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DinasztiákHárom fészek

Írásunk az 5. oldalon

A Makovecz-gyerekekből 
műfordító, zenész és festő lett. 
Az apa által tervezett házban 
élnek külön, de mégis együtt.

interjúnk a 12. oldalon

A lövészetben mindenki ismer 
mindenkit: mi egy fiatal tehet-
ség nyomába szegődve egy 
olimpiai bajnokba botlottunk.
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 KELENFÖLD ŐRMEZŐ  GAZDAGRÉT  ALBERTFALVA  KELENVÖLGY  LÁGYMÁNYOS  SASAD-SASHEGY  GELLÉRTHEGY  SZENTIMREVÁROS  

Este, ha látod, hogy lemegy a 
nap, Képzelj az égre egy mási-
kat. Éjjel, ha fényt ad az elkép-
zelt nap...

Megemlékező soraink a 7. oldalon

Ötven év zene

Februártól rövidebb útvonalon, a Móricz Zsigmond körtér 
helyett csak a Fehérvári útig közlekedik az 53-as autóbusz. 
 A járat ideiglenes végállomása a budai Skála áruház elé 
került. A templom előtt lévő „Fehérvári út” elnevezésű meg-
állótól elindulva, a Bercsényi utcánál a 4-es villamos vágá-
nyait keresztezve fordul vissza a végállomásra, ami néhány 
méterrel előbbre lett helyezve a 12-es és a 86-os megállójához 

képest. A menetrend lényegében változatlan, a menetidő a be 
nem járt vonalszakasz miatt kb. 2 perccel lett rövidebb. 
 Kérdésünkre a BKV Zrt.-nél elmondták, hogy a végál-
lomás részben a Karinthy Frigyes úton lakók panaszai miatt 
változott meg, részben azért, mert a körtéri építkezések kö-
vetkeztében nagyon leszűkült a hely. A végállomást azonnal 
visszaállítják, amint a körtérnél ismét lesz elegendő hely.

A Skála előtt az 53-as autóbusz ideiglenes végállomása

Az Újbuda Szociális Plusz programnak 
köszönhetően új intézmény épül az 
időskorúak átmeneti bentlakásos 
ellátására. Az épület alapkövét feb-
ruár 7-én helyezte el Molnár Gyula 
polgármester, Balásdi-Szabó István, az 
Újbuda Gyöngye Kft. ügyvezető igaz-
gatója, valamint Farkas Dániel, a kivi-
telező Chrone Bau Zrt. vezérigazgatója 
a Bikszádi utca 53-55. szám alatt. 

Molnár Gyula köszöntőjében kiemelte, le-
gyen szó bármilyen reformról vagy meg-
szorításról, ezek az intézkedések mindig 
az egyes embereknél csapódnak le. A te-
lepülések önkormányzatai felelősek azért, 
hogy lehetőségeikhez mérten kompen-
zálják a reformintézkedések következmé-
nyeit. A kerületi szociális ellátórendszer fő 
célja, hogy a leginkább támogatást igény-
lőknek, a több gyermeket nevelőknek, va-
lamint az időseknek nyújtson támogatást. 
Újbuda költségvetésének közel 12%-át 
fordítja szociális kiadásokra. Az önkor-
mányzat kiemelt feladatának tekinti, hogy 
a költségvetési reformok miatt nehéz hely-
zetbe került családokat támogassa, ezért 
idén 22%-al, közel 780 millió forintra nő 
a pénzbeli ellátásra fordítható keretösszeg. 
Az Újbuda Szociális Plusz program éven-
te csaknem háromezer közgyógyellátásra 
jogosító igazolványt biztosít 120 millió 
forintos ráfordítással. A hetvenöt éven fe-
lüliek alanyi jogú gyógyszertámogatására 

– közel kilencezer személy részére – több 
mint százmillió forintot fordítanak. 
 A kerületi szociális ellátórendszer leg-
újabb beruházásának, az Újbuda Gyöngye 
Nyugdíjas apartmanháznak a lényege, 
hogy az önkormányzat és egy magánbe-
fektető közös projektcégének köszönhető-
en 150 férőhelyes idősotthont épül. A kerü-
let egy 200 millió forintot érő telket adott a 
vállalkozásba, a létesítményt a magánbe-
ruházó építi fel. A kész házban 110 egy-
személyes, és 20 kétszemélyes apartmant 
alakítanak ki. A lakók számos szolgáltatást 
vehetnek majd igénybe, így könyvtárat, 24 
órás szakképzett ápolói ügyeletet, lesznek 
kulturális és szabadidős programok, vala-
mint időstorna. Az apartmanház környe-
zetében élő idősek bekapcsolódhatnak az 
épületben majdan működő nyugdíjas klub 
és napközi otthon életébe. 
 Az időskorúak lélekszáma Újbudán 
meghaladja a 40 ezret. Arászorulók részé-
re az önkormányzat étkezést, házi segít-
ségnyújtást, nappali ellátást, otthonápo-
lást biztosít. Az új beruházás befejeztével 
lehetőség nyílik azoknak az idős szemé-
lyeknek gondozóházi ellátására, akiknek 
– pl. kórházi kezelést követően, vagy az 
otthoni ellátás átmeneti kiváltása idejére 
– önálló életvitele egy időre veszélybe ke-
rül. A házban öt apartman bérleti joga az 
önkormányzatot illeti meg, további 100 
helyre a lakókat túljelentkezés esetén az 
önkormányzat választja ki. 

Bővül a szociális 
ellátás, nőnek 
a támogatások 
Újbuda Gyöngye Nyugdíjas apartmanház

Miközben Hannoverből Budapestre 
érkeztek a körülbelül 100 méter hosz-
szú fúrópajzsok elemei, a 4-es metró 
egy 74 méteres szakasza, az Irén-
alagút már el is készült a Fehérvári út 
alatt, igaz nem fúrópajzsokkal, hanem 
bányászati módszerrel vájták ki. 

Befejezték a Fehérvári út alatt húzódó 
alagút fúrását a Kanizsai és az Ulászló 
utca között. A 74 méter hosszú, békaszáj 
formájú szakaszban egy külön burokban 
halad majd a metró az Etele tér irányába, 
és ezen az alagúton keresztül oldják meg a 
Bocskai úti állomás szellőzését is. A meg-
álló főszellőzőjét ugyanis helyhiány miatt 
csak a Kanizsai utca végnél lévő kis téren 
tudták elhelyezni, innen áramlik majd a 
friss levegő az állomásra. 
 Az alagútszakasz fúrását egy kisebb 
ünnepség keretében december 4-én, Bor-
bála napján kezdték el – Szent Borbála 
a bányászok, a mélyben dolgozók védő-
szentje –, és átlagosan naponta három mé-
tert haladtak előre. Éjjel-nappal dolgoztak, 
mivel nem járt komolyabb felszíni zajjal a 
munka, nem is volt ebből konfliktusa az 
építőnek. 
 Az alagút már elérte az épülő állomást, 
az építőknek csak annyi munkája maradt, 
hogy befejezzék a földalatti rész betonozá-
sát, és a felszínre hordják a kitermelt földet. 
Ezekkel várhatóan a jövő héten végeznek, 
és akkor teljesen elkészül az alagút, ame-

lyet a kivitelező cég gazdasági igazgatója 
után Irén-alagútnak neveztek el. 
 Közben a hannoveri gyárból uszá-
lyon Budapestre érkezett a két alagútfúró 
pajzs. A csepeli szabadkikötőből közúton 
vitték a szerkezetek elemeit az Etele térre, 

ahonnan – a jelenlegi tervek szerint – áp-
rilisban, illetve májusban indulnak majd 
útnak. A két, száz méter hosszú acélcsövet 
– amely nemcsak fúrja, hanem egyszerre 
építi is az alagutat – az Etele téren részen-
ként süllyesztik le az indítóaknába. 

(G.P.)

Elkészült a 4-es metró 
első alagútszakasza 

Szent Borbála segítette a fúrókat

 Az Újbuda Gyöngye Kft. Magyaror-
szágon elsőként kíván olyan nyugdíjas 
apartmanházat építeni és üzemeltetni, 
amelynek pénzügyi stabilitását az előre 
teljes egészében befizetésre kerülő bérleti 
díjak garantálják, azonban az apartmanok 
meghatározott idő előtti üresedése esetén 
a le nem lakott időszakra jutó díjat a kft. 
visszatéríti az örökösöknek. A bérleti dí-
jak mértékét a kerület hasonló adottságú 

lakóingatlanainak az árához igazították. 
A közös költségek – beleértve az apartma-
nok költségeit, étkeztetést, orvosi és ápolói 
felügyeletet, és egyéb szolgáltatások díjait 
is – nem érik el az egyéb intézményekben 
elvárt befizetés mértékét. 
 Az apartmanház 50%-os tulajdonosa 
az újbudai önkormányzat, a másik 50%, 
a Millers Zrt. kezében van. Az építkezé-
sért a Chrone Bau Zrt. felel, mint a projekt 

műszaki- és generálkivitelezője. A Millers 
Zrt., illetve a Chrone Bau Zrt. jól működő 
beruházó-kivitelező páros, az ő nevükhöz 
fűződik a Nádorligeti Lakópark építése. 
 Az Újbuda Gyöngye Apartmanház 
nyugodt, csendes kertvárosi környezet-
ben, zöldfelületekben gazdag területen 
épül, ahova 2008 májusától költözhetnek 
az új lakók. 

