERDA 17.00 Reflex fotó-
klub. CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 16.30 Művészeti 
foglalkozás gyerekeknek. MINDEN HÓ MÁSODIK 
SZOMBAT 10.00 Vasútmodell klub gyerekeknek. 
SZOMBAT 15.00 Őszidő nyugdíjasklub.

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

FEBRUÁR 7. 18.00 Tánctanulás Savanyúval, 
20.00 Téka együttes koncert és táncház. 
FEBRUÁR 8. 20.00 Chameleon Big Band 
swing koncert. FEBRUÁR 9. 20.00 Khamoro - 
„Somnakuno Kher” Szabolcs megyei autentikus 
cigánydalok, táncok, táncház.  FEBRUÁR 10. 
20.00 III. Cuba Libre Party filmvetítéssel, salsa 
táncbemutatóval, DJ-vel, tombolával és Elsa 
Valle & Rumba Caliante koncertjével. FEBRUÁR 
12. 18.30 Budai tangó, tánctanítás Budai 
Lászlóval.  FEBRUÁR 13. 19.00 Sámánüzenet. 
Halmy György filmje és előadása. FEBRUÁR 
14. 18.00 Tánctanulás Savanyúval, 20.00 Méta 
együttes koncert és táncház.
Gyermek- és családi program:  FEBRUÁR 8. 9.00, 
9.45 10.30, 11.10 Ringató, zenepedagógiai 
foglalkozások 8 éves kor alatt négy csoportban. 
FEBRUÁR 12. 10.00 Pátyolgató, játékos foglalko-
zás 3-8 éves gyerekeknek.

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

HÉTFŐ 11.00 Várandós klub, 13.30 Dúr-moll 
zeneovi kezdő, 14.00 Dalszínház 11+1 
Nótakincs tv-klub, Hangoló zeneovi 16.30 3-4 
éveseknek, 17.30 5-6 éveseknek, 18.00 Magnós 
klub, 19.00 A Greenfields együttes ír táncháza. 
HÉTFŐ 18.00, PÉNTEK 16.00 Gerinctorna. HÉTFŐ 
18.00, PÉNTEK 17.00 Junior fitt dance sport 
(14–18 éveseknek). KEDD 16.30 Csengő-Bongó 
hangszerbemutató foglalkozássorozat, 16.30 
Etka jóga, 17.00 Muzsikás gyermektáncház, 
18.00 Balett és jazztánc haladó, 18.30 Kezdő 
ír sztepptánc klub, 19.30 Szenior társastánc 
klub.  KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00 Zsebibaba 
délelőtti játszóháza. KEDD 16.30, CSÜTÖRTÖK 
16.30 Alakformáló torna. KEDD, PÉNTEK 14.00 
Terhestorna.  SZERDA  Picasso festőszakkör 
felnőtteknek. CSÜTÖRTÖK 16.30 Szeretet klub, 
18.00 Középhaladó ír sztepptánc klub. PÉNTEK 
9.30, 10.10 Csiri-biri játékos foglalkozás, 15.00 
Alma rajzszakkör. SZOMBAT 9.00 Hangoló 
zeneovi, családi foglalkozások, 10.00 Dúr-moll 
zeneovi, haladó, 14.00 XI./11. Lágymányosi 
bélyeggyűjtő kör, 14.00 Tiszteletbeli Hollótanya 
Klub, 16.00 Társastánc klub 14-18 éveseknek. 
VASÁRNAP 8.00 Budapest Hobby Klub, 15.00 
Nosztalgia klub. FEBRUÁR 7. 10.30 Maszkabál 
és egyéb gyerekdalok. Gryllus Vilmos farsangi 
koncertje.  Kiállítás: FEBRUÁR 9.–MÁRCIUS 4-IG 
Magyar királyok panoptikuma.

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. SZERDA 
19.30 Hagyományőrző íjászklub. SZERDA, 
PÉNTEK 9.00 Ízületi Torna Nyugdíjasoknak.
PÉNTEK 15.30 Fashion Dance, 18.00 Taoista 
Tai Chi. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG: 10.00-19.00-IG 
Gazdagréti Közösségi Számítógépes Központ és 
eMagyarország Pont.

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.
PÉNTEK 18.00 Happy Bike Team bringás club.
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00-IG Újbudanet 
lakossági internet-használat.

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. MINDEN VASÁRNAP Goldance 
tánciskola, 11.00 szuper haladó, 13.30 haladó, 
15.00 versenytánc előkészítő, 16.30 kezdő. 
MINDEN VASÁRNAP 8.00 Katolikus szentmise. 
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–18.00-IG Net-Kuckó 
eMagyarország pont. Minden megkezdett óra 
200 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak ingyenes.

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

FEBRUÁR 8. 18.30 Csincsilla Klub: Ketrec tippek.
FEBRUÁR 12. 18.00 Gombász Kör: Börzsönyi 
gombák. FEBRUÁR 14. 18.00 Ásványbarát Kör: 
Marokkó, ásványbarát szemmel. Öveges József 
emlékkiállítás. Dokumentumok, tárgyi emlékek 
bemutatója, filmek. Bejelentkezés: 466-9019. 

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

FEBRUÁR 20-IG Roskó Gábor: Mahler és Freud 
Budapesten. Kiállítás. FEBRUÁR 13. 19.00 
Gondolatmorzsák a kávéasztalon. Soteria szak-
mai fórum: Felmenőink nyomában? Beszélgetés 
Müller Péter Sziámival, Csákányi Eszterrel és Dés 
Andrással. 

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, 20.15-
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: 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. MINDEN HÓ 2. VASÁRNAP 
Úrvacsorai közösség. MINDEN HÓ 3. VASÁRNAP 
Dicsőítés.  SZERDA 9.00, PÉNTEK 9.30 Baba-ma-
ma klub. 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 2. CSÜTÖRTÖK 19.30 Pároskör. 
MINDEN HÓ 2. PÉNTEK 20.00 Fiatal házasok 
összejövetele. 
VASÁRNAP 8.00, 11.00, 18.00 Istentisztelet. 

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

VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor 
foglalkozások gyermekeknek. 

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

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

MINDEN HÓ 2. HÉTFŐ 18.30 Fiatalok Biblia Köre.
KEDD 18.00 Ifjúsági kör.  MINDEN HÓ 3. SZERDA 
18.00 Szülői Kör. SZERDA 10.00 Asszony kör. 
CSÜTÖRTÖK 18.00 Hétközi Bibliaóra.  
VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, vele párhuzamo-
san gyermekfoglalkozás.

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

SZERDA 10.30 Bibliaóra.  MINDEN VASÁRNAP 
10.30 Református istentisztelet. Konfirmációs 
felkészítés, ifjúsági óra 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 2. ÉS 3. VASÁRNAP 9.00 
Istentisztelet.

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 2. SZERDA 19.30 Bibliai 
elmélkedések (SZIH).  MINDEN VASÁRNAP 9.00 
Családi mise. 
FEBRUÁR 9.00 Házas hétvége kör. 
FEBRUÁR 10. 15.00 Betegek Világnapja. A 
Magyar Rákellenes Liga és a Szent Lukács 
Egyesület rendezésében. A november 12-én 
lemaradtak felvehetik a Szent Kenet szentségét, 
19.00 Budai Espereskerületek Bálja az ELTE új 
lágymányosi épületében (Pázmány P. sétány 
1/a), 19.00 Országos Cserkészbál a Szent Imre 
Gimnáziumban. Zártkörű. (Villányi út 25.)

TÚRAAJÁNLATOK

OLAJIPARI TERMÉSZETBARÁT SE

MINDEN SZERDÁN nyugdíjastúra. Találkozó:  
7.20-KOR a Moszkva téri metrókijáratnál (a hét-
végi Budai-hegység túrákra ugyanebben az idő-
ben és helyszínen van a találkozó). A hétvégi vo-
natos túrákra az előző túrákon lehet jelentkezni. 
A pilisi túrák találkozója (ha Szentendrére tart) 
7.15-KOR a Batthyány téri HÉV-végállomáson, 
egyébként 7.15-KOR az Árpád híd pesti hídfőjé-
nél, a Volán pályaudvar pénztáránál. Túravezető: 
Kremser Ferenc. FEBRUÁR 10. Gerecse. Dorog 
– Nagy-Gete – Bajót. Kéktúra. Táv: 18 km.

KIÁLLÍTÁSOK

ARTUS STÚDIÓ
XI., Sztregova u. 7. T.: 204 3755 
FEBRUÁR 8., 9., 10. 20.00 Sztélé. 

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.
FEBRUÁR 8. 19.00 Mary Chase: Barátom, 
Harvey! 

KARINTHY SZÍNHÁZ
XI., Bartók B. út 130. T.: 203-8994
FEBRUÁR 7. 19.00  Őrült nők ketrece. 
FEBRUÁR 9. 19.00  Acélmagnóliák (nők 
búra alatt). 
FEBRUÁR 10. 14.30 szerelem@könyv.hu. 
FEBRUÁR 11. 17.00 14.30 Tanár úr, kérem! 

MU SZÍNHÁZ
XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
FEBRUÁR 7. bemutató 20.00 Dezső Virág: 
Dulcinea. 
FEBRUÁR 8., 9. 20.00 La dance company 
(Ladányi Andrea társulata): Trio; 2 solo 
1 duet
FEBRUÁR 10. 20.00 Nikola Parov Quartett.
FEBRUÁR 13., 14. 20.00 Berger Gyula: Bíbor 
sivatag.
Gyermekelőadás: FEBRUÁR 11. 
11.00 Szalóki Ági és zenekara: Cipity Lőrinc. 
Koncert gyerekeknek.
Kiállítás: FEBRUÁR 11. 19.00 Šwierkiewicz 
Róbert és Tandori Dezső kamarakiállítása: 
Két sapkás ember beszélget – zsebfüzet 
bemutató.

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R-KLUB
XI., Műegyetem rkp. 9. T.: 463-3733
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 18.00 Csi-kung.
FEBRUÁR 9. 19.00 Bolond vasárnap. 
Alkalmi Kapcsolatok Társulása.

SZÍNHÁZAK

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

ujbudatv@ujbudatv.hu  
www.ujbudatv.hu

AJÁNLÓ

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

FEBRUÁR 8. 20.00 Alvin és a Mókusok, 6test, 
Sajt. FEBRUÁR 9. 22.00 Lee ’Scratch’ Perry & Band 
(JAM/UK), Love Alliance. FEBRUÁR 10. 20.00 Kelj 
fel, Laci! Segélyfarsang. Egy Kiss Erzsi Zene, Pop 
Ivan, Pannonia Allstars Ska Orchestra, Lajkó Félix, 
DJ Croat, DJ Joezz. FEBRUÁR 11. 20.00 Europeans. 
Eberhard Weber, Enrico Rava, Reto Weber (D/I/
CH), Full Playback. FEBRUÁR 14. 21.00 Unisex.