Farkas Annamária

Szász Endre 
kiállítás

9. oldal
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Pénteken délután ismerhették meg 
a fővárosi szakképző intézmények és 
lapunk is azt a javaslatot, amely tartal-
mazza a szakképzési reform keretében 
összeolvadó iskolák tervezett listáját. 
A végleges döntést március 1-jén 
mondja ki a Fővárosi Közgyűlés.

A szakképzési reform első lépéseként a 
Közgyűlés tavaly nyáron fogadta el a Fő-
városi Szakképzés-fejlesztési Stratégiát. 
Ennek célja olyan szakképzési struktúra 
létrehozása, amely megfelel a munkaerő-
piaci igényeknek, fejleszti a munkavállalói 
kompetenciát, és piacképes tudást biztosít. 
Az új struktúra a szakképzés és a köz-
oktatás szétválasztásával, az intézményi 
szerkezet racionalizálásával, a működtetés 
költségeinek mérséklése mellett alkalmas 
lesz az uniós fejlesztési források koncent-
rált, ésszerűbb felhasználására is. 
 A reform második lépése az úgy-
nevezett intézmény-racionalizálási terv 
elkészítése: ez tartalmazza konkrétan az 
integráció során a beolvadó és a befogadó 
intézmények listáját. Az erről szóló köz-

gyűlési előterjesztés tervezetét pénteken 
kézbesítették az érintett iskolák számára. 
Az intézményeknek két hét áll rendelke-
zésre ahhoz, hogy ezt a tervezetet az Isko-
laszékkel, a szülői munkaközösséggel, a 
diákönkormányzattal együtt áttekintsék, 
megbeszéljék, és esetleges javaslataikat el-
küldjék az Oktatási Bizottságnak.
 A szakmai javaslat alapján korábban 
az Oktatási Bizottság tagjai személyesen 
tájékozódtak az érintett iskolákban, kon-
zultáltak azok tanáraival, az igazgatókkal, 
elolvasták az intézmények által beküldött 
valamennyi konstruktív javaslatot, figye-
lembe vették az intézmények egymás kö-
zötti együttműködési szándékait. Mind-
ezek alapján az előterjesztőket néhány 
esetben az eredeti elképzelés megváltozta-
tására kérték. Ez részben érintette Újbuda 
intézményeit is.

Fényes Elek Közgazdasági 
Szakközépiskola
A Fényes Elek Közgazdasági Szakközépis-
kola tanulói az eredeti javaslat szerint Cse-

pelen folytatták volna tanulmányaikat. A 
területi szempontok figyelembevételével 
optimálisabb megoldási javaslat született, 
mely szerint a megszűnő intézmény jog-
utódja a Budai Középiskola.

Mérei Ferenc Szakiskola

Az iskola hátrányos helyzetű tanulókkal 
elért eredményei, illetve az Oktatási Bi-
zottság tagjainak személyes tapasztalatai 
alapján folytatott felülvizsgálat arra a kö-
vetkeztetésre jutott, hogy a mintaértékű 
pedagógiai műhely működésének garan-
ciája az iskola jelen formában történő mű-
ködése. Jelen javaslat szerint a Szabómester 
Szakképző Iskola az ugyancsak perifériára 
került gyerekekkel foglalkozó Mérei Ferenc 
Szakiskola jogutódja is.
 A Kelenföldi Műszaki Szakközépisko-
la és Szakiskola, valamint a Kolos Richárd 
Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközép-
iskola és Szakiskola befogadó intézménye 
az új tervezet szerint is a Trefort Ágoston 
Kéttannyelvű Középiskola.

H. L.

Változott a fővárosi iskola-lista
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MOLNÁR GYULA országgyűlési képvise-
lő (MSZP, 16. VÁLASZTÓKERÜLET) február 
22-én, csütörtökön 17-től 18 óráig tart 
fogadóórát az MSZP kerületi irodájá-
ban (Mérnök u. 40.).
DEÁK ANDRÁS (KDNP), Szentimreváros 
képviselője minden hónap első kedd-
jén 15-17 óráig tartja fogadóóráját az 
Éghajlat Könyves Kávézóban (Karinthy 
Frigyes út 9.). Hivatali akadályoztatása 
esetén közvetlen munkatársa, Téglásy 
Kristóf (06/20/261-8836) helyettesíti.
DR. JÓZSA ISTVÁN országgyűlési kép-
viselő (MSZP, 17. VÁLASZTÓKERÜLET) 
február 22-én, csütörtökön 17 órakor 
tartja fogadóóráját Kaptárkő u. 8. alatti 
helyiségben.
SZABÓ VILMOS (MSZP) országgyűlési 
képviselő  február 22-én, csütörtökön 
17 órakor tartja fogadóóráját a Bartók 
Béla út 19. alatti helyiségben (bejárat a 
Mészöly utcából).
KRAUSZ CSABA (MSZP) önkormányzati 
képviselő február 22-én, csütörtökön 
17 órakor tartja fogadóóráját a Bartók 
Béla út 19. alatti helyiségben (bejárat a 
Mészöly utcából).

AZ MSZP VÁLASZTÓKERÜLETI IRODÁI
Az MSZP választókerületi irodáinak 
nyitvatartási rendje. 15. választókerü-
let: 1114 Bartók Béla út 19. (bejárat a 
Mészöly u. felől). Tel.: 466-6235; csü-
törtökön 16-18 óráig. Az MSZP ke-
rületi irodája és a 16. választókerület 
választási irodája: 1119 Mérnök u. 40. 
Tel.: 204-2806, 204-2805; hétfőtől csü-
törtökig 10-17.30, pénteken 10-14 órá-
ig. 17. választókerület: 1118 Kaptárkő u. 
8. Tel.: 247-1711; hétfőn és csütörtökön 
16-19 óráig.

A FIDESZ PROGRAMJAI 
Minden hónap harmadik hétfőjén, elő-
ször február 19-én 17.30 órakor Nyitott 
Fidesz összejövetel. Beszélgetés aktu-
ális témákról. Február 20-án, kedden 
18 órakor a Budai Klub-Galéria szer-
vezésében Újváry Lajos festménykiál-
lításának megnyitója Bráda Tibor fes-
tőművész köszöntőjével. Fellép Faragó 
Laura énekművész.
Állandó programok: Minden kedden 
15–17 óráig ingyenes jogi tanácsadást 
tart dr. Oláh András Sándor ügyvéd; 
a hónap első és utolsó szerdáján 15–17 
óráig munkaügyi tanácsadás; minden 
hétfőn 14–16 óráig táplálkozási tanács-
adás; minden hétfőn és szerdán angol 
kezdő (8–9 óráig) és haladó (9–10 órá-
ig); Gyere Nagyi Klub minden hónap 
első csütörtökén 10 órától. 
Szolgáltatások: ingyenes Internet, 
becsületkasszával működő kávézó, 
konzervatív hetilapok, a Demokrata 
újság mellékleteként megjelenő DVTV 
DVD-jének megtekintési lehetősége. 
A programokról bővebb információ 
a 209-3439-es és a 06/20/471-4972-
es számon kapható. A helyszín: XI., 
Budafoki út 9-11. Nyitva tartás: hétfő-
csütörtök 10-18-ig, péntek 11-17-ig.

INGYENES ÉRETTSÉGI-ELŐKÉSZÍTŐ
Márciusban ingyenes, gyakorlatorien-
tált érettségi-előkészítő indul magyar-
ból és történelemből a Fidesz 16. vá-
lasztókerületi irodájában: Fejér Lipót 
u. 63., félemelet. Érdeklődni a 06/30/ 
298-1802-es telefonon lehet. 

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. 
Független 60-asoknak páratlan szom-
batokon 15 órától zenés teadélutánok. 
Jelentkezés a 203-4200-ás  számon.

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) alpolgármester. 
Képviselői fogadóóra: Minden hónap 
első hétfőjén 17–19 óráig a Gárdonyi 
Géza Általános Iskolában (Bartók 
Béla út 27.). Alpolgármesteri fogadó-
óra: minden hó második hétfőjén 15–
17 óráig a XI. kerületi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal (Zsombolyai u. 
5.) III. emelet 304-es tárgyalójában. 
Bejelentkezés az alpolgármesteri foga-
dóórára az általános igazgatási és tájé-
koztatás csoportnál 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 fogadó-
óra: Minden hónap harmadik szer-
dáján 16-17 óráig a Polgármesteri 
Hivatalban (Zsombolyai u. 5.). Erre 
bejelentkezés az általános igaz-
gatási 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. 

Sokan tapasztalhatják, hogy Budapest 
legforgalmasabb autóbusztengelyén, 
a 7-es járatcsalád útvonalán gyakran 
akadozik a forgalom: sokszor egymás-
ba érnek a járművek, máskor meg jó 
időbe telik, mire megérkezik egy-egy 
zsúfolt kocsi. Utánanéztünk, mit tesz az 
üzemeltető azért, hogy hasonló esetek 
minél ritkábban forduljanak elő.