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.

A XI. kerületi 
Vöröskereszt programjai
 SZOCIÁLIS AKCIÓK 
Minden hétfőn és kedden a 
Szociális bázison (Erőmű u. 6.) 
Minden szerdán a XXII. kerületi 
Vöröskereszt irodájában (Anna 
u. 2.) 

 PÉKÁRU-OSZTÁS 
Minden szerdán 15. 30 órától a 
Szociális bázison (Erőmű u. 6.) a 
beérkezett adomány mennyisé-
gétől függően. 

 ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 
Jogosítványhoz szükséges 
közúti elsősegélynyújtó tanfo-
lyam (00 5000 20 Egészségügyi 

képesítés, alapfokú közúti első-
segélynyújtás) indul február 12-
én 16 órától. További információ 
és jelentkezés: 209 4250, vagy 
mvkxi@t-online.hu

 VÉRADÁSI IDŐPONTOK 
Február 12., 11–15 óráig: Buda-
Plaza Irodaház (Budafoki út 111.)
Február 16., 12–18 óráig: IKEA 
(Budaörs, Sport u. 2-4.)
Február 16., 14–18 óráig: 
Campona Bevásárlóközpont 
(XXII., Nagytétényi út 37-39.)
Február 23., 9–13 óráig: Magyar 
Államkincstár (Bartók B. út 120.)
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Tisztelt Polgármesteri Hivatal!

Néhány észrevételt szeretnék tenni a ke-
rület életével kapcsolatban.
 A 4-es metró építkezése miatt felszá-
molták a hulladékgyűjtő helyett, ami na-
gyon hiányzik. Ajánlanám a Fehérvári út 
– Andor utca sarkán lévő Plusz áruda mö-
götti területet, ahol véleményem szerint 
alkalmas és tisztítható betonfelület van. 
Ez azért is szükséges lenne, mert a kör-
nyéken – amely lakótelepi beépítettségű –, 
ilyen gyűjtési lehetőség nincs.
 A kerület igen intenzív építkezései 
miatt a kivágott növényzet helyett, előírás 
szerint, nagyobb mennyiségű facsemetét 
kell ültetni. Tapasztalatom szerint ez sok-
szor meg is történik, a csemetéket elültetik, 
megtámasztják, kikötik, locsolócsővel is 
ellátják. Sajnos az ültetés után e csövekbe 
egy szem víz sem kerül. Így, hacsak az égi-
ek nem könyörülnek meg egy kis esővel, 
a csemeték fele (és nem túlzok) kiszárad. 
Nem tudom, ki az illetékes önkormányzati 
személy, aki a pótlást megrendeli, feltétele-
zem, egy kertészeti alvállalkozótól. Számí-
tásom szerint így duplájába kerül egy-egy 
fa, és még haszna sincs, illetve kisebb lesz 
a zöld környezet. Javaslom, a szerződésbe 
vegyék bele az utólagos, legalább fél éves 
rendszeres locsolást is. Faültető ember tud-
ja, hogy minimum fél év utókezelés, locso-
lás szükséges az ültetett facsemetéknél.
 A kerékpárutak témája. Nem vagyok 
kerékpár ellenes, de amit a mai biciklisek 
a közlekedésben művelnek, az már felhá-
borító. Tisztelet a nagyon kevés kivétel-
nek. Úgy cikáznak, hajtanak ész nélkül a 
forgalomban az autók között, sőt a járdán, 
hogy az sok esetben a gyalogosok, gyer-
mekek stb. részére igen veszélyes, mivel 
sem hangjelzőt nem használnak, sem 
nem óvatosak. Javaslom az illetékeseknek, 
hogy egy hétig csak gyalog közlekedjenek, 
és saját maguk fogják tapasztalni észrevé-
telem igazát. Példának hozzák fel sokszor 
Hollandiát, igen, de vegyék akkor figye-
lembe az ottani morált is. E témában fel-
tétlenül javaslom az illetékeseknek, hogy 
legalább a láthatósági mellényt vezessék 
be mielőbb kötelezően.

Tisztelettel:
Egy több, mint negyven éve kerületi nyugdíjas lakos

AZ OLVASÓ KÉRDEZ

Eltiltották, mégis vezetett 
Közlekedési baleset történt január 25-
én napközben a Karolina út és a Villá-
nyi út kereszteződésében. Egy szabályo-
san haladó személygépkocsiba oldalról 
belerohant egy másik autó. A vétlen 
kocsi vezetője fejsérülést szenvedett, 
illetve agyrázkódást kapott, őt a mentő 
kórházba szállította. A balesetért felelős 
autóvezetővel komoly gondjuk akadt 
a rendőröknek. Az illető azt mondta, 
nincs nála okmány, amivel igazolni 
tudná magát. Jó szándékát bizonyítan-
dó, bediktálta az adatait, arra azonban 
nem számított, hogy azokat mindjárt le 
is ellenőrzik a rendőrök a járőrkocsi rá-
dióján keresztül. Azonnal kiderült, ha-
mis adatokat közölt a helyszínelőkkel. 
Végül bevallotta, nincs jogosítványa, a 
hatóság ugyanis ez év márciusáig eltil-
totta a gépkocsivezetéstől egy korábbi 
szabálysértése miatt.

Megkerült egy lopott Golf
A polgárőrök rutinszerű ellenőrzőakció-
juk során lopott, körözés alatt álló gépko-
csira bukkantak január 26-án délelőtt. A 
Költők parkjában találtak rá egy VW Golf 
típusú autóra, miközben az ott parkolók 
járművek rendszámtábláit azonosították. 
A kocsit január 8-án vitték el a Fejér Lipót 
utcából a tolvajok. Minden jel szerint a 
Költők parkjában pihentették – ez bevett 
szokása az autótolvaj bandáknak –, hogy 
akkor vigyék majd feltűnés nélkül tovább, 
amikor már kevésbé intenzíven keresik.

Kirabolt kiskorú
Telefonkártyáért küldött le a közeli ben-
zinkúthoz egy kiskorú lányt az édesanyja 
január 27-én este. Felfigyelt rá két ötven 
év körüli férfi a 4-es villamos végállomá-
sán. Megállították, és a pénzét, valamint a 
telefonját követelték tőle. Hiába mondta a 
kislány, hogy nincs nála semmi, átkutat-
ták, és a zsebében megtalálták a kártyára 
kapott 5000 forintost, amit elvettek tőle. 
Az áldozat elmondása szerint az egyik 
elkövető 175 centiméter magas, vékony 

RENDŐRSÉGI HÍREK

testalkatú, szürke kötött sapka, sötétszür-
ke kabát volt rajta. Társa 165 centiméter 
magas, kövér testű, ő fekete kötött sapkát 
és fekete kabátot, valamint fekete farmert 
viselt. Egyikőjüknek anyajegy van a bal 
szeménél. A rendőrség kéri, aki tud vala-
mit az elkövetőkről, hívja a kapitányságot 
a 381-4300-as telefonszámon.

Autóra zuhant a fa
Számos helyen okoztak kárt a közel-
múltban a meg-megújuló, vad szélro-
hamok. Január 9-én délelőtt egy értékes 
Volvo típusú gépkocsira zuhant rá egy 
termetes törzsű fa, melyet a szélvihar 
döntött ki a Kanizsai utcában. A kocsit 
nem sokkal korábban parkolta le a tulaj-
donosa, aki szerencsére nem sérült meg.

Ittas nő a volán mögött
Január 28-án hajnalban balesethez ri-
asztották a rendőröket, amely a Hunya-
di János úton történt. Egy személygép-
kocsi a kanyarban villanyoszlopnak vá-
gódott, vezetője, egy 25 éves hölgy pedig 
megsérült. A nő elmondta, elveszítette 
uralmát a jármű felett, s azt is bevallot-
ta, hogy éjszaka alkoholt fogyasztott. A 
rendőrök megfújatták vele a szondát, 
amely elszíneződött. A hölgyet kórház-
ba szállították a sérült a keze miatt, és 
azért, hogy vért vegyenek tőle a további 
eljáráshoz.

Részeg autótolvaj 
Január 29-én egy részeg hajléktalan fel-
tört egy Ladát az Október 23-a utcában, 
s beült a volán mögé, hogy elindítsa. Idő-
közben megérkezett a kocsi tulajdonosa, 
aki visszatartotta az egyébként jó erő-
ben levő, testes férfit, közben értesítette 
a rendőrséget. Az autótolvaj a kiérkező 
járőr felszólítására sem akart kiszállni 
a kocsiból, erővel kellett kirángatni on-
nan, hogy előállíthassák a kerületi kapi-
tányságra. Kiderült, hogy nem áll körö-
zés alatt, de korábban több gépjárművel 
kapcsolatos bűncselekményt követett el.

S. F.

A lakosság az egészségügy után a 
közbiztonságot tartja a legfontosabb 
területnek, ezért a kerületi Fidesz 
kezdeményezésére dr. Czellér Ferenc, 
kerületünk rendőrkapitánya fogadta a 
frakció új képviselőit. 

A kapitány úr beszámolt a most elkészült 
kerületi bűnügyi statisztikákról, amelyek 
az elmúlt öt év eredményeit mutatják. Jog-
gal lehet büszke a kapitányság eddigi mun-
kájára, hiszen minden területen javulást 
láthattunk. A megjelent képviselők tájékoz-
tatást kaptak a kapitányság aktuális helyze-
téről, és megtudhatták, milyen nehézségeik 
vannak az itt szolgálatot teljesítő rendőrök-
nek. Értesülhettünk többek között arról is, 
hogy az újbudai kapitányságon jelentős, 
mintegy 50 fős az állomány hiánya. 
 Sölch Gellért lágymányosi képviselő 
– a találkozó szervezője – járőrözésre je-
lentkezett a kapitány úrnál. Sass Szilárd 
az Érdi úti iskola körüli parkolás nehéz-
ségeire, Surányi Ilona a Radvány utca és 
környékén előforduló feltűnően sok autó-
lopásra hívta fel a figyelmet a megbeszé-
lésen. Ábrahám Katalin a Bel-Budán el-
szaporodó közterületi italozás problémá-
iról beszélt. Junghausz Rajmund őrmezei 
képviselőként a lakótelepi gyújtogatás 
mielőbbi megszüntetése érdekében kért 
segítséget, és mint kerületünk közbizton-
sági tanácsnoka, a költségvetés közbiz-
tonságra szánt összegeiről osztotta meg 
észrevételeit. Magam, mint gazdagréti 
képviselő, a lakótelep kiemelt figyelem-
ben részesítéséért és a sűrűbb járőrözésért 
emeltem szót, valamint – ha mód nyílik 
rá – a már egyszer működött rendőrőrs 
visszaállítását kértem a kapitány úrtól. 
A látogatás végén a képviselők ígéretet 
tettek arra, hogy mindent elkövetnek az 
önkormányzat vezetésénél, hogy az idei 
költségvetésben is megkapja a kerületi 
kapitányság azt a támogatást, amit a fel-
adatok elvégzése indokol.