A 7-es és a 73 autóbuszjárat menetirányítá-
sát az Automata Vonali Megfigyelés (AVM) 
rendszerben végzik. A szolgálat vezetője, 
Madák Pál meghívására szétnézhettünk 
abban a központban, ahol az érintett vo-
nalak felügyeletét ellátják. A munkatársak 
a nagy teremben összesen kilenc főmonito-
ron nézik a járművek haladását. 
 – A zöld ikonok, a „jól viselkedő”, a ki-
adott menetrend szerint haladó buszokat 
jelenítik meg, a pirosak sietnek, a sárgák 
pedig lemaradnak hozzá képest. A számí-
tógépekbe beprogramozzuk az éppen érvé-
nyes menetrendet, így a gép maga választja 
meg a valós helyzetnek megfelelő színeket. 
A 7-es útvonalán 9, míg a 73-asén 10 azo-
nosító pont van, amelyek a busz elhaladá-
sakor automatikusan küldik a központnak 
a jelzést. Persze az is előfordulhat, hogy egy 
kamion vagy valami más éppen takarja ezt 
a műszert, ami rendszerint a közvilágítási 
oszlopokon 5-6 méter magasságban van 
elhelyezve, és folyamatosan bocsátja ki ma-
gából a jelzéseket. Ez a rendszer körülbelül 
10–100 méter pontossággal tudja megmu-
tatni, hogy egy adott autóbusz éppen hol 
halad – mondja Madák Pál. 
 A tájékoztatást telefoncsengetés sza-
kítja félbe, a beosztott kolléga rögtön 
intézkedik egy meghibásodott jármű 

pótlásáról. Úgy dönt, hogy egy darabig 
valamivel ritkábban indítja a végállomás-
ról a buszokat, és csak akkor állítja vissza 
az eredeti követési rendet, ha megjavítják, 
vagy a garázsból pótolják a kieső jármű-
vet. – Ezt persze csak azoknál a vonalak-
nál teheti meg, ahol 15 percnél sűrűbben 
követik egymást a buszok – mondja a 
szolgálatvezető.
 A monitorokon éppen azt látjuk, hogy 
a Kelenföld városközpontban még késő 
járművek döntő többsége a Szent Gellért 
térnél már két perc előnyre tesz szert. Ezt 
azzal magyarázzák a munkatársak, hogy 
lerövidült a menetidő, amióta a Bartók 
Béla úton a Tétényi úttól lehet használni 
a villamosvágányokat a buszoknak. Ar-
ra külön is felhívják a figyelmet, hogy a 
buszvezetőnek kötelező a vágányokra haj-
tania, ha az X-jelű lámpa világít a műszer-
falon. Ellenkező esetben az úttesten kell 
haladnia járművével. Ennek a betartása 
azért kötelező, hogy a buszok ne előzzék le 
egymást, különben felborul a menetrend. 
 Felvetem, hogy a tapasztalatok alapján 
a 73-as mindkét irányban igen sűrűn utol-
éri a 7-est, továbbá, hogy az utasok gyakran 
szólnak a 7-es vezetőinek, hogy ugyan ha-
ladjon már azzal a járművel. Állításaimat 

a monitoron látottak éppen nem erősítik 
meg, ezúttal „jól viselkednek” a járművek 
– déli egy óra van. Felvetéseimre az AVM 
munkatársa statisztikai adatokat mutat, a 
számítógépek ugyanis pillanatok alatt el-
készítik a legkülönbözőbb táblázatokat.
 – Idén januárban a 7-es buszjáratnál 
1,3% volt a menetkimaradás 9 423 indí-
tásból. A 73-as buszé még ennél is jobb, 
ott a kimaradás mindössze 0,9%. Ezek a 
kedvező adatok – a városi átlagnál legalább 
kétszer kisebbek – a Volvo buszoknak 
köszönhetők. Legújabban a Combinókra 
szerelték fel a jelfogó-berendezéseket, így 
már a 4-es és a 6-os villamosokat is ebből 
a központból irányítjuk. A többi vonalat 
a főváros 13 csomópontjában lévő területi 
diszpécserek vezérlik. Ennek főleg anyagi 
okai vannak, mert jelenleg nincs pénz a 
rendszer továbbépítésére, de a technika ta-
lán más utat is megnyit előttünk: a 86-os 
vonalán most teszteljük a műholdas hely-
meghatározási rendszert, amely azt is lehe-
tővé teszi, hogy ne csak végállomásokon, 
hanem a vonalközi megállókban is legyen 
az utasok részére olyan kijelző, amelyről 
megtudhatják, mikor várható a következő 
jármű érkezése – mondta Madák Pál.

Kertész István

Autóbuszok és menetirányítók
A műholdas helymeghatározási rendszeré a jövő

A közelmúltban Újbudán az Irinyi 
József utca – Budafoki út keresztező-
désében kihunytak a közlekedési jel-
zőlámpák fényei, két héten keresztül 
csúcsidőben rendőrök irányították a 
forgalmat. Az eset kapcsán kértünk 
általános tájékoztatást a jelzőlámpák 
üzemeltetéséről, felügyeletéről és 
javításáról Mózes Antaltól, a Fővárosi 
Önkormányzat közlekedési ügyosztá-
lya forgalomtechnikai alosztályának 
csoportvezetőjétől.

Hány jelzőlámpás csomópont van Budapesten, ki 
a tulajdonosuk, és ki a felelős működésükért?
A főváros 4500 kilométeres úthálózatán 
összesen 953 jelzőlámpás csomópont 
van, ebből 97 – tehát valamivel több, 
mint a 10% – a XI. kerületben működik. 
Ez a szám is mutatja, hogy Újbuda nagy 
kiterjedésű kerület, sok és hosszú főút-
vonallal, valamint több országos közút 
bevezető szakaszával. A jelzőlámpák, 
mint forgalomtechnikai létesítmények a 
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában 
vannak, az üzemeltetésükért a Fővárosi 
Közterület-fenntartó Rt. felel. Ők rendel-
keznek naprakész nyilvántartással, ők 
tartják a kapcsolatot a karbantartókkal, és 
minden jelzés hozzájuk fut be. A lámpák 
karbantartására és javítására a Fővárosi 
Önkormányzat a Siemens-Vilati Konzor-
ciummal kötött szerződést. Egyébként 
e tevékenység elvégzését – a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő időközönként 
– közbeszerzési eljárás keretében megpá-
lyáztatják.

Miként jut a karbantartást és javítást végző cég 
tudomására, ha meghibásodik egy jelzőlámpa? 

A fővárosi közlekedési jelzőlámpák mint-
egy fele a VIII. kerület, Szabó Ervin téri 
forgalomirányító központ „felügyelete” 
alatt működik, de a városban több alköz-
pontjuk is van. A jelzőlámpák üzemálla-
potáról minden információ a központba 
fut be, ahol azonnal megjelenik a hibaüze-
net, így gyorsan intézkedhetnek az elhárí-
tásáról. Az önálló lámpák esetében úgyne-
vezett távfelügyelet létezik, sajnos az infor-
mációk ezek esetében lassabban érnek el a 
központig, így a javítási idő is valamivel 

hosszabb. A karbantartást végző konzor-
ciumnak szerződéses kötelezettsége, hogy 
naponta végigjárják a fővárost gépkocsi-
val, így a rendellenességeket viszonylag 
gyorsan észlelik. Természetesen a rendőr-
ség és a BKV munkatársai – elsősorban a 
járművezetők – is jelentik, ha rossz lámpát 
vagy hibás működést tapasztalnak. Az 
értesítést követően a központ ellenőrzi a 
bejelentés valódiságát, 
és intézkedik a hibael-
hárításról.

Melyek a tipikusan előfor-
duló meghibásodások, és 
mennyi időbe telik kijaví-
tásuk?

Mostanáig a leggyako-
ribb hiba a jelzőlám-
pák izzóinak kiégése 
volt. Azért mondom, 
hog y mosta ná ig , 
mert 2005 óta folya-
matosan ún. „led”-es 
fénypontokra cserélik 
az izzókat, amelyek 
folyadékkristályos el-
ven működnek, nem 
izzószállal. Lényege-
sen kevesebb energiát 
fogyasztanak, mint a 
hagyományos izzók, 
esélyük a meghibá-
sodásra szinte nulla, 
élettartamuk pedig 
években mérhető. 
2008-2009-re várható-
an valamennyi főváro-
si jelzőlámpát lecserél-
nek. Más jellemzőnek 
mondható hibaforrás 
nincs, a zárlat, a vé-
letlen vagy szándékos 
rongálás viszonylag 
ritka. A kiégett izzók 
cseréje mindössze néhány percet vesz 
igénybe, ezt legfeljebb a kiszállási idő nö-
veli meg, de a javítást végző konzorcium 
mindig eleget tesz a szerződésben foglalt 
3-4 óra alatti hibaelhárítási kötelezettsé-
gének. Az Irinyi József utca – Budafoki út 
kereszteződésében álló lámpák azért nem 

működtek, mert a sarkon lévő jelzőbe-
rendezést kidöntötte egy autó, a rendszer 
helyreállítása ilyenkor természetesen sok-
kal több időt vesz igénybe. 

A lakosság hogyan tehet bejelentést?

Bármilyen rendellenességet tapasztalnak 
a közlekedők – például hogy a lámpák 
sötétek, sárgán villognak, a megszokott-

nál rövidebb ideig van zöld jelzés, vagy 
állandóan a piros ég –, akkor két telefon-
számon jelezhetik a problémát: a hívások 
és bejelentések a 267-4673 számon a rend-
őrségre, a 471-1860-on pedig a Siemens-
Vilati diszpécserszolgálatához futnak be. 