Gadácsi Miklós
Önkormányzati képviselő, Fidesz

Képviselők 
tájékozódtak a 
rendőrségen

Elromlott a közlekedési lámpa

A Budafoki út és az Irinyi József utca találkozásánál található közlekedési jelzőlámpa vasárnap 
este 11 óra körül – feltételezhetően egy baleset miatt – meghibásodott. A javítást és karbantar-
tást végző Siemens a hét közepére ígéri a jelzőberendezés helyreállítását, egyben korszerűbb 
és jobban látható, fénypontos lámpákra cserélik ki a régiket. Újbuda forgalmas csomópontjá-
ban a javítás befejezéséig a csúcsforgalmi időszakban rendőrök irányítják a forgalmat. 
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Tisztelt kerületi nyugdíjas!

Az Ön által ajánlott helyszín (Fehérvári 
út – Andor u. sarkán lévő Plusz áruház 
mögötti betonfelület) szerepel azon to-
vábbi kilenc lehetséges hely között, me-
lyet a képviselő-testület már jóváhagyott, 
hogy ott szelektív hulladékgyűjtő sziget 
létesüljön.
 A helyszínt 2006. december 11-én 
megtekintette a Fővárosi Közterület-fenn-
tartó Zrt. képviselője, hogy üzemeltetési 
és biztonsági szempontból megfelelő-e, 
vagyis az ingyenes közterület-használatot 
elfogadja-e. Ez a gyűjtőpont azonban csak 
második a rangsorban, mert megelőzi a 
Fehérvári út – Etele út sarkán tervezett 
sziget, melyet szintén megvizsgált az FKF 
Zrt. A levélben írtak annyi pontosításra 
szorulnak, hogy a városközponti szigetet 
megszüntettük ugyan, de a konténerek a 
Vahot utcai parkoló Bárfai utcai oldalán 
változatlanul rendelkezésre állnak, tehát a 
szigetek száma nem csökkent. A fővárosi 
program szerint 2007-ben csak két új szi-
getet fog kapni a kerület, melyek a Főváros 
tulajdonában lévő közterületeken létesül-
nek: a Fehérvári út és Kondorosi út, illetve 
a Fehérvári út és Andor utca sarkán (az 
Ápisz közelében).
 A kipusztult fákkal kapcsolatos 
bejelentésére válaszolva tájékoztatjuk, 
hogy a faültetést végző alvállalkozók-
nak, az önkormányzattal megkötött 
szerződésben foglaltak szerint, egyéves 
eredési garanciát kell vállalniuk. Ennek 
megfelelően gondoskodniuk kell a fák 
rendszeres locsolásáról is, hiszen ez kö-
zös érdekünk. Amennyiben valamelyik 
fa mégis kiszárad, azt a vállalkozónak 
saját költségén pótolnia kell. Tájékoz-
tatjuk, hogy tavaly több mint ötszáz fát 
ültettünk többek között a Károli Gáspár 
téren, az Ulászló utcában és Őrmezőn, a 
kerékpárút mellett.
 Azt a javaslatát, hogy a kerékpárosokat 
jobban láthatóvá tevő, fluoreszkáló mellény 
viselését kötelezővé tegyék, a Magyar Ke-
rékpáros Klub elnökének továbbítottam.
 Kérem tájékoztatásom szíves tudomá-
sulvételét.

Üdvözlettel:
Molnár Gyula, polgármester

Idén 225 éve alapították a Műszaki 
Egyetem jogelődjét, az évfordulóról 
gazdag programsorozattal emlékezik 
meg az intézmény. Ennek részeként 
február 14-én 14 órakor kiállítás nyílik 
a BME OMIKK aulájában 90 éves a 
magyar elektroncső címmel, amely 
március 1-jéig tekinthető meg.

90 éves a magyar elektroncső 
 A Magyarországi elektroncsőipar kez-
dete 1917-re tehető, amikor az Egyesült Iz-
zólámpa és Villamossági Rt. rádiólámpát 
kezdett gyártani a Telefongyárban kifej-
lesztett Klera-rádió számára. Ez még egy-
szerű volfrámkatódos trióda volt, és üveg-
burája az akkori izzólámpákéhoz hason-
lított. A gyártás kézi művelettel, a levegő 

kiszivattyúzása 
egyállású szi-
vattyúval történt. 
1925-től, a rádió-
zás elindultával 
megnőtt a rá-
diócsövek iránti 
kereslet. A hazai 
piacon éles harc 
alakult ki a né-
met Philips és a 
Telefunken cé-
gek megjelenése 
miatt. Ekkor 
kezdte meg mű-
ködését a Vatea 
és az Orion, me-
lyek versenyké-

pes mennyiségi és minőségi termelésükkel 
az addig egyeduralkodó Egyesült Izzót is 
a gyártás bővítésére ösztönözték. Az Ori-
on később az Izzó tulajdonába került, míg 
a Vateát a Philips vásárolta meg. A 30-as 
évek közepétől az Izzó termelése jelentősen 
megnövekedett, és már egyedül látta el a 
hazai készülékgyárakat, miközben a világ 
rádiócsőpiacán is mind jelentősebb szere-
pet játszott egészen 1986-ig, amikor a gyár-
tás leállt a tranzisztorok előretörése miatt. 
 Az Izzóban a rádiócsövek mellett 
elektroncsöveket is gyártottak. Ennek a 
területnek a jelentős mértékű fejlesztése 
a második világháború után, az ötvenes 
években indult be. Elsősorban katonai célra 
kezdődött el az oszcilloszkópok és képcsö-
vek tömeggyártása, majd az államosított 
Philipstől átvették az adócsőgyártást is. Az 
elektroncső-gyártás 1992-ben a Tungsram 
Rt. eladásával szűnt meg hazánkban. 2002-
ben a Samsung Gödön korszerű színes-
képcsőgyárat létesített. 2007-ben tervezi a 
cég a plazmaképernyők gyártásának meg-
kezdését, ezzel a hazai elektroncsőgyártás 
ismét a világ élvonalába kerülhet.Az Egyesült Izzó elektroncső-laboratóriuma 1930 körül

TUDOMÁNY
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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

Datolyás csemegék

Nagy András

Aránylag nyugodt hete lesz, nem mente-
sen azonban családi vitáktól. Ennek oka 
kizárólag a pénz lesz, a január ugyanis 
egy kissé költségesebbre sikeredett, mint 
tervezték. Szerencsére hamar úrrá lesznek 
az átmeneti pénzügyi nehézségeken, de 
ez legalább figyelmeztetés a jövőre nézve: 
jobban meg kell fontolni a kiadásokat. Ha 
csak lehetséges, vidéki útra ne induljon a 
héten. A hétvégén próbáljon meg pihenni 
egy kicsit, ha teheti, menjen ki a szabadba. 

 
Kínos helyzetbe kerülhet, ha nem telje-
síti egyik ismerősének korábban tett ígé-
retét. Különösen akkor lesz ez gond, ha 
nem először fordul elő önnel. Senki nem 
kényszeríti arra, hogy valakinek felajánlja 
a segítségét, de ha már megtette, állja is a 
szavát. Munkahelyi vitákra is számíthat, 
ami a valószínűleg a fizetések körül fog 
kirobbanni. Bármennyire is elégedetlen, 
jobb, ha ebből a konfliktusból kimarad. 
Ügyeljen az étrendjére, egyen több gyü-
mölcsöt.

 
Kiválóan alkalmas lesz az elkövetkező 
pár nap a hivatalos ügyek intézésére, úgy-
hogy most rendezze ilyen jellegű teendő-
it, ha csak teheti. Ugyancsak jók az esélyei 
esetleges peres eljárásoknál, bár ezekben 
az esetekben lehet, hogy csak átmeneti 
sikert ér el. A közlekedésben nem árt a 
szokásosnál nagyobb óvatosság, még ak-
kor is, ha csak passzívan vesz részt ben-
ne. Néhány akciós vásár elcsábíthatja, de 
azért legyen óvatos, hiába az olcsóság, ha 
túl sokat költ.

 
Ahány nap, annyi eltérő lehetőség. A hétfő 
az elmaradt ügyek intézésére lesz inkább jó. 
Kedden az egészségügyben járhat nagyobb 
szerencsével. Szerdán a családi dolgok-
ban tud legjobban eredményt elérni, tehát 
ajánlatos lesz e napon megbeszélni a vitás 
kérdéseket. Csütörtökön ne foglalkozzon 
érzelmi problémák tisztázásával, mert biz-
tos, hogy kudarc éri. A hétvége a regenerá-
lódásra, a pihenésre lesz kiváló, ami nem 
feltétlenül otthoni tespedést jelent.

 
A hét eleje nyugalmasabbnak ígérkezik, 
elsősorban a munkahelyén, de a család-
jában is. A hét utolsó két munkanapja 
azonban egy rémálom lesz, telve bosszan-
tó értetlenséggel a környezete részéről, 

karrierje is újabb lendületet kap. Gondot 
jelenthet ugyanakkor egy átmeneti pénz-
ügyi zavar, amit az év elején rosszul fel-
mért lehetőségek okoznak. A hétvégén a 
fiatalabbaknál jó bulik, az idősebbeknél 
kellemes baráti beszélgetések ígérkeznek.

Több csalódás is éri a héten, egyik sem je-
lentős önmagában, ám összeadódva igen 
nyomasztóan hatnak. Átmenetileg még 
az önbizalma is megrendülhet emiatt, ami 
teljesen indokolatlan, hiszen csak a vé-
letlenek kedvezőtlen összejátszásáról van 
szó. Vigaszt hozhat a napjaiba egy mélyülő 
kapcsolat, aminek a kilátásai még kiszá-
míthatatlanok, ám már maga a létezésének 
a ténye is izgalommal tölti el. Lehetne kicsit 
összeszedettebb az ügyei intézésében.

Ne intézzen hivatalos ügyeket a hét első 
felében, mert szinte biztos, hogy siker-
telen lesz. Különösen legyen óvatos az 
állásajánlatokkal, bármennyire is ke-
csegtetőeknek tűnnek a közeljövőben 
felmerülő lehetőségek, szinte biztos, 
hogy hosszú távon előnytelenek. Néhány 
fontos esemény közelsége nyomaszthat-
ja, és egy ismerőse vagy rokona váratlan 
felbukkanása sem tölti el lelkesedéssel. Jó 
hír, hogy elkerülik a téli betegségek, ha 
odafigyel az öltözködésére.