- garamszegi -

Hibaelhárítás három óra alatt
A főváros minden tizedik jelzőlámpás csomópontja Újbudán van

Két éven belül az összes lámpát led-esre cserélik a fővárosban

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata pályázatot ír ki a XI. Fehérvári út 182. 
szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban lévő „Fiatalok részére bérbe adható 
garzonházi lakrészek” bérleti jogának elnyerésére.
A részletes pályázati kiírás és a pályázati lap átvehető: a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálatán (XI. ker. Bocskai út 39-41.) vagy letölthető a www.ujbuda.hu honlapról. 
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2007. március 31.
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Madarász Gyuláné: Egész életemben erre a pályára készültem, ez a hobbim, a szenvedélyem

A köszönöm mellé egy ragyogó szempár
Szeretem a megszállott embereket. 
Hitüket, meggyőződésüket, kitartásu-
kat, lelkesedésüket, hivatástudatukat. 
Meg kell becsülni őket, mert sajnos 
egyre kevesebben vannak. S ennek 
egyik oka, hogy ma a gondolkodás 
középpontjában rendszerint a pénz 
áll, és a hivatás megszállottjait – akiket 
az anyagi szempontok kevéssé vagy 
egyáltalán nem befolyásolnak – a 
másként gondolkodók, élők, másként 
munkát végzők kinevetik. Megszállott 
emberrel élmény találkozni. Részem 
volt ebben az élményben, amikor 
dr. Madarász Gyulánéval, a Magyar 
Vöröskereszt újbudai területi vezető-
jével beszélgettem.

 Mi késztet valakit arra, hogy főállású vöröske-
resztes legyen? Az embernek nem az jut eszébe 
kamaszkorában, amikor először kezd egy kicsit 
komolyabban foglalkozni a pályaválasztás gondo-
latával, hogy én bizony vöröskeresztes leszek.

Eredetileg tanítani szerettem volna, de a szár-
mazásom miatt nem vettek föl az egyetemre. 
Tudja, az én édesapám egy Győr-Sopron me-
gyei kis faluban volt negyven esztendeig evan-
gélikus lelkész. Ez olyan kicsiny település volt, 
hogy még orvos sem lakott ott. Ha egy gyerek 
belázasodott, apát hívták, hogy legalább az 
elsősegély szintjén lássa el a kis beteget. Gyö-
nyörűek voltak a gyermekéveim. A paplak aj-
taja éjjel-nappal nyitva volt, és mi magunk is 
nyitottan éltünk. Szegények voltunk, de én ezt 
sohasem éreztem. Volt egy kis háztájink, sző-
lőnk, a szüleim méhészkedtek, nyulakat nevel-
tek. Mi hárman, lányok, ha kellett kapáltunk, 
ha kellett kacsoltunk, zöldséget ültettünk. Egy 
dolgot megtanultam, és ebben nagyon hiszek: 
aki nem tudja, mit jelent a nincs, az nem tudja 
értékelni a van-t. Ennek ismeretében neveltem 

a lányomat, és ennek tudatában foglalkozom 
azokkal, akik szorult helyzetükben hozzánk 
fordulnak. Soha nem felejtem el, amikor 35 
évesen beültem a Trabantomba. Hihetetlen 
boldogságot éreztem. Apának csak egy bicik-
lije volt. 

 Egy ilyen kis faluban rendszerint erős a közösség. 

Annyira, hogy életre szóló útravalót ad. Az a 
település egy kis puritán sziget volt, és a leg-
fontosabb, amit onnan magammal hoztam, az 
az emberszeretet. Emlékszem szomszédunkra, 
Lidi nénire, aki úgy invitált magához bennün-
ket, hogy „gyere be kis szógám!” Bementünk 
a házba, ahol az egyik fiókban mindig volt a 
számunkra lekvár, pogácsa. Anyám nyaranta 
kitett az udvarra egy kád vizet, amiben aztán 
ott locspocsolt a falu valamennyi gyereke. De 
nem maradhattam sokáig a szüleimmel. He-
tediktől már Győrben jártam iskolába, mert 
otthon nem volt orosz tanár. Akkoriban ke-
resztanyáméknál laktam, aztán érettségi után 
Szombathelyen töltöttem a nyarat, a nagyma-
mámnál. Ott ragadtam.

 Gondolom, az édesanyja nem örült ennek.

Mindig nagyon önálló voltam. Megírtam neki, 
hogy egy ismerős útján módom van elhelyez-
kedni az ottani gyermekkórházban adminiszt-
rátornak, és ő ezt elfogadta. Annál is inkább, 
mert később továbbtanultam. Elvégeztem Bu-
dapesten a diétás nővérképzőt, majd a Budai 
MÁV Kórházba mentem dolgozni. Munka 
mellett tettem le a vizsgáimat az Egészségügyi 
Főiskolán. Előbb dietetikus, később élelmezés-
vezető voltam. A MÁV Kórházban ismertem 
meg a férjemet is.

 Hosszú időt töltött a MÁV Kórházban?

Huszonöt évet. Szerettem ott lenni. Kellemes, 
családias légköre volt. Név szerint ismertem 

minden egyes beteget. Még azt is tudtam, ki 
szereti a mákos tésztát, ki a diósat. A férjem-
mel, aki ott kezdte a pályáját, s lett az egyko-
ri friss diplomásból az érsebészet főorvosa, 
második otthonunknak éreztük a kórházat. 
Aztán amikor az új épületet is felhúzták, egy 

kicsit megváltozott a helyzet, eltűnt a meghitt 
családiasság. De ne is beszéljünk erről az idő-
ről, mert most, hogy meg fogják szüntetni az 
intézményt, szívfacsaró a visszaemlékezés, hi-
szen az a kórház életem egy darabja. 

 Szeretett ott lenni, mégis állást változtatott.

Tudja, a férjem elment nyugdíjba, nekem meg 
egyre fárasztóbb volt innen, Újbudáról kijárni 
Budakeszire. Kiírtak egy pályázatot a kerületi 
szervezet vezetői tisztségére, és úgy gondoltam, 

mit veszíthetek, megpályázom. Sikerült, és en-
nek már tizenkét esztendeje. Ma már tudom, 
hogy egész életemben erre a pályára készültem, 
ez a hobbim, a szenvedélyem. Szabad és krea-
tív lehetek a munkámban. Csak azt bánom, 
hogy nem előbb váltottam. Akármennyit dol-
gozom, nem érzek fáradtságot, mert szeretem, 
élvezem, amit csinálok, mert boldoggá tesz, ha 
segíthetek. Az én boldogságomhoz nem kell 
más csak a köszönöm mellé egy ragyogó szem-
pár. Mindehhez nincs szükség nyilvánosságra. 
Engem nagyon irritál, amikor azzal van tele 
a sajtó, hogy ez meg az a civil szervezet kará-
csonykor ennyi meg annyi csomagot osztott a 
hajléktalanoknak, a rászorulóknak, vagy hogy 
hány tányér babgulyást főztek nekik. Úgy vé-
lem, hogy a rászorulókat egész évben segíteni 
kell, legfeljebb karácsonykor és húsvétkor 
kiemelten. Ki is osztottunk karácsonykor 1 
millió 200 ezer forint értékben utalványokat. 
Sok a rászoruló. Soha nem kutatom, hogy aki 
bekopog hozzánk, milyen anyagi helyzetben 
van, mert meggyőződésem, hogy aki idejön, az 
bizonyosan rászoruló. Nemrég egy picike, va-
laha jobb napokat látott idős hölgy keresett föl. 
Bejött a szobámba, kérte, csukjuk be az ajtót. 
Engedélyt kért, hogy tegezhessen, aztán szinte 
súgva kért: „ne mondd el senkinek, hogy itt 
jártam! Hideg van, fázik a lábam. Tudnál adni 
nekem egy meleg cipőt?” Szerencsére találtam 
az adományok között egy szőrmecsizmát az ő 
méretében. Könnyes szemmel köszönte meg…

 Úgy tudom, gyakoriak a vöröskeresztes szociális 
akciók is.

Fillérekért adjuk a ruhákat, a játékokat. De 
még így is előfordul, hogy meglátva egyik-má-
sik „vevőnket”, úgy döntünk, hogy nem fogad-
juk el még azt az ötven vagy száz forintot sem. 
Sőt, a kisfiú, aki boldog az új sapkájában, még 
egy csokit is kap.

 Nap, mint nap nehéz sorsú emberekkel találkozik. 
Nem viseli ez meg?

Ha mindenki gondját magamra veszem, az 
olyan szellemi-fizikai megterhelést jelent, 
ami leszívja az ember erejét. Inkább arra tö-
rekszem, hogy mindenkinek segítsek, senkit 
nem küldök el. Ha tönkremegyek, nem tudok 
segíteni. Azt a törökbálinti anyaotthonban 
élő kismamát sem – holott nem kerületi lakos 
–, aki azzal jött, hogy nincs pénze tápszerre. 
A szívem szakadt meg, amikor a babára néz-
tem, hiszen nekem is van egy unokám, aki 
szerencsére semmiben sem szenved hiányt. 
Engem társaimmal együtt az vezérel, hogy 
ha a rászorulónak már sem az állam, sem az 
önkormányzat nem tud adni, akkor nekünk 
kell ezt megtenni. Hozzáteszem: itt, Újbudán, 
gondoskodó az önkormányzat. A hetven éven 
felüliek gyógyszer-hozzájárulást, az újszülöttek 
szép összegű takarékbetétkönyvet kapnak, de 
sajnos a lakótelepeken egyre többen vannak, 
akiknek gondot okoz a nem az ő pénztárcá-
jukra szabott magas rezsiköltség. Ez főként a 
nyugdíjasokra igaz.

 Akik közül sokan szégyellik, hogy segítségre szorul-
nának, és nem jönnek sem a Vöröskereszthez, sem 
az önkormányzathoz.

Na ezért jó, hogy van 150-160 önkéntesünk, 
akiket megkérek, figyeljék, hogy van-e a kör-
nyezetükben olyan ember, aki valamiért a 
lakásához kötött. Nekik felajánlják, hogy be-
vásárolnak. Ha értesülnek arról, hogy valaki 
megélhetési gondokkal küzd, arra meg felhív-
ják az illetékesek figyelmét.

 Tizenkét éve dolgozik ezen a karitatív, nagy empáti-
át igénylő területen. Kiegyensúlyozott, mosolygós.

A mosolyra, kiegyensúlyozottságra, empátiára 
nagy szükség van. Mondhatnám úgy is, hogy 
munkaeszköz. Higgye el, már ez önmagában is 
segítség egy kétségbeesett embernek! A Vörös-
kereszt egy sziget. Más, mint bármelyik szerve-
zet. Sok rászorulóból önkéntes lett, aki szívesen 
jön közénk, mert itt legalább közösségben van. 
Az önkéntesek nélkül a mosolyom és minden 
empátiám ellenére is kevés lennék. 

Körmendi Zsuzsa

Madarász Gyuláné

Kisebb munkálatok ugyan még hátra vannak, de lényegében elkészült a Bocskai úti állomás 74 méter hosszú, Irén nevű alagútja. A 4-es metró első 
alagútszakaszát múlt év decemberében kezdték kivájni „hagyományos”, bányászati módszerrel. Ebben halad majd a metró az Etele tér irányába, 
valamint az állomás szellőzését is ezen keresztül oldják meg.

 Befejeződött az alagútfúrás a Kanizsai és Ulászló utca között

Végre megint egy kiárusítás! Kezdődhet a 
vadászat! Lebontják a budai Skálát, soha 
vissza nem térő alkalom! 30-50-70%-os 
leértékelések az utolsó hetekben. Most volt 
karácsony, de ez nem tántorít el egyetlen 
elkötelezett vásárlót sem. 
 Persze én is sorba állok már a 30%-os 
akcióban. Viszonylag gyorsan végzek is, 
hiszen már napok óta kinéztem a vágy-
va vágyott csizmát. Az 50%-os hetet is 
kihasználom, de a valódi izgalom csak a 
70%-osnál kezdődik.

 Szerencsésnek mondhatom magam, 
nyitásra tudok menni, és megcélozom az 
előre kiválasztott dolgok közül azokat, 
amik a „legjobban” megérik, táskák, övek, 
pénztárcák osztálya. Meg is találok min-
dent, amire vágytam, és beállok a nem túl 
hosszúnak látszó sorba. Ezután kezdődik a 
rémálom. Két pénztár működik, az egyik-
nél kártyás, a másiknál készpénzes fizetés 
van. A készpénzesbe állok, és várok. Tü-
relmesen. Kb. fél óra múlva a sor még nem 
mozdul semmit. Téli kabátban, kb. 30 fok-
ban szorosan tapadnak az emberek. 
 Közben megindul az ismerkedés a 
sorban. Kettővel mögöttem Köpcös 30-as 
a mögöttem álló Úriasszonnyal kezd be-
szélgetni. A két nagyobb lánya nézett ki 
tegnap magának táskát, az ő kedvükért áll 
a sorban, de van még neki egy kisebb is, 
szerencsére ő még túl kicsi az ilyesmihez. 
Az úrinő egy gyönyörűséges bőrtáskát 
választott, ő már nem mer a lányának vá-
sárolni. – A fiataloknak más az ízlésük – 
mondja. – Ha magamnak veszek valamit, 
mégis előfordul néha, hogy a szememre 
veti, neki miért nem vettem. Mert nem 
mertem, mondom neki. 
 No de miért nem halad a sor? Köpcös 
apuka előremegy körülnézni. Kideríti, 

hogy elöl a kártyás sorból átszivárognak a 
kézpénzesek a mi sorunkba. Hát ez az én 
formám! Közben 50-es anyuka is bekap-
csolódik a beszélgetésbe. – A lányomnak 
akarom ezt a szép táskát, most fog diplo-
mázni. Ha lediplomázik, megkapja. Van 
neki egy lila kabátja, jól fog menni hozzá. 
Köpcös apuka még kicsit elkéretőzik kö-
rülnézni. Hát persze, menjen csak, szíve-
sen tartják a helyét. 
 Újabb fél óra múlva a sor talán fél mé-
terrel mozdult előre. Fiatal lány jelenik 
meg lila kabátban. – Á, maga a diplomázó 
– hangzik a sorból, mintha ismerősüket 
köszöntenék. A lány szemérmesen néz, hát 
ezt meg honnan tudják! Persze ki is hinné, 
hogy összekovácsolja a várakozás az em-
bereket. Váratlanul Babakocsis kisma-
ma jelenik meg, s kér megértést, sikerrel. 
Menjen csak, mondja az előttem álló neki. 
Na, ez sem normális, gondolom, vagy in-
kább csak rutinos? Mögötte 50-es házas-
pár alamuszin próbálkozik beékelődni a 
sorba. Babakocsis anyuka rájön, ő a kár-
tyás sort akarja, és távozik. Az ügyeskedő 
pár mögötte nem tágít. Kellően felhergel-
tem már magam én is, és felháborodva 
mondom a harciasabbnak tűnő feleség-
nek: hisz alig 5 perce állnak itt, a sor végét 
pedig már nem is látni, ott a helyük. Nem 
tágít. Mögöttem mindenki biztosítja róla, 
elénk ugyan nem áll be. Kikéri magának, 
ő bizony már régóta itt áll, nem hajlandó 
hátra menni. Tekintélyt parancsoló, jól 
öltözött úriember förmed rá végül. Miért 
viselkedik úgy, mint egy taknyos, hiszen 
már nem az, szégyellhetné magát. Értse 
meg, itt mindenki ki türelmesen kivárja a 
sorát, még a hátrébb álló nagypocakos fia-
talasszony is, ő is igazodjon hát a rendhez. 
Kioktatása hatásosnak bizonyul, a hölgy  
egy idő után eltűnik.
 Közben már csak négyen maradnak 
előttem. Halleluja! Ezt fél lábon is kibí-
rom, már csak azért is, mert az egyikőjük 
mindössze egy leértékelt szalmakalapot 
akar megvenni. Közben a helyzetünket az 
is rontja, hogy minket,  a „kedves” vevőket 
is egyre kisebb helyre préselnek az eladók: 
ahogy fogynak az eladandó termékek, fo-
lyamatosan egyre beljebb pakolják a még 
meglévőket. Így hát állóképességből is 
mindenkinek jó próbára nyílik lehetőség. 
Előnyben, akik vitaminokat szednek. 
 De hisz ez lehetetlen, én kerülök sor-
ra! A két pénztáros hősiesen, udvariasan 
állja a sarat, dolgoznak keményen. Fi-
zetek, megköszönöm, elbúcsúzom sor-
társaimtól, és fellélegezve továbbállok.  
El innen…
 Azért lehet, hogy holnap még benézek!

Nemes Andrea

Egy végkiárusítás pillanatai
Utoljára a budai Skálában
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A kérdés költői, választ az illetékesek nem 
adnak.
 Hetek óta széltében-hosszában csiri-
pelik a verebek, hogy február közepétől 
bezárják a Villányi úti kispostát. A posta 
forgalma a nyitvatartási idő szinte min-
den percében biztosított, nincs olyan óra, 
hogy folyamatosan ne lenne sorállás. A 
közeli és távoli környékről jönnek ide az 
emberek, mert jól megközelíthető jármű-
vel és gyalog egyaránt. 
 Mit tehet ilyenkor egy önkormányzati 
képviselő? 
 Nyakába veszi a problémát, és meg-
próbál tájékozódni. A posta illetékes veze-
tői ingerülten megerősítik a hírt, és tovább 
passzolják a miértre adandó választ egyre 
feljebb és feljebb. Hivatkoznak a polgár-
mesterre, de indoklás nincs. Hasonlókép-
pen nem kap választ kérdésére a terület 
országgyűlési képviselője sem. 
 Eddig a híradások arról szóltak, hogy 
a falusi kispostákat zárják be, de úgy lát-
szik, a bezárási hullám elérte a fővárost is. 
Ma már szinte minden bezár, ami a hét-
köznapi létfenntartáshoz szükséges: élel-
miszerbolt, hentes, zöldséges és most már 
a posta is. Helyettük legjobb esetben egy 
bankfiók vagy egy ingatlaniroda létesül. 
Persze az is lehet, hogy a kormány meg-
szorító intézkedéseinek egy újabb formá-
járól van szó. Bezárnak ma már kórházat, 
iskolát, óvodát, áruházat, miért a posta 
legyen kivétel. 
 Tanulságos a postán kitett szöveg el-
dugva a rácsok mögött: „Értesítjük ügy-
feleinket, hogy a posta szolgáltatásait feb-
ruár 16-ig vehetik igénybe. Ezt követően a 
postai szolgáltató hely megszűnik.”
 Ilyen típusú megszövegezéssel utoljára 
a rendszerváltás előtti években találkoz-
tunk, amikor a szolgáltató kegyet gyako-
rolt, hogy engedélyezi a szolgáltatásainak 
igénybevételét. 
 Nap, mint nap emberek százai tilta-
koznak aláírásukkal a posta bezárása el-
len, de vajon meghallják-e az illetékesek? 