Megkettőzött szorgalmára mindenki 
felfigyel a munkahelyén, különösen jó 
benyomást kelt a főnökeiben. Kollégái 
között most is akadnak páran, aki ki 
akarják használni a jóhiszeműségét, se-
gítőkészségét, és persze az irigyek és a 
rosszakarók is hallatják a hangjukat a há-
ta mögött. Az otthoni ügyekben válassza 
a fontolva haladás módszerét, most a si-
etség jóra nem vezet, legfeljebb feszült-
séget gerjeszt. Ha gyereke van, nem lesz 
konfliktusok nélküli a hétvégéje.

 
Úgy érzi, magára hagyták a problémái-
val, amit az ismerőseitől és a kollégáitól 
is nehezen visel el, ám a családjától en-
nél sokkal többre számított. Az is lehet 
azonban, hogy túlzottak az elvárásai és 
az igényei, és sokkal inkább kellene ha-
gyatkozni a kezdeményezőkészségére és 
a kreativitására. Pénzügyi szempontból 
több nagyon jó hírt kap a héten, ami 
nemcsak megnyugtatja, az önbizalmát is 
visszahozza. A hétvégét lehetőleg pihe-
néssel töltse. 

Datolyagombóc 

HOZZÁVALÓK: 1 csésze kimagozott datolya 
apróra vágva, 3 evőkanál pirított mandula 
apróra vágva, ízlés szerint egy kis forró víz 
vagy rum. ELKÉSZÍTÉSE: erős villával törjük 
össze teljesen, és keverjük simára a dato-
lyát. Adjunk hozzá 1 ek. forró vizet vagy 
rumot. Keverjük össze, fedjük le, és hagy-
juk állni 1-2 óráig. Ezután rakjunk hozzá 
annyi pirított mandulát, hogy egy kissé 
keményebb masszát kapjunk. Készítsünk 
belőle gyűszű nagyságú gombócokat, és 
forgassuk meg a mandulában. Hagyjuk 1 
óráig állni.

Gyümölcsös tejszínhab
HOZZÁVALÓK: 6 csésze nagyon édes tejszín-
hab, 6 evőkanál kimagozott datolya apró-
ra vágva vagy mazsola, 3 evőkanál apróra 
vágott kandírozott gyümölcs, rózsavíz 

vagy 4 evőkanál narancslikőr, 3 evőkanál 
apróra vágott zölddió (befőtt) 3 evőkanál 
darált dió. ELKÉSZÍTÉSE: tegyük a datolyát, 
a kandírozott gyümölcsöt és a rózsavizet 
egy edénybe. Fedjük le, és hagyjuk állni 
2-3 óráig. Ezután adjuk hozzá a zölddiót. 
Vigyázva keverjük össze a darált diót a 
tejszínhabbal, majd a fenti gyümölcsök-
kel. Tálaljuk talpas koktélpoharakban.

Datolyagolyó 

HOZZÁVALÓK: 20 dkg datolya, 10 dkg mo-
gyoró, 5 dkg csokoládé, 5 dkg porcukor, 1 
tojásfehérje, só. ELKÉSZÍTÉSE: a kimagozott 
datolyát vágjuk nagyon apróra, a mogyo-
rót daráljuk meg, a csokoládét pedig re-
szeljük le. A fehérjéből verjünk habot. A 
hozzávalókat gyúrjuk össze, majd nedves 
kézzel formázzunk belőle kis golyókat. 
Tálalás előtt néhány órára tegyük hűtő-
szekrénybe.

valamint idegtépő vitákkal a munkahe-
lyén és otthon. Nem lesz nyugodtabb a 
hétvégéje sem, ám egészen más okból: 
valami nyavalyát szed össze, amit kény-
telen lesz a lakásban maradva kikúrálni. 
Örüljön annak, hogy ennyivel megúszta, 
és nem esik ágynak.

Gondjai elsősorban az egészségével lesznek 
a héten, mégpedig vagy a testsúlyával, vagy 
az idegeivel. Utóbbi nem feltétlenül függet-
len az előbbitől. Ha túl sokat szedett fel az 
ünnepek alatt, a kilók nemcsak a testét, a 
lelkét is nyomasztják. Nincs mese, el kell 
kezdeni fogyókúrázni, és csak önön múlik, 
hogy a lassabb vagy a gyorsabb utat választ-
ja. Idegi problémái családi vagy munkahe-
lyi okok miatt lehetnek, ebben az esetben is 
az aktív pihenés ajánlott.

Már-már felfokozott állapotba kerül a héten, 
tele lesz jobbnál jobb ötletekkel, ráadásul 
azok nagy részét sikerül is megvalósítania. 
Elképzeléseit a környezete is jól fogadja, és 
segítséget is kap tőlük, főképpen a családjá-
ban, de a munkahelyén is. Azok a Mérlegek 
viszont kellemetlen pillanatokra számíthat-
nak, akik valamilyen vállalkozásban érde-
keltek. Több megrendelőjük is meggondolja 
magát, szerencsére ez csak átmeneti problé-
mát jelent az üzletben.

Lendületesen, hatalmas munkabírással 
dolgozik az elkövetkező pár napban, és 
ami fő, örömét is leli a tennivalókban. Ott-
hon is, a munkahelyén is látványos ered-
ményeket tud felmutatni, utóbbi miatt a 

2007. február 7. – február 14.
HOROSZKÓP

Ezen a napon történt – február 7.

KERESZTREJTVÉNY

VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon született 
1834-ben Dimitrij Ivanovics Mengyele-
jev. Szentpéterváron ilyen minőségben 
dolgozott (P, E, R). 13. Női név. 14. A 
kimono öve. 15. Afrikai főváros. 17. Ma-
gányos ember. 19. Határállomás Röszkével 
szemben. 20. Korábban a Bonanza Banzai 
énekese volt. 21. Japán versforma. 24. Ví-
zilabdázónk (Zoltán). 25. Cezúra fele! 26. 
1920-ban ezen a napon született Béres 
József kutató. Kecskeméten ilyen képe-
sítést szerzett. 28. Tudományos Isme-
retterjesztő Társulat. 29. A nitrogén régi 
neve. 31. Az utolsó magyar királyné. 33. 
Oda-vissza: motorfajta. 35. Kertben dol-
gozik. 36. Vasárnap első felében van! 38. 
Képző. 39. Személyes névmás. 40. Hegyes 
botra szúr. 41. Éles hangon összeütöget. 
42. Gyűszűnyi! 43. Vanádium és urán 
vegyjele. 44. Klasszikus művészet. 46. 
Morzehang. 47. Igekötő. 48. Ösvény, an-
golul (PATH). 50. Hajtás. 52. Görög betű. 
54. Holland kisváros Rotterdamtól K-re 
(HOOMAAR). 57. ÓBM. 59. Német ideg. 
61. Asztalosszerszám. 62. Híradástech-
nikai márka. 63. Emeleti épületrész. 65. 
Talált gyermek. 67. Összetételekben idővel 
való kapcsolatot jelöl. 68. Ezen a napon 
született 1812-ben Charles Dickens. 
Ezen az álnéven jelentette meg fiatalkori 
regényét, A Pickwick Klub-ot. 70. A hét 
egyik napjához kötődik. 71. 1990-ben 
ezen a napon hunyt el Karády Katalin. 
1943-ban játszott ebben a filmben (V, I, 
S, Z).

FÜGGŐLEGES: 1. Dickens egy másik mű-
vének címe (S, I). 2. Énekek …, Salamon 
könyve. 3. Érzékeny növény. 4. Igefajta. 5. 
Óta betűi keverve. 6. Román autójel. 7. Ki-
szolgált katona. 8. Családnév végződés. 9. 
Összezavart kos! 10. Pólus. 11. Megtermé-
kenyített petesejt. 12. Nyíregyháza egyik 
részén lakik. 16. 1993-ban ezen a napon 
halt meg Mensáros László. 1983-ban ját-
szott ebben a TV-filmben (R, S). 18. Fa-
latozhat. 19. Máglyahalált halt cseh vallás-
reformer (János). 22. Argon vegyjele! 23. 
Félkész! 26. Mensáros László 1980-ban 
kapta ezt a díjat. 27. Égiháború. 30. Csuk-
va. 32. Ázsiai nép. 34. Indulatszó. 36. Épü-
letszárny. 37. Mesterember. 39. Lakoma. 
45. Az utolsó cári dinasztia. 48. Gépkocsi-
val leáll. 49. Kötőszó. 50. Szent Pál előző 
neve. 51. Vidámság. 53. Föld, latinul. 55. 
Oroszlány határai! 56. Rangjelző szócska. 
58. Becézett férfinév. 60. Gyűjtőér. 62. … 
iacta est, a kocka el van vetve (Julius Cae-
sar). 64. Kacat. 66. Elkezd páratlan betűi. 
68. Bubnó Tamás. 69. Kettőzve: édesség.
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 1., 26., 68., 71., 
függőleges 1., 16. és 26.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: február 14. 
AZ 5. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: 
Kossuth Hírlapja, A halál és a lányka, 
Hyppolit a lakáj, Jogászhallgató, Brácsa, 
Karády, Muráti, Nobel. 
A 3-4. SZÁM NYERTESE: Felkai Jánosné, XI., 
Fehérvári út. A könyvnyeremény a szer-
kesztőségben vehető át.

A datolya a legrégibb kultúrnövények 
egyike, 5000 éve ismert. Származási he-
lye kérdéses. A föníciaiak terjesztették el 
a Földközi-tenger medencéjének szub-
trópusi, száraz területein. Napjainkban 
Észak-Afrika és a Közel-Kelet mellett 
Amerikában és Ausztráliában is termesz-
tik, Európában csak Spanyolországban 
folyik jelentős datolyatermelés.
 A datolya a datolyapálma gyümölcse, 
mely 20 méternyire is megnő, levélkoro-
nája 5-6 méter átmérőjű, életkora pedig 
elérheti a 200 évet. Egyetlen fa évenként 
150-300 kilogramm gyümölcsöt terem. 
 Maga a datolya 4-5 cm hosszú, színe 
a szilvához hasonlóan sárgásbarna vagy 
mély barna. Sima héja alatt édes, leves hús, 
középen kemény, hosszúkás, hosszában 
barázdált, ehetetlen mag található.
 Az ízletes és tápláló datolya nemcsak 
finom csemege, de gyógyhatású is, köszön-
hetően annak, hogy nagy mennyiségben 
tartalmaz B-vitamint, az ásványi anyagok 
közül vasat, rezet, foszfort, káliumot, kal-
ciumot, cinket és magnéziumot. Gazdag 
étkezési rostokban, természetes cukortar-
talma pedig bármely más gyümölcsénél 
magasabb, ezért 
fogyasztásá-
tól tar-
tózkod-
janak 
a cu-

Az arab világ kincse, a datolya

Télen is a tavasz illatait varázsolhatjuk 
lakásunkba potpourri készítésével. 
A francia eredetű, az angolban is 
használt szó egyveleget, keveréket is 
jelent, esetünkben azonban rothasz-
tó edényt: a viktoriánus Angliában 
cserépedénybe tett virágszirmokat 
rothasztottak illatosítás céljából.