Dr. Ábrahám Katalin
önkormányzati képviselő, Fidesz

4. számú választókerület

Miért kell 
bezárni a Villányi 
úti kispostát? 

A távfűtési díjak emelkedéséről, az 
elektronikus adóbevallásról és a fel-
újítások finanszírozási lehetőségeiről 
esett szó a Közös Képviselők Klubjá-
nak februári ötödikei összejövetelén. 
A  polgármesteri hivatal nagyterme a 
szokottnál is jobban megtelt.

A távhő-tarifák alakulásáról és a támo-
gatás rendszer megváltozásáról Balogh 
Róbert, a Főtáv Zrt. pr osztályvezetője 
adott tájékoztatást. A díjelemelési döntést 
a Fővárosi Önkormányzat közgyűlése 
hozta meg. Az emelés két lépcsőben tör-
ténik: a lakossági távhődíjak 2007. január 
1-jétől 37%-al nőttek, április 1-jétől to-
vábbi 8,4%-os drágulás várható. Az osz-
tályvezető e lépések szükségességét azzal 
indokolta, hogy az eddig alanyi jogon já-
ró gázár-támogatási rendszert felváltja a 
meghatározott jövedelmi helyzet alapján 
bevezetett állami szociális támogatás a 
rászorulók részére. A díjemelés célja pe-
dig, hogy a téli, hideg hónapokban mér-
sékelten emelkedjenek a fizetési terhek. 
Hozzátette, a földgáz ára 70 százalékkal 
nőtt, tehát az egyedi gázhasználók eny-
nyivel fizetnek majd többet, amennyiben 
nem részesülnek semmilyen kompen-
zációban. A gázár-támogatási rendszer 
megváltozásának következtében a Főtáv 
energiaköltségei 86%-al nőttek, ezért vált 
elkerülhetetlenné a lakossági távhődíjak 
ilyen jelentős mértékű emelése. 
 Balogh Róbert ismertette a kétta-
rifás díjrendszer koncepcióját, amely 
egyébként nemcsak a távhőszolgáltatás-
ban működik, hanem sok más területen 
is, például az áramszolgáltatásban vagy 
a távközlésben. Ott alkalmazzák, ahol 
a folyamatos szolgáltatás biztosításához 
nagy értékű műszaki berendezések, esz-
közök szükségesek, ezért a fogyasztástól 
független költségek aránya viszonylag 
magas. Ez a távhő esetében a fizetendő 
alapdíjban jelenik meg, míg a hődíj fel-

használónként (társasházaként) önál-
lóan mérhető. A kéttarifás rendszerben 
tehát az alapdíj és a hődíj együttesen fe-
dezik a szolgáltatás költségeit és az elvárt 
nyereséget. A továbbiakban beszélt az 
alapdíj árkalkulációjáról, a visszamenő-
leges elszámolásról és panel plusz prog-
ram tapasztalatairól is, mely a fűtési díj 
csökkentését eredményezheti. 
 A közös képviselők és lakásszö-
vetkezeti vezetők felkészülten, jól tá-
jékozottan érkeztek a fórumra, és sok 
kérdést tettek föl a távhőre vonatkozó 
témakörökben. Az osztályvezető is-
mertetője után a legtöbben az alapdíj 
árképzéséről érdeklődtek, mivel ez az a 
díj, amely állandó, a fogyasztástól füg-
getlen, tehát a takarékoskodás nem be-
folyásolja az alakulását, ráadásul egész 
évben – nyáron is – fizetendő. Balogh 
Róbert elmondta, hogy az energiaár 
kivételével ez a díj tartalmaz minden 
egyéb költséget, így az erőműveknek és 
a távhőszolgáltatóknak fizetett teljesít-
ménydíjat, a berendezések működési 
költségeit, az amortizációs költségeket, 
a béreket és azok járulékait, a társaság 
egyéb működési költségeit. A hődíjban 
pedig a szolgáltatás azon költségei sze-
repelnek, amelyek arányban állnak a 
hőfogyasztással, vagyis ezek a ténylege-
sen felhasznált energiaköltségek. 
 A fórum második részében Mozsár 
Beatrix, az önkormányzat lakás- és 
helyiség pénzügyi csoportjának mun-
katársa adott tájékoztatást az adóbeval-
lások elektronikus úton történő kitölté-
séről. Befejezésként a közös képviselők a 
Fundamenta Lakáskassza képviselőitől 
kaphattak információt arról, hogyan fi-
nanszírozható a felújítás a lakók jelentős 
anyagi megterhelése nélkül. 
 A következő fórum időpontja már-
cius 12., ezen a 2007. évi felújítási pályá-
zatokról, és a finanszírozásról esik szó.

Garamszegi Erika

Ismertető a lakossági 
távhődíj-változásokról

Közös Képviselők Klubja

Jelentős érdeklődés kísérte február 7-
én azt a lakossági fórumot, amelynek 
az MSZP XI. kerületi székháza adott 
otthont: Hován Gábor, a Főtáv gaz-
dasági vezérigazgató-helyettese, a 
Főtáv Komfort képviseletében pedig 
Bitskey Csaba adtak részletes tájékoz-
tatást a lakossági távhőszolgáltatásról 
és az árképzésről, valamint válaszol-
tak a felvetett kérdésekre.

Hován Gábor tájékoztató előadása beve-
zető részében elmondta, hogy Magyaror-
szágon közel 100 településen van távhő-
szolgáltatás. A budapesti távhődíjak az 
első öt között vannak, a legalacsonyabb 
összeggel Debrecen büszkélkedhet. 
Hangsúlyozta, hogy a fővárosban a köz-
lönyben kihirdetett áraknál kedvezőbben 
vásárolják az energiát, de még mindig 
jóval drágábban, mint a hajdúsági város-
ban. Hiába egységes ugyanis a tarifa ha-
zánkban, a körülmények településenként 
nagyon eltérőek: más a hősűrűség, a tele-
pülés-szerkezet, a lakosok száma. Meg-
említette, hogy míg Nyugat-Európában 
a kisfogyasztók akár 50-100%-al is többet 
fizethetnek a szolgáltatásért a nagyfo-
gyasztóknál, nálunk ez fordítva van. 
 A vezérigazgató-helyettes elmondta, 
az energiaköltség-megtakarító fejlesz-
téseket feltétlenül végre kell hajtani, a 
Főtávnak változtatni kell a megörökölt 
állapotokon. A távhőszolgáltatásba be-
vont épületek felét még mindig közös 
hőközpontról látják el, ezek sokszor 8-10 
kapcsolt épületet szolgálnak ki, amelyek-
ben lehetetlen a teljesítmény mérése. A 
kapcsolt ingatlanoknak megállapodást 
kell kötniük azzal az épülettel, amely-
ben a hőközpont van, s a leosztás bizony 
sokszor igazságtalan. Szavai szerint ez 
a megoldás nem európai: amíg az épü-
letenkénti szabályozás megoldhatatlan, 
addig a takarékoskodás is lehetetlen. A 
Főtáv mindenképpen szakítani akar ez-
zel az állapottal, terveik szerint 2008-ra 
minden épület saját hőközponttal fog 
rendelkezni. Ez 7 évre elosztva 20 milli-
árd forint költséget jelent, amelyet a táv-
hőszolgáltatással ellátott lakosság kény-
telen megfizetni. Hován Gábor beszélt 
a Hálózat Alapítványról, amely révén a 

A vártnál kevesebb kérelem érkezett a kincstárhoz

Gázár-támogatásból energiatámogatás
Főtáv is támogatja távhődíj-fizetésben el-
maradó rászorulókat. 
 A fórumon legnagyobb érdeklődést 
az árképzésről elmondottak váltották ki. 
A vezérigazgató-helyettes szólt az árban 

meghatározó szerepet játszó energiaár-
változásokról, az amortizációs, valamint 
a fejlesztési költségekről. Kiemelte, hogy 

energiavásárláskor mindig igyekeznek ár-
csökkentést elérni az erőműveknél. Rész-
letesen beszélt a kétlépcsős díjemelésről 
és a támogatási rendszer megváltozásá-
ról. Utóbbi kapcsán megemlítette, hogy a 

támogatási kérelmet beadók száma a fő-
városban jóval a várt alatt van: a 242 ezer 
jogosultból eddig mindössze csak 70 ez-

Mi is az a visszamenőleges elszámolás? 
A lakossági felhasználók számára lehetőség van arra, hogy évente két alkalom-
mal a távhőszolgáltatótól ingyenesen kérjék a tényleges fogyasztásoknak meg-
felelő visszamenőleges elszámolást, és annak pénzügyi rendezését. Ennek felté-
tele többek között, hogy a melegvízmérők és/vagy a fűtési költségmegosztók 
az adott épület díjfizetőinek 100%-ánál beépítésre kerüljenek, illetve, hogy az 
utólagos elszámolásra vonatkozó szerződést a lakóközösség az elszámolási idő-
szak kezdetéig megkösse a Főtávval. A szerződés megkötését a közös képviselő 
kezdeményezheti a társaságnál.
A visszamenőleges elszámolás lényege, hogy az elszámolás tárgyát képező idő-
szakra elszámolt hődíjat összehasonlítják a közös képviselet által a költségmeg-
osztók adatai alapján megadott új szétosztási arányoknak megfelelő hődíjjal, 
és azok egyenlege képezi az egyes díjfizetők többlet befizetési kötelezettségét, 
vagy az őket megillető díjjóváírást. A felhasználói közösségek a fenti szerződés 
hiányában az elmúlt időszak visszamenőleges elszámolását a Főtáv-Komfort Kft-
től kérhetik.     (forrás: www.fotav.hu)