A leszárított, majd összekevert gyógy- és fű-
szernövényeket már az egyiptomiak, a görö-
gök a rómaiak is alkalmazták illatosításra. A 
későbbi időkben például a szárított levendu-
lát nemcsak a molyok ellen tették a ruhás-
szekrénybe, hanem a levegőt is frissítették 
vele. Manapság különböző illatú légfrissítő 
spray-kkel tesszük ugyanezt, pedig van en-
nek egy esztétikusabb és környezetbarátabb 
módja is: potpourri készítése. 
 A művelet igen egyszerű, határt csak 
a rendelkezésre álló növények és edények, 
valamint a fantáziánk szab. Felhasználha-
tunk mindenféle illatos, szárított vagy vá-
gott kerti növényt, növényi részt, továbbá a 
gyógy- és fűszernövényeket, tehát például 
levendulát, rozmaringot, bazsalikomot, 
rózsaszirmot, bogyókat, meggylevelet, cit-
romhéjat, fahéjat, ánizst. Ezeket alaposan 
szárítsuk meg, majd tegyük egy zárható 
edénybe, ahol pár hét alatt összeérnek. Cél-
szerű időnként átforgatni a keveréket, me-
lyet aztán valamilyen mutatós edényben, 
üveg- vagy cseréptálban, kis dobozban, 
kosárkában rendezhetünk össze szépérzé-
künk szerint. 
 A virágok és az illatos gyógynövények 
nagy részét saját magunk is gyűjthetjük 
és száríthatjuk a megfelelő évszakban. A 
potpourri hosszú időn keresztül illatosítja 
környezetünket. Amennyiben veszít hatá-
sából, illóolajjal (pl. levendula-, rózsaolaj), 
esetleg néhány csepp konyakkal felfrissít-
hetjük, amely tartósítja is.

Bánhidi János 

Az illatos 
potpourri korbetegek. Energiatartalma 142 kcal, 594 

kJ/100 gramm. Nem véletlen, hogy a siva-
tag lakói olykor hetekig csak ezen éltek.
 A datolya jó álmatlanság ellen, nyug-
tatja a szívet és az idegeket, ezért érdemes 
lefekvés előtt pár szemet elfogyasztani. Ki-
váló vértisztító, jótékonyan hat az anyagcse-
rezavar kiváltotta ételérzékenységre, magas 
kalcium- és magnéziumtartalma miatt 
pedig a csontfejlődési zavarok esetében ha-
tásos. Egyszerű köhögés vagy megfázásos 
betegség esetén enyhíti a köhögési ingert.
 Akár aszalt, akár friss datolyát vásá-
rolunk, többnyire nyersen, magában fo-
gyasztjuk – az arabok főzik is –, emellett 
készíthetünk belőle tortákat, pudingokat, 
gyümölcssalátákat, tehetjük szárnyasok, 
halak töltelékébe. Különösen finom saj-
tokkal, diófélékkel együtt tálalva. Fel-
használás előtt nemcsak a friss, de az 
aszalt szemeket is alaposan mossuk le. A 
magját, illetve héját a felhasználástól füg-
gően távolítsuk el, utóbbinak a lehúzását 
mindig a szár felől kezdjük. A datolya a 
hűtőszekrényben akár egy évig is eláll. A 
tárolás során folyamatosan tovább szárad, 
kristályosodik, ami növeli a gyümölcs 

cukorkon-
centráció-

ját.

talma pedig bármely más gyümölcsénél 
magasabb, ezért 
fogyasztásá-
tól tar-
tózkod-
janak 
a cu-

tárolás során folyamatosan tovább szárad, 
kristályosodik, ami növeli a gyümölcs 

cukorkon-
centráció-

ját.



KULTÚRA 9ÚJBUDA 2007. FEBRUÁR 7.

 CUBA LIBRE PARTY   
Harmadik alkalommal rendeznek 
Cuba Libre Party-t a Fonóban. 
Február 10-én este 7 órától a zene-
ház előterében koktélbár, pálmák 
és Kubát népszerűsítő kiállítás fo-
gadja a vendégeket. A kávézóban 
tradicionális kubai ételek bemu-
tatása, kóstoltatása és az igazi ku-
bai rum megízlelése várja a forró 
hangulatra vágyókat. A program-
ban pedig lesz filmvetítés – A ha-
lál ideje (1985), García Márquez 
novellája Jorge Ali Triana ren-
dezésében – salsa táncbemutató, 
valamint a csodálatos hangú Elsa Valle és a Rumba Caliente 
kétrészes koncertje. A műsort DJ Tomanek éjfélkor kezdődő 
latin partyja zárja.

 PONGRÁCZ ZOLTÁN   
Hajdu László önkormányzati képviselő és Gomola György 
művészeti író nyitja meg Pongrácz Zoltán festőművész kiállí-
tását a Rét Galériában február 9-én 18 órakor. Pongrácz 1944-
ben Szombathelyen született sárvári szülőktől. A rajz és a festés 
mesterségét Majtényi Károly szobrászművésztől, Szabó Lász-
ló és Vörös Ferenc művésztanároktól, valamint Gottesmann 
Alfréd festőművésztől tanulta. Első önálló kiállítását Sárvárott 
rendezték meg, azóta közel háromszáz egyéni és kollektív tár-
laton bizonyította szakmai felkészültségét. Festményei egy 
részét Sárvárnak, Gyulának és egy budapesti intézetnek ado-
mányozta. Változatos technikával dolgozik. Tájakat, városké-
peket, csendéleteket, portrékat, helytörténeti és bibliai témájú 
képeket is fest.

 LEE ‘SCRATCH’ PERRY   
A klasszikus reggae és a dub legnagyobb élő alakja, Lee 
‘Scratch’ Perry első magyarországi koncertje február 9-én 22 
órától lesz hallható az A38 Hajón. Bár a 71 éves alkotó ezúttal 
zenészként mutatkozok 
be együttesével, a neve 
a műfajában producer-
ként is ismert. 1968-ban 
hozta létre első kiadóját, 
mely többek között Bob 
Marley-t juttatta a csúcs-
ra. A hetvenes években új 
stúdiót gründolt, és olyan 
előadókat fedezett fel, 
mint Max Romeo vagy Ju-
nior Murvin, közben saját 
lemezek sorát készítette, és 
nem mellékesem King Tubbyval kialakította a dub műfaját. A 
nyolcvanas évei pszichedelikus, befelé forduló zenék készíté-
sével teltek, míg elérkezett az újabb, Perryre jellemző szürre-
ális fordulat: feleségül vett egy gazdag svájci üzletasszonyt, és 
– egész Európát bejáró, óriási sikerű koncertjei között – Zü-
rich melletti hanglaboratóriumában kotyvasztja munkáit. Bu-
dapesti fellépésének két kísérőzenekara a Love Alliance és az 
Irie Maffia.

 KÉT SAPKÁS EMBER BESZÉLGET   
Šwierkiewicz Róbert festő, rajzoló, szobrász és Tandori De-
zső költő, író, műfordító Két sapkás ember beszélget című 
kamarakiállítása február 11-én 19 órakor a MU színházter-
mében egy performansz keretében nyílik meg Hajdu István 
és Szkárosi Endre eszmecseréjével, ezt követően a hallban kí-
sérleti filmeket vetítenek projectoron. A kiállítás tulajdonkép-
pen egy könyvecske bemutatója, mely a két művész szellemi 
kapcsolatának „terméke”. A lapjait Šwierkiewicz Róbert kezdte 
megtölteni 2000 körül Párizsban. Maga a könyv akkor még 
jegyzetfüzet volt, melybe képeslapokat is ragasztott az útjáról. 
Néhány utazással később kezdtek egymásra rétegződni a kü-
lönböző élmények följegyzései, a lapokon az ábrák egyre össze-
tettebbek lettek. Később lefénymásolta, fölülrajzolta az oldala-
kat, s elküldte azokat Tandorinak, aki rajzokkal reagált rájuk. 
Így lett a könyv két barát néma beszélgetése az életről, a sorsról, 
vonzódásokról, választásokról.

 KELJ FEL LACI!   
Horváth László, ali-
as Vasile Croat kép-
zőművész, filmes 
és zenész 2005 áp-
rilisában – minden 
előzmény nélkül 
– részben lebénult, 
és azóta kerekesz-
székhez kötötten él. 
A kínai gyógykeze-
lés költségeire bará-
tai jótékonysági koncertet szerveztek, melyet február 10-én 20 
órától tartanak meg az A38 Hajón. Fellép az Egy Kiss Erzsi Ze-
ne, a Pop Ivan, a Pannonia Allstars Ska Orchestra, Lajkó Félix, 
DJ Croat és DJ Joezz, akik a teljes bevétellel a gyógykezelést tá-
mogatják. A segélyfarsang nemcsak jótékonysági rendezvény, 
hanem a kalendáriumi értelemben vett farsangi időszak össz-
népi ünnepe. A beöltözés ajánlott, témája: Made in China! 

 CHAMELEON BIG BAND   
Alig lehetett beférni a Fonó nagytermébe december végén a 
Chameleon Big Band karácsonyi szving-koncertjére. A nagy 
sikerre való tekintettel rövid idő múlva újabb meghívást kaptak, 
ezúttal a farsangi időszakra. A február 8-án este nyolckor kez-
dődő koncerten nem a szving, hanem az alkalomhoz jobban 
illő jazz-rock művek kerülnek előtérbe műsorukban, megfűsze-
rezve mindezt repertoárjuk latin stílusú gyöngyszemeivel.

 CIPITY LŐRINC   
Szalóki Ági és zenekara február 11-én 11 órától a MU Színház 
vasárnapi családi programjában legújabb gyereklemezük, a 
Cipity Lőrinc alapján készült műsorukat mutatják be. Ebben 
a csodálatos hangú énekesnő magyar és cigány népdalfel-
dolgozásokat, saját szerzeményeket, és megzenésített verse-
ket énekel, hol a reaggie, hol a bossa nova stílusában. Petőfi 
Sándor, József Attila, Nemes Nagy Ágnes, Weöres Sándor és 
Kányádi Sándor egy-egy verse, valamint Lázár Ervin meséje 
is hallható lesz a matinén. A 60 perces, jókedvű koncerten a 
gyerekek aktívan részt vehetnek dallal, tánccal, mondókával, 
verssel, játékkal.

AZ ÚJBUDA KULTURÁLIS AJÁNLÓJA

Sylvia Plath, a fiatalon elhunyt ameri-
kai költőnő Üvegbúra című regénye 
ihlette meg Hadi Júlia koreográfust, 
aki a Budapest Tánciskola Műhelyének 
alkotóival mutatkozott be január 19-
én és 20-án a MU Színházban, s aratott 
megérdemelt sikert.

A Budapest Tánciskola Műhelyének 
programsorozata – amelyet Angelus Iván 
menedzsel – az Új táncok immár hato-
dik részeként mutatta be az Üvegbúrát. A 
műhelyben évente két-háromszáz táncmű 
készül, és a javuk a MU Színház és a Trafó 
színpadán látható először.
 Jól választott Hadi Júlia, amikor a 
költőnő egyetlen regényéből merítette ko-
reográfiája ötletét. A mű a hetvenes évek-
ben nálunk is kultuszkönyvnek számított. 
Sylvia Plath ifjúsága lelki konfliktusokkal 
volt terhes, emiatt öngyilkosságot kísérelt 
meg, elmegyógyintézetbe került. Ezt a 
válságot, a bűntudat, a rettegés, a tudat-
hasadás folyamatát, majd gyógyulását 
írta meg. Hadi Júlia koreográfiája nagyon 
átélhetően jelenítette meg a Plath által 

Új művek a Budapest Tánciskola Műhelyéből

A szorongásos világ üressége
megírt zűrzavaros világot. A színpad hát-
terében ülő zenekar, Grencsó István, Hock 
Ernő, Szabó G. Hunor figyelte, és ponto-
san követte a táncosok mozgását. Nagyon 
kifejezőek voltak a fényjátékok, a szoron-
gásos világ ürességét tükrözték. 
 Ritkán lehet látni ennyi jól mozgó, fi-
atal táncost. Arany Virág, Cserepes Gyula, 
Hadi Júlia, Halász Gábor, Kovács Kata, 
Mádi László, Mikó Dávid, Molnár Zoilly, 
Tajnafői Kriszta, Reschofszky Olívia, Torda 
Kata, Vámos Veronika, valamint Fülöp 
László és Kelemen Krisztián nagy erénye, 
hogy megtanulták: nem magukra, hanem 
egymásra kell figyelniük. Ilyen magas szín-
vonalú, együttes munka során óhatatlanul 
elgondolkodik a néző: bár jó ideje nagy 
tábora van a fővárosban a kortárs táncmű-
vészetnek, még mindig kevés a helyszín, 
kevés a bemutatkozási lehetőség, hogy a 
produkciók anyagi támogatásáról ne is 
beszéljünk. Jómagam féltem ezeket a tehet-
séges fiatalokat: megtanultak egy nagyon 
szép hivatást, de nem biztos, hogy tudnak 
érvényesülni is. Többet érdemelnek.

D. A.

Ízig-vérig jazzmuzsika töltötte be a Fonó 
koncerttermét január 25-én este. Gazda-
gon burjánzott ez a jellegzetes ritmikájú 
hangzásvilág. Rögtönzés és kompozíci-
ós elemek, lágyan simogató dallam és 
sodró tempó, hagyományos és külön-
leges hangszerek – és megannyi apró 
motívum, ami a jazz velejét adja.

„Ha el tudjuk képzelni, hogy nekilátunk 
egy tányér gesztenyepürének, és mire ész-
be kapunk, észrevétlenül marhapörkölt 
lesz belőle, nagyjából fogalmat alkotha-
tunk arról, amit majd hallunk. Még az 
is lehet, hogy éhesek maradunk utána” 
– állt az este beharangozójában. Ám még 
ennél is meglepőbben, öniróniával fogal-
mazott Nesztor Iván: „A szerző zongorán, 
gitáron, fúvós hangszereken, dobon és 
hangszálakon játszik a hallgató idegeivel.” 
Mindezeken túl a hangszerekkel zsúfolá-
sig megtöltött színpadon a kábelekbe bot-
lás elkerülése szintén izgatott tekinteteket 
keltett a nézőtéren.
 Nesztor Iván elsősorban doboktató-
ként ismert, és az ő esetében nem túlzás a 
„mindenki tanára” jelző használata, hiszen 

Nesztor Iván és barátai muzsikáltak a Fonóban

A közönség nem maradt éhes
sok népszerű zenész bontogatta nála a szár-
nyait, például Borlai Gergő, Ganxsta Zolee, 
vagy éppen Gyenge Lajos, akivel a mostani 
koncerten is együtt muzsikált. Érdeklődé-
se sokszínű: a fent említett hangszereken is 
művészi magabiztossággal játszik, éveken 
át szervezett zenei tábort, rendszeresen jár 
Erdélybe népdalokat gyűjteni.
 A legutóbb megjelent Ősz című albu-
mát és korábbi szerzeményeit ugyancsak 
kiemelkedő tudású barátaival adta elő. 
Geröly Tamás ütőhangszereken (például 
a gyimesi csángók ütőgardonján) csiholta 
a ritmusokat, a Kft. együttest is megjárt 
Mohai Tamás gitározott, a Balázs Elemér 
Group-ot erősítő Glaser Péter nagybő-
gőn játszott, a doboknál Gyenge Lajos 
ült, ráadásul vendégművészként fellépett 
Grencsó István, Csuhaj Barna Tibor és 
Zsemlye Sándor is.
 A szerző szavaihoz illően izgalmas 
menüt fogyaszthattak az érdeklődők, 
amiben benne volt a jazz sava-borsa, az 
önfeledt zenélés édes mámorával. A lel-
kes tetszésnyilvánításból ítélve a közönség 
nem maradt éhes …

Szamos Márton

Michael Ende: Momo, avagy furcsa 
történet az időtolvajokról s a gyermek-
ről, aki visszahozta az embereknek az 
ellopott időt című meséjét adta elő 
január végén a Forgószínpad Társulat 
a Műegyetemen található R-Klubban. 

A legtöbben A végtelen történet miatt 
emlékeznek az 1995-ben elhunyt német 
íróra. Ez a csodálatos törté-
net azonban nem az egyetlen 
Ende gyermekeknek (is) írt 
könyvei közül, amik meg-
érdemlik a „klasszikus” jel-
zőt, és ezek közt is élen jár a 
szerző 1972-ben napvilágot 
látott meseregénye: a Momo. 
Ez elsősorban az időről szól, 
és ha szívünkre tesszük a ke-
zünket, bevallhatjuk, hogy 
abból a legtöbbünknek vala-
mi furcsa módon egyre keve-
sebb van. Márpedig Ende azt 
írja, az idő ott lakozik, ahova 
az imént a kezünket tettük. 
És ez a mese arról szól, mi 
történik az életünkkel, hová 
lesz az időnk. Az időtolvaj 
szürke urak lopják el, és mi 
tehetünk róla, hiszen mi en-
gedtük meg nekik. 
 A francia kisvárosban 
egy nap felbukkan egy titok-
zatos kislány, Momo. Egyre 
többen és többen járnak ki 
hozzá és lesznek barátai, 
mert Momo olyasmit tud, 
amit csak nagyon kevesen: 
hallgatni. Teljes odaadással, 
figyelemmel és érdeklődés-
sel. Mellette mindenki meg-
békél, gondolatai szárnyra kelnek. Nem 
csoda, hogy előbb-utóbb útjába kerül a 
szürke uraknak, akik elcsalják az embe-
rek idejét. Ám Momot nem lehet olyan 
könnyen kiiktatni, pláne, ha egy külö-
nös, Kassziopeia névre hallgató teknős és 

Momo a Forgószínpad előadásában

Állítsd meg az időt!
a még különösebb Hora mester vannak 
segítségére… 
 A Momót alakító Jassoy Noémi épp 
olyan, amilyennek a kislányt Ende leírá-
sa alapján elképzeljük: csendes és szolid, 
a nagyszájú Gigit játszó Karancsi Borbála 
pedig már most – szerepének megfelelően 
– igazi kis közönségkedvenc. Már most, 
írom, hiszen gyerekekről van szó. Az 

előadásban a Forgószínpad 15 tagja vett 
részt, a legkisebb színészpalánta 8 éves, a 
legidősebb 23, s ezúttal a nagyfiúk álltak 
az árnyékos oldalon, ők játszották az idő-
rablókat. A darabot Jakab Nóra rendezte. 

R. M.

Bánki Ákos és Verebics Ágnes Duality 
című kiállítását a Bartók 32 Galériában 
január 30-án Kishonty Zsolt művészet-
történész nyitotta meg. A két fiatal 
művész piktúrájában felfedezhető a 
magyar absztrakt festészet nagyjainak 
hatása, amit önálló gondolatokkal, 
technikával fejlesztenek tovább. 

A galéria bejáratával szemközti főfalon 
Verebics Ágnes színes, óriási méretű, olaj-
vászon festményén egy eltorzított szájú, 
szemek nélküli női fejjel szembesülünk. 
Aztán átlósan, egymással szemben so-
rakoznak Bánki Ákos és Verebics Ágnes 
munkái. Magam jó néhány évvel ezelőtt 
a Pécsi Országos Színházi Találkozó kí-
sérőprogramjában találkoztam hason-
ló élménnyel. Akkor a Képzőművészeti 
Egyetem harmadéves hallgatói mutatták 
be frissen készült munkáikat egy sze-
nespincében. Képeik harsányak, nyersek 
voltak, igencsak frusztrálták a konzerva-
tív színház bűvöletében élő közönséget, 
amely nem talált a munkákhoz fogódzót, 