Képviselői kérdés

Szabó Vilmos parlamenti képviselő, Hován Gábor és Bitskey Csaba a fórumon

ren jelentkeztek, holott a legalacsonyabb 
jövedelemmel rendelkezők az átlagos 
távhődíjnak akár a 30%-át visszakaphat-
ják szociális támogatásként. Kiemelte, a 
támogatási rendszer megváltoztatásának 
egyik eredménye, hogy a visszamenő-
leges elszámolás ellehetetlenül, egyrészt 
azért, mert eltér az elszámolás időszaka 
attól, amelyre már az új támogatási rend-
szer vonatkozik, másrészt, ha tulajdonos-
változás történik, a Főtáv már csak az új 
tulajdonost keresheti meg, hiszen a régi-
vel megszűnik a jogi kapcsolata. 
 Hován Gábor részletes tájékoztatást 
adott az egyik legkényesebb kérdés, az 
alapdíj–hődíj arányának megállapításáról. 
A hődíj korábban jelentős mértékben tar-
talmazott állandó költségeket is. Az arány 
megváltoztatása azért vált szükségessé, 
mert csak így lehetett biztosítani, hogy a 
felhasználók érdekeltek legyenek az ener-
gia-megtakarításban. Január 1-jétől az ala-
nyi jogú gázár-támogatás megvonásával 
jelentősen megnövekedtek a szolgáltatás 
energiaköltségei, és változott a szerkeze-
te is: a korábbi 68–32%-ról 49–51%-ra 
módosult az arány. A távhőszolgáltatást 
igénybevevők ez év elejétől az alapdíjban 
a fogyasztástól teljesen független – állandó 
– költségeket, a hődíjban pedig a fogyasz-
tással arányos, attól függő – változó – költ-
ségeket fizetik meg. Ha az alapdíj változat-
lan marad, és csak a hődíj emelkedik, ak-
kor fennmaradt volna az a korábbi állapot, 
amelyben a hődíj állandó költségeket is 
tartalmaz, tehát díjfizetési rendszer min-
den hátránya és kockázata tovább élne. 
 Az előadásban szó esett az „időjárá-
si tényezőről”, amely kedvező esetben 
a Főtávnak akár indokolatlan, „ki nem 
érdemelt” nyereséget is eredményezhet-
ne. A változó költségek 52%-os aránya 
azonban már nem indokolja az alap- és 
a hődíj arányának, a szolgáltatás állandó 
és változó költségeinek arányától történő 
eltérítését. A felhasználók hődíj költsége 
a fogyasztás változásával arányosan nő 
vagy csökken, így sem a szolgáltató, sem a 
lakosság nem veszít, nem is nyer, de ezzel 
a Főtáv nem a hőfogyasztás növelésében, 
hanem új felhasználók megszerzésében 
lesz érdekelt.

- garamszegi -

Egyszerre volt nagyszabású és benső-
séges az a jubileumi találkozó, amelyet 
a SZÁMALK Oktatási és Informatikai 
Zrt. fennállásának 25. évfordulója alkal-
mából rendezett az intézmény újbudai 
központjában február 8-án. Egykori, 
valamint mai tanárok és diákok elevení-
tették fel és elemezték az elmúlt 25 év 
eseményeit és tapasztalatait.

A SZÁMALK három intézmény össze-
vonásával jött létre 1982. január 1-jén, s 
jelenleg Közép-Európa egyik legnagyobb 
magán oktatási intézménye. A kereskedel-
mi és a számítástechnikai fejlesztői profil 
mellett a hazai iskolarendszeren kívüli 

számítástechnikai oktatás volt a feladata 
Budapesten, a megyeszékhelyeken és több 
vidéki nagyvárosban. Ezt a tevékenységet 
az 1988-ban megszűnő monopolhelyzet 
után is meg tudta tartani, és továbbra is 
az intézményesített számítástechnikai 
oktatás egyik vezető hazai bázisa maradt. 
Napjainkra az ország egész területére ki-
terjedő hálózat megszűnt, helyette a cég 

a regionális központtá válásra helyezi a 
hangsúlyt, melyben több vidéki partnerrel 
működik együtt. A cég oktatási tematikája 
állandóan alkalmazkodott a szakmában 
végbemenő változásokhoz, így mind a 
továbbképzésben, mind a szakemberkép-

A negyedszázaddal ezelőtti csúcstechnika ma már csak kiállítási tárgy

zésben mindig a legújabb technológiákat, 
módszereket oktatta és oktatja. A piaci 
igényeket figyelembe véve nemcsak az 
informatikai, számítástechnikai képzésre 
helyezi a hangsúlyt, hanem oktatási pro-
filját folyamatosan bővíti (informatikai 
képzések, menedzserképzés, gazdasági 
és üzleti szakemberek képzése, pénzügyi 
és számviteli képzések). Tevékenysége az 
általános iskolai oktatástól az MBA dip-
lomáig terjed, így a képzésben résztvevők 
látogatási bizonyítványt, alap-, közép-és 
felsőfokú szakképesítéseket, főiskolai dip-
lomákat szerezhetnek. A hagyományos 
tantermi oktatástól az internetes távokta-
tásig a módszerek széles választékát alkal-
mazzák. A szakközépiskola, szakképzés és 
továbbképzés mellett az érdeklődők a Gá-
bor Dénes Főiskolán, az ISB Nemzetközi 
és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolá-
ban, valamint Open Business School-ban 
is tanulhatnak.
 Az intézmény aulájában Képes Gá-
bor nyitotta meg azt a jubileumi kiállítást, 
amelynek egyik része az intézmény eddi-
gi működését elevenítette fel fotókkal és 
korabeli dokumentumokkal illusztrálva, 
másik részében pedig a számítógép fejlő-
désének történetét követhették nyomon az 
érdeklődők az 1970-es évektől napjainkig. 
A muzeológus megnyitó beszédében emlé-
keztetett arra, hogy 50 évvel ezelőtt ezen a 
napon hunyt el Neumann János, aki ugyan 
nem a mai értelemben vett számítógépet 
találta fel, de mindenképpen a számítás-
technika alapelveinek megalkotója volt.
 Dr. Zárda Sarolta vezérigazgató kö-
szöntőjét követően a program kerekasztal-
beszélgetésekkel folytatódott, amelyeknek 
keretében az informatikai szakma és a cég 
történetét, a szakképzés tartalmi, mód-
szertani és szerkezeti fejlesztését, az EU-
munkaerőpiac követelményeit, valamint a 
SZÁMALK Zrt. jelenét és jövőjét vitatták 
meg a résztvevők.  
 A találkozó díszoklevelek átadásával, 
majd ünnepi fogadással és kötetlen be-
szélgetéssel zárult. 

Szalay Judit

Huszonöt éves a SZÁMALK
„Igyekeztünk a kapott tudást mindenfelé szétszórni”

LAKOSSÁGI FÓRUM
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Kútvölgy, Csipke utca, hegyoldal, gyönyö-
rű kilátás. A szülők negyven évvel ezelőtt 
vették a telket. Akkoriban a busz csak 
hétvégén jött fel, a környéken földutak, 
vízmosás, és amerre a szem ellátott, erdő 
és bozót, itt-ott néhány régi villa. A nyolc-
vanas évek végén merült fel a gondolat, 
hogy építeni kellene rá egy házat. A szülők 
– Makovecz Imre építész és felesége – sze-
rették volna ha gyermekeik, bár mindhár-
man külön lakást kapnak, de mégis együtt 
maradnának. Így született meg közös tető 
alatt három önálló otthon.

Makovecz Benjámin  
műfordító
– Hogy édesapám mennyire vont be min-
ket a tervezés folyamatába? Támadt egy 
rajz, amitől elhűltünk, mert ábrázolta ezt 
a furcsa kaptárt. Nem emlékszem, hogy 
bármiben is módosítottuk volna a terve-
ket... Talán a gyermeki tiszteletből. Feltet-
te a kérdést, akarunk-e mi együtt lakni, 
mert ennek vannak árnyoldalai is. Úgy 
döntöttünk, feltétlenül és békében. Máig 
jól megvagyunk, természetesen ez nem 
azt jelenti, hogy a 15 év alatt nem voltak 
összezördülések.

 Gyerekként, miként testvérei, ön is a hege-
dülni tanult. 

Én vagyok a legidősebb, velem kezdődött. 
Én találtam ki, hogy legyen ez a hangszer, 
így számukra evidencia lett: a gyerek he-
gedül. Velem az volt a baj, hogy négy év 
alatt négy tanárom volt. Negyedik év vé-
gén azt mondtam, amíg élek, nem megyek 
többé hegedűórára. Nem vált különöskép-
pen hasznomra ez a zenei vargabetű.

 A másik vargabetű az ön életében a képző-
művészet.