Bánki Ákos és Verebics Ágnes kiállítása

Vidámuló gömbök és meghökkentő arcok
nem talált bennük rációt. Később a kerü-
let festészet napi rendezvénysorozatában 
az A38-as hajón mutatkoztak be végzős 
képzőművészek egy performanszon. Ők 
szerencsésebbek voltak, mert kiváló mo-
derátor mutatta be a képeiket, így az ér-
deklődők kaptak a művekhez némi tám-
pontot, s már nem voltak olyan elutasító-
ak, mint a pécsi közönség. 
 A Bartók 32-ben a nagyrészt szakmai 
közönség értő módon szemlélte a két fia-
tal művész bemutatkozását. Bánki Ákos 
2006-ban végzett a Magyar Képzőmű-
vészeti Egyetem festő szakán. Műveiben 
egyszerre érhető tetten a normatív mo-
dernista művészeti kánon és az avantgárd 
stratégia, alkotásai egymásra épülő, illetve 
egymást kiegészítő sorozatokat képeznek. 
Az egyik falon huszonkét 50x50-es négy-
zetben gömb alakú foltokból építkezik. A 
kiállítóteremben balról jobbra haladtam, 
így a nagyon komor, sötét gömböcskék 
egyre színesebbek, egyre vidámabbak, 
egyre légiesebbek lettek a négyzetekben. 
Optimizmust véltem felfedezni a képek-

ben, melyeket az intuitív gesztusok, a 
véletlenek és a tudatossá tett véletlenek 
uralnak. Tudatosan épített térkoncepció-
jával Bánki a hiányt is a kép részévé teszi. 
A látószög eltolása, a dolgok új kontex-
tusba való helyezése pedig az absztrakt 
vizualitás egyik modern megvalósítása.  
 Verebics Ágnes szintén 2006-ban dip-
lomázott a Képzőművészeti Egyetem fes-
tő szakán. Kiemelkedő tehetség, akinek 
munkáit fiatal kora ellenére már számos 
helyen láthattuk. Sokkoló, erőteljes al-
kotásait változó formákban jeleníti meg, 
óriási nagyításban, torzításban, meghök-
kentő kivágásban és szokatlan nézőpont-
ból mutatja be azokat. Az önarcképek a 
vörös festék erejével, domináns szemek-
kel és szájjal ragadják magukkal a nézőt. 
A több mint két méter magas és széles 
képek egy-egy gesztust eltúlozva mutat-
ják meg azt az erőt, indulatot, ami egy te-
kintetben, kiáltásban vagy vicsorgásban 
van. Verebics szerint néha még a mimika 
sem kell, elég, ha egy másik szemszögből 
mutatja az arcot, mely bámul ránk. A/4-
es nagyságú, üveg alatti sorozata álom-
képekre emlékeztető, torz lenyomata a 
víziók fura világának. Találóan jegyezte 
meg a kiállítás megnyitóján Kishonty 
Zsolt: Verebics a női arcokat, akár saját 
arcát is úgy kezeli, mint egy tőle független 
tárgyat. Felszabdalja őket, kívülről közelít 
hozzájuk. Másik sorozatán szinte mimika 
nélkül mutatja az arcot, míg a következőn 
torz vicsorgásban.
 A február 16-ig nyitva tartó kiállí-
táson két fiatal, de máris ismert, és elis-
mert művész munkáit tekinthetjük meg. 
Mindkettőjük piktúrájában felfedezhető 
a magyar absztrakt festészet nagyjai-
nak hatása, többek között Gyarmathy 
Tihamér, Hortobágyi Endre, Lossonczy 
Tamás, Martyn Ferenc, Molnár László, 
Veszelszky Béla keze nyoma. Bánki és 
Verebics ezt az örökséget önálló gondola-
tokkal, technikával fejleszti tovább. 

Deák AttilaA két ifjú művész Bánki Ákos alkotása előtt

A meseregény elbűvölte a nézőket
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LAKÁS, INGATLAN

VILLA-LUX Ingatlaniroda 17. éve a budai 
ingatlanpiacon. Adásvétel, bérlet! Hegyvidék 
Üzletközpont, XII., Apor Vilmos tér. 
466-2482, 06/30/940-8093, www.villalux.hu, 
villalux@villalux.hu

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

ELADÓ, kiadó ingatlanokat keresünk ügyvéddel. 
215-0311, 06/30/397-6556, www.ingatlan.com/beabt

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

GELLÉRT tér közeli, 92 m2-es, felújított és 
Nyugati tér melletti, 62 m2-es öröklakásokért cse-
rébe keresünk budai, csendes, zöldövezeti, 100 m2 
körüli lakást 40 millióig. Tel.: 06/30/905-2447.

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.

XI., SASDON épülő 5 lakásos társasház 53 m2-es, 
2 szobás, kertkapcsolatos lakása 2007. IV. negyedévi 
átadással leköthető. 31 M Ft. 06/20/393-9689.

XI., MADÁRHEGYEN épülő 4 lakásos társas-
ház 64 m2-es, 3 szobás, I. emeleti lakása 2007. IV. 
negyedévi átadással leköthető. 34,9 M Ft garázs-
zsal, tárolóval. 06/20/393-9689.

XXII., HONFOGLALÁS úton 280 m2-es, 
panorámás, 2 szintes családi ház nagy teraszok-
kal, garázzsal, 1060 m2-es telken eladó, 67 M Ft. 
06/20/393-9689.

ELADÓ 100-150 m2-es, garázsos, újabb építésű 
luxus társasházi öröklakást keresünk ügyfelünk-
nek. Budai New York, 215-7336.

BARTÓK Béla, Ballagi Mór saroknál 30 m2-es, 
földszinti, teljesen felújított lakás 8,5 millióért el-
adó. Tel.: 06/20/576-1874.

OSZTAPENKO közben teremgarázs eladó. 
Irányár: 1 700 000 Ft. T.: 203-5573, 06/30/283-0079.

BEÉPÍTHETŐ tetőteret, vagy lapos tetőt keresek 
saját részre. 06/20/961-2129.

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.

1,5 SZOBÁS, gázkonvektoros, Nándorfejérvári 
úti lakás bútorozatlanul kiadó. 06/30/200-6925.

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.

SKÁLA közeli 1,5 szobás, csendes, légkondi-
cionált, panorámás, új lakás garázzsal 95 000-ért 
kiadó. 06/70/549-3259.

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 te-
lefonon lehet.

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

XI., KERÜLET Sasadi úton fedett kocsibeálló 
kiadó. 06/30/991-9897.

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.

ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsgára felkészítés 
Sashegyen (minden szinten). Tel.: 319-5724.

MATEMATIKA, fizika, kémia középiskolások-
nak, egyetemistáknak a körtérnél. 06/70/218-9000.

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

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

INGYENES angoloktatás Újbudán. 4 hetes, 20 
órás tanfolyamainkra jelentkezni lehet: 
201-1377, 06/70/316-3174, www.unifac.hu

A GRAFONET Szabadegyetem egyéves (ha-
vonta 1 alkalom) okleveles grafológusképzést 
indít 2007. március 25-i kezdettel a Szent Margit 
Gimnáziumban. OKJ-s továbbképzési lehetőséget 
biztosítunk. Részletfizetési kedvezmény, pedagó-
gusoknak akkreditált, 60 kreditpont igazolásával. 
Információ: 06/30/977-1322, 06/30/677-1938, 
www.grafonet.hu

TANÍTÓNŐ óvodásokat és iskolásokat, diszle-
xiát megelőző módszerrel tanít, korrepetál. 
365-4282, 06/20/388-4326.

MATEMATIKÁT, fizikát, műszaki tárgyakat ta-
nít minden szinten mérnöktanár. 246-2122.

MATEMATIKA, fizika vizsga-felkészítés alap-
foktól egyetemig. 250-2003, 06/20/934-4456.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól 

a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő mes-
ter. 06/20/934-4664, 246-9021. Elmű által minősí-
tett vállalkozás.

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, villanybojler, 
lakásfelújítás, festés, mázolás, tapétázás, burkolás, 
kőművesmunkák. Tel.: 203-0134, 06/20/321-0295.

VILLANY-, vízszerelés! WC-tartályok, csapok 
javítása, fürdőszoba-felújítás. Biztosítótáblák javí-
tása, hibaelhárítás. A kapcsolótól a teljes felújítá-
sig. 280-2685, 06/30/934-6473.

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

VÍZ-, fűtésszerelés, teljes felújítás, ázások meg-
szüntetése, készülékek javítása, cseréje garanciá-
val. Balázs János épületgépész-technikus. 
Tel.: 362-4050, 06/20/917-0697.

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

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

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

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

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

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

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.

RELUXA, redőny, napellenző, harmonikaaj-
tó, szúnyogháló rolós-fix, szalagfüggöny, roletta, 
aluredőny, 5 légkamrás műanyag ablak gyártása, be-
építése 10 munkanap alatt. Érdeklődni: Kiss Zoltán, 
362-4112, 06/20/957-5038, www.kissarny.fw.hu 

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.

SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, szalag-
parkettázást, padlószőnyeg lerakását garanciával, 
azonnali kezdéssel vállalok. 06/70/522-3957.

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.

REDŐNYÖSMŰHELY gyárt, javít, szerez min-
denfajta redőnyt, reluxát, szalagfüggönyt. 370-4932.

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

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.

ABLAKCSERE, lakásfelújítás, burkolás, festés, 
mázolás, víz-, villany-, fűtésszerelés, kőműves-
munkák. Generálkivitelezés! Sittszállítás, lomtala-
nítás! 280-2685, 06/30/934-6473.

FESTÉS, tapétázás, gipszkartonozás, lakásfelújí-
tás, speciális igényekre is. Egyedi megoldásokkal! 
Referenciával! Tel.: 06/70/235-1608.

MINŐSÉGI burkolás megbízható szakember-
től, határidőre, garanciával. Tel.: 06/20/234-0811.

TETŐ: cserép, pala és lapos tetők kisebb javítá-
sát, illetve teljes felújítását, szigetelését vállaljuk. 
T.: 06/20/921-6939. www.alpinstadt.hu

AJTÓ-, ablakdoktor! Mindenféle ajtók-ablakok 
illesztését, szigetelését, átalakítását és zárak cseréjét 
vállalom garanciával. Horváth Ákos, 06/30/962-8704.

TETŐSZIGETELÉS, teraszszigetelés, homlokzat 
hőszigetelés, épület-felújítás, utólagos falszigetelés 
garanciával. A 17. éve működő VIA Épszakker Kft. 
326-5312.

CSALÁDI házak, irodák, lakások, társasházak 
átalakítását, felújítását, homlokzatok utólagos hő-
szigetelését, térburkolatok készítését, betonozást 
garanciával vállalunk magánszemélyek és vállala-
tok részére. 204-6793, 06/20/934-6993.

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.

HAJDÚ és olasz villanybojlerek javítása, tisz-
títása, tűzhelyek, hőtárolós kályhák, mosógépek 
javítása. 280-2685, 06/30/934-6473.

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

MEGOLDÁS: Dél-Buda Szerviz. Mosógép, 
villanybojler, villanytűzhely, mikrosütő, hűtőgép, 
takarítógép javítása garanciával. 
285-3488, 06/30/950-1717.

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

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.

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

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.

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

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.

„A páromnak gyereke van”
A Szabad Iskolákért Alapítvány tanácsadást és 

csoport-foglalkozást hirdet „mozaikcsaládban” élő 
szülők számára.

A tanácsadásra olyan mozaik-családtagok vagy 
párok jelentkezését várjuk, akik szeretnék, hogy 
mozaikcsaládjuk minden tagjának („édes szülő“, 
„mostohaszülő“, „én gyerekem, te gyereked, mi 

gyerekünk“) a közérzete jobb legyen. 
 

A tanácsadást és a csoportfoglalkozásokat dr. Fischer 
Eszter pszichológus, a  „Modern mostohák. A párom-

nak gyereke van“ című könyv szerzője tartja.

Jelentkezni és érdeklődni lehet: Menczel Évánál,
06/70/279-1804, 1111 Bp. Budafoki út 17 a-c

www.kooperativ.hu

HIRDESSEN 
ÖN IS AZ 

ÚJBUDÁBAN
Szent Gellért 

tér 3.

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.

KERT, sziklakert, kerti tó építése, gyeptégla-tele-
pítés, öntözőrendszer építése. 
280-2685, 06/30/934-6473.

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 könyvelé-
se, számítógépes nyilvántartása, hátralékok behaj-
tása, közterhek bevallása, beszámolók összeállítása 
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.

MEGBÍZHATÓ hölgy páros társasházak takarí-
tását vállalja számlaképesen, referenciával. 
06/30/244-5634.

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

GYÓGYÁSZAT
SZENVEDÉLYBETEGSÉG a családban? 

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

LE SZO K TATJ U K  a  dohányzásról 
biorezonanciás 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.

GYÓGYMASSZŐR kezel hatékonyan hát-, 
nyaktáji fájdalmakat. Stresszoldás. 06/30/981-4944.

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, szőnyegeket, 
ezüst tárgyakat, régi játékokat, bizsukat, könyveket, 
könyvtárakat, hagyatékot, díjtalan kiszállás. 280-9308.

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

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.

TAKARÍTÓT keresek alkalmi munkavállalói 
könyvvel a Móricz Zsigmond körtér környékéről. 
Tel.: 06/30/605-3302.

GONDOZÁS
OTTHONÁPOLÁST, betegápolást, szakképzett 

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

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

IDŐSGONDOZÁST, házvezetőnői munkát 
vállal megbízható, becsületes hölgy, gyakorlattal. 
06/70/594-4414.

VEGYES 
A PEDIKŰR árából 50% kedvezményt adunk 

minden új vendégnek! Budapest XI., Etele út 50/b. 
06/20/353-5627.

FEKETE, szép és nagy bőrkanapé két fotellal, jó 
állapotban eladó. 06/20/485-9992.

KÖZLEMÉNY
AZ ALSÓHEGY utcai Óvodáért Alapítvány 

számlájára az adó 1%-ából 2006 októberében 761 
186 Ft érkezett. Ezt udvari fajátékok vásárlására 
fordítottuk. Segítségüket köszönjük! Nagy Ervinné 
intézményvezető.

A nagyon sikeres zuglói és óbudai 
tanfolyamok után elindítjuk 4 hetes, 

20 órás, ingyenes angol tanfolyamainkat 
a XI. kerületben is. 

A téli tanfolyamokra, kortól függetlenül az 
alábbi elérhetőségeken lehet jelentkezni: 

INGYENES ANGOLOKTATÁS

201-1377, 06/70/531-6813

WWW.UNIFAC.HU

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

oldal/hasáb méret (mm) fekete-fehér színes

1/1 álló 282 x 421 - 401 000

1/2 fekvő 282 x 209 - 196 000

1/4 álló 140 x 209 - 126 000

1/8 fekvő 140 x 103 68 000 75 000

1/16 álló   68 x 103 42 000 47 000

1/32 fekvő 68 x 50 24 000 29 000

2/103 álló 110 x 103 83 000 104 000

3/74 fekvő                168 x 74 63 000 73 000

2/74 fekvő                110 x 74 44 000 52 000

1/74 álló 53 x 74 23 000 28 000

Az árak az áfá-t nem tartalmazzák

A keretes hirdetések árai és méretei:

Az Újbuda hirdetési ajánlata
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Az 1936-os, berlini olimpia részve-
vői közül már csak nagyon kevesen 
élnek. Igaz, közöttük van a legidősebb 
magyar olimpiai bajnok, az immár 94. 
évében járó dr. Tarics Sándor is. Az 
aranyérmet nyert vízilabda-együttes 
tagja kitűnő egészségnek örvend, és 
legutóbb 2006 szeptemberében járt 
itthon. Elsősorban azért jött, hogy a 
Műszaki Egyetemen átvegye a rubin-
diplomáját…   

Ezeknek a lassan történelmi időknek 
bizony egyre kevesebb az élő tanúja. Kö-
zéjük tartozik egy régi sportember, aki 
akkor még valóban a legfiatalabbak közé 
tartozott a maga tizenhat évével. S nem-
csak egyszerűen fiatal volt, de végig ver-
senyben is állt a berlini olimpiára való 
kiküldetés jogáért. Reviczky Jánosnak hív-
ják, rövidesen betölti a 87. évét, s évtizedek 
óta itt lakik közöttünk, a Bartók Béla út 
36-38-ban. Szép reményű tornász volt, 
akinek azonban végül nem sikerült beve-
rekednie magát a Berlinbe utazó magyar 
válogatottba. A közbejött II. világháború 
pedig azt jelentette, hogy legközelebb csak 
tizenkét évvel később próbálkozhatott vol-
na ismét. Ez már neki nem sikerülhetett. 
Olimpiai bajnok felesége, Köteles Erzsébet 
jelenlétében, hármasban beszélgettünk. 
Elsősorban a múltról, de a jelenről is.

 János bácsi 1920-ban született. Mikor kez-
dett el tornászni?

1932-ben a Ferencvárosi Vasutasban 
tettem meg az első lépéseket. Két évvel 
később már igen szép sikereket értem 
el, előbb a Budapest-, majd az országos 
bajnokságon, persze az ifjúságiak között. 
Ám már ekkor felfigyeltek rám a szak-
emberek, akiknek elsősorban a korláton 
és a nyújtón bemutatott gyakorlataim 
tetszettek. Olyan gyorsan fejlődtem, hogy 
1936-ban már a felnőttek válogató verse-
nyén is elindulhattam. Sosem felejtem el, 
Mosonmagyaróváron, a Gazdasági Aka-
démia tornacsarnokában került sor erre 
a jelentős eseményre. Olyan kiválóságok 
között versenyezhettem, mint az 1932-es, 
Los Angeles-ben megrendezett olimpián 
két-két arany-, illetve ezüstérmet szerzett 
dr. Pelle István, továbbá Sárkány István, 
Kecskeméti Gábor, Péter Miklós és a töb-
biek. Valóban elmondhatom, hogy nem 
sok hiányzott a kiutazásomhoz, hiszen 
kilencen lettek olimpikonok a tornász 

Reviczky János két hellyel maradt le a berlini olimpiáról

Puskás Öcsi pacalpörköltje
válogatott tagjaiként, én pedig a tizen-
egyedik helyen végeztem.

 Pelle István akkor már régen túljutott a 
csúcson, viszont például Kecskeméti Gábort 
igazi „hatszeres” tornásznak tartották, aki 
valamennyi szeren képes volt kiegyensú-
lyozott teljesítményre.

Ez így igaz. Sajnos nekem a gyűrű- és a 
talajgyakorlatom még nem volt elég erős, 

így reálisan maradtam itthon. De ha már 
a régiekről beszélünk, mint érdekességet 
elmondanám, hogy például Pelle István 
(aki itthon harminckétszeres magyar baj-
noknak mondhatta magát!) akkoriban 
már verseny előtt is rendszeresen „be-
küldött” egy-két pohár bort, ami azután 
nem ritkán meg is tette a hatását. Ezen a 
bizonyos mosonmagyaróvári válogatón 
például a korlátról és a nyújtóról is leesett, 
de Berlinben még így is tizennyolcadik 

tudott lenni az összetett versenyben, s ez-
zel a legjobb volt a magyarok között.               

 1936-ban nem tudhatta, hogy nem lesz 
még egy esélye olimpiára kijutni... 

1939-ben már legalábbis sejthettem a 
dolgok további alakulásának menetét. Én 
egyébként abban az évben két egyetemre 
is beiratkoztam, mégpedig a testneve-
lésire és a műszakira. Amikor kiderült 

a kettősség, döntés elé állítottak, s én a 
gépészmérnöki tanulmányokat válasz-
tottam. Ezzel egyidejűleg be is fejeztem 
a versenyszerű tornászást, mivel Kecs-
keméten leestem a nyújtóról, és a térdem 
alaposan megsérült.

 A versenyzéstől ugyan elszakadt, de a tor-
nasportnak még nem fordított hátat.   

A Kispesti AC-ban elkezdtem edzősködni. 
Ebben a kezdeti időszakban, valamikor 

1940-ben történt meg egy alkalommal, 
hogy bejött a terembe Purczeld Feri, a 
későbbi Puskás Öcsi. Mint mindig, akkor 
is illedelmesen köszönt, majd megkért, 
hogy a bordásfalon egy kicsit erősíthes-
sen. Amikor elege lett, megint köszönt, 
s egyben meg is hívott magukhoz, mert 
mint mondta, „Anyukám nagyon finom 
pacalpörköltet főzött!” Ezt a találkozást 
életem nagy élményei között tartom szá-

mon! Különö-
sen azok után, 
hogy sok éven 
át figyelemmel 
k í sérhet tem 
pá lyafutásá-
nak alakulá-
sát. Még az 
1954. tavaszi, 
7-1-es magyar 
sikert hozott 
M a g y a r o r -
szág–Angl ia 
találkozót is 
láthattam Bu-
dapesten.

 E d z ő k é n t 
meddig dolgo-
zott?

Egészen 1980-
ig. Eredménye-
imről elmond-
hatom, hogy az 
1940-es orszá-
gos ifjúsági baj-
nokságon több 
tanítványom is 

jól szerepelt, közöttük volt Fekete József, 
aki válogatottként 1948-ban és 1952-ben 
az olimpiai versenyekre is kijutott. 

 Amikor lemondott az edzőségről, nyugdíj-
ba is vonult. A sporttól azonban nem sza-
kadt el, hiszen „házon belül” is biztosított 
a téma folyamatossága. Ugyanis felesége, 
Köteles Erzsébet olimpiai bajnok: tagja az 
1956-ban, Melbourne-ben első helyen vég-
zett magyar női kéziszer együttesnek.

Természetesen jobban örülnék, ha annak 
idején én is kijuthattam volna Berlinbe, 
de ezen most már kár meditálni. Ami 
sokkal fontosabb mindkettőnk számá-
ra, az a szeretet, amelyből életünk végéig 
töltekezünk. Sajnos, én nem utazhattam 
el tavaly novemberben Ausztráliába, az 
ötven éves évforduló alkalmából megren-
dezett ünnepségekre, de ezt is túléltük. A 
sport igen gyakran beszédtéma kettőnk 
között, és a televízió közvetítéseit mind a 
mai napig gyakran megnézem. A régeb-
biek közül Magyar Zoltán a kedvencem, 
akinek versenyzését sokszor közelről is 
megfigyelhettem. Az eredményes okta-
tó-nevelő munka csúcsa az, amit edzője, 
Vígh László belőle kihozott.   

Kép és szöveg: Jocha Károly

A fess, fiatal tornászbajnok

SPORTFAMÍLIA:  Köteles Erzsébet és Reviczky János együtt követi a mai sporteseményeket