Kitűztem magam elé egy olyan rajzi áb-
rázolási technikát, amihez nagyon nagy 
tudás kellett, de nem rendelkeztem vele. 
Míg a többiek ropogó szénrajzokat csi-
náltak, addig én ezzel piszmogtam. A 
Képzőművészeti Főiskolára csak a har-
madik nekifutásra vettek föl. Ha erre a 
szakmámra ki akarunk térni, elmondom, 
két évig nem volt mesterem, mert aki a 
mesterem volt, csak fizetésnapokon le-
hetett látni. Próbáltam megtalálni a saját 
hangomat, irányomat, feladatomat, ami-
ben segítenie kellet volna. Harmadikban 
átmentem sokszorosító grafikára, Raszler 
Károlyhoz. A fametszet nagyon érdekelt, 
mert tiszta, mellébeszélés nélküli. Szigorú 
technika, a véséskor nem szabad hibázni, 
mert nem lehet javítani. Ami leginkább 
elbűvölt, az az ábrázoló geometria. Kólya 
Dániel negyedévben jött a főiskolára taní-
tani. Ő a másik ember, akit mesteremnek 
tekintek. Államvizsga után óraadó tanár-
ként oda mentem tanítani, ahonnan ő el-
jött, az ő asztala lett az enyém. Volt olyan 
öt év hogy két egyetemen tanítottam pár-
huzamosan. Azt hiszem, tudom, hogy kell 
művészeknek geometriát tanítani, mert 
ebben az országban ilyen sokáig még sen-
ki nem csinálta, mint én. Gerzson Pál fes-
tőművésszel alapítottunk egy egyetemet 
is Szarvason, öt évig működött, 1999-ben 
fojtották meg. Állami egyetem lett volna, 
akkreditációs problémák ürügyével si-
került megbuktatniuk azoknak, akiknek 
nem volt érdekük, hogy legyen még egy 
képzőművészeti akadémia az országban. 
Ötven diák volt, harmincegynéhány ta-
nár; nagyon jól ment és utána vége lett.

 Miért fordult a műfordítás felé?

Egyre kevésbé érdekelt a rajzolás, és egy-
re jobban vonzott a tanítás, az irodalom. 
Volt egy szép, színes, állatos könyv, Az 
ember után című, azt fordítottam angol-
ból, nyelvgyakorlásként. Aztán elvittem 
egy kiadóhoz, lecsaptak rá és megjelent. 
Nemsokára szólt a telefon, hogy volna egy 
másik könyv is, amit lefordíthatnék...

 Fordítói munkásságának gerince Koestler, 
életművének több mint a felét ön fordítot-
ta. Mi az, ami megfogta?

A látásmódja, stílusa, az eleganciája, a fe-
gyelmezetlensége, a széles látóköre, az a 
könnyedsége, ahogy egymástól távolálló 
területeket kezel és hoz fedésbe. Tetszett 
a finom cinizmusa, ami azt hiszem, rám 
is jellemző. Ahogy fel tud számolni egy 
életformát, ki tud lépni egyik napról a 
másikra, és egy vadonatúj dolgot kezdeni. 
Sok mindenben hasonlítunk, ez a fordítás 
során nagyon is kiderült.

 Amikor dolgozik, mennyire van kizárva a 
család, a külvilág?

Tv nincs, mert fölösleges. Beszélgetni kell, 
dolgozni, vagy reklámok nélkül megnézni 
azt a filmet, amit mi akarunk. Este szaba-
don vannak az állatok. Ha dolgozom, be-
csukom az ajtót, nem akarom, hogy bejöj-
jön a nyest vagy a görény piszmogni.

 Miért ezeket az állatokat választották la-
kótársul? Nem büdös a görény?

A görény kedves, intelligens, vidám állat, 
és egyáltalán nem büdös. Lesz most ta-
vasszal két szkunk, más néven bűzborz, 
azokat viszont bűzmirigyteleníteni kell. 
Van még több állatunk: madarak, három 
patkány, teknős, fűegér. Rovarjaink is 
vannak, kéregutánzó sáska, botsáska... Fi-
gyelni kell rájuk, szeretni kell őket.

Makovecz Pál  
harsonaművész
– A Villányi úton laktunk, az origó ne-
kem a Feneketlen-tó és környéke volt, 
ahol minden nap focizom, biciklizés a 
Gellért-hegyen... meghatározó élményei 
gyerekkoromnak. Anna nővéremmel 
együtt a szentendrei Ferences Gimnázi-
umba jártunk, naponta héveztünk. Volt 
egy tanulókocsi, arra más nem szállha-
tott föl, csak a gimnazisták. A szerzetesek 
felügyelete alatt szorgalmasan tanulni 
kellett. Kényszer volt, de rájöttünk, hogy 
ezt a napi 2x45 percet értelmesen ki lehet 
használni. Életem egyik legboldogabb 
időszaka volt.

 A gimnázium után jelentkezett a 
Műegyetemre, építész akart lenni. 

Nem érzelmi, inkább logikus döntés volt. 
Apám leültetett, elmondta, az építészet 
iránti hivatástudat szikráját sem érzi ben-
nem, és vegyem észre, hogy engem csak a 
zene érdekel. A matek, a fizika a kisujjam-
ban volt, felvételt nyerni lett volna esélyem, 
viszont nekem, mint „kis-Makovecznek” 
kemény évek jöttek volna. Ez 1981-ben 
volt, apám még egy állami tervezőirodá-
ban ült, és az egyetem tele volt olyanokkal, 
akik a legkevésbé sem voltak az ő kebelba-
rátai. Maradtam a zenénél.

 Ezt a kis hűtlenséget leszámítva azóta csak 
a zenéről szól az élete.

A bátyám is, és a nővérem is hegedült, 
így én hatéves koromban természetesnek 
vettem, hogy egy gyerek hegedül. Három 
évig gyötörtük egymást a tanárral. Suta 
voltam a hegedűhöz, vagy ezt látta, vagy 
azt, hogy nem szeretem eléggé a hang-
szert, a zenét viszont igen, így elirányított 
fuvolára, igaza volt. Fuvolázni viszont na-
gyon szerettem.
 Gimnáziumban – 1978 táján – fe-
jünkbe vettük, nekünk egy country-zene-
kart kell alakítani. Vettem egy mandolint, 
veszettül elkezdtem gyakorolni, mással 
sem foglalkoztam: ültem a magnó mellett, 
hogy le tudjam bogarászni a szólókat. A 
gimnázium végére piacképes kis zeneka-
runk lett. Aztán elmentem a Bartók Béla 
Zeneművészeti Szakközépiskolába. Még 
fel is vettek volna, de a fuvolához túlkoros 
voltam. Mondták, válasszak inkább másik 
hangszert, amit idősebb korban szokás el-
kezdeni. A harsonát választottam. A Bar-
tók után jött a Zeneakadémia. Diploma 
után, az akkori rend szerint katonának 
kellett volna mennem egy évre, ez elől 
akartam menekülni, kellett egy akadémi-
ai művészdiploma. Anna akkor már évek 
óta Finnországban élt, kézenfekvő volt, 
hogy a Sibelius Akadémiára jelentkezzem. 
1991 őszén jöttem haza, diplomás ember-
ként, eljegyezve egy finn lánnyal, aki az-
óta a feleségem.

 Ön a Szent István Király Zeneművészeti 
Szakközépiskola igazgatóhelyettese. De ez 
a történet régebbről indul. Hogyan került 
ön az István Zenekarhoz?

Amikor elkezdtem harsonázni, valami 
csoda folytán meghívtak. Nagyon meg-
szerettem ezt a zenekart, az egész köze-
get, az idős Záborszky mestert, a fiait. 
Finnországi tanulmányaim miatt két évre 
hibernáltuk a kapcsolatot. De akkor is, 
ha hazajöttem karácsonyi, nyári szünet-
re, már itt ültem a zenekarban. Amikor 
kimentem Finnországba, mondta az öreg 
Záborszky, itt konzi lesz, és én leszek a 
harsonatanár. Ez volt az a horgony, mely 
el nem engedett, megszerzem a diplomát 
és itthon várt egy jó munkahely. Így lett ez 
az első munkahelyem, és szerintem ez lesz 
az utolsó is.

 A tanítás mellett ön aktív zenész. Számos 
lemezen közreműködött, kiváltképp az 
After Crying-nál fújt.

Winkler Balázzsal régi a kapcsolatom, 
együtt zenéltünk a gimnáziumban, de 
ez a zenekar alapozta meg a barátságun-
kat. Vedress Csabával együtt jártunk a 
konziba. Mikor elmentem Finnországba, 

akkor alakultak a Crying ügyei úgy, hogy 
Balázsból tag lett, én meg kikerültem eb-
ből a forgásból.

 Az aktív zenélése leginkább a Sonatores 
Pannoniae-re szorítkozik. Szíve csücske ez 
a zenekar, és a régi zene.

Elképesztő kor volt a kora barokk, a po-
lihisztorok időszaka, amikor mindenki 
mindenhez értett. Azok a zeneszerzők, 
akiknek a műveit játsszuk, közben épí-
tész, szerzetes, hittérítő, és még ki tudja 
mi minden voltak. Példaértékű, amikor 
valakiben van alázat ahhoz, hogy ennyi 
szakmát a mélységéig megismerjen. Ez 
ma hiányzik, fáj nekem a felületesség. So-
rolhatnám azokat a szerzőket, akiket ját-
szunk, az emberek kilencvenkilenc száza-
léka nem is hallott róluk. Nem azért, mert 
említésre sem méltók, hanem mert annyi 
van belőlük.

 Több szálra lehet felfűzni az ön életét, a 
család, a zene, a tanítás. Mindemellett 
igazgatóhelyettes, több száz gyerek sorsá-
ért kell felelősséget vállalnia. 

Az egyik legrégebben itt tanító tanárok 
egyike vagyok. És tudni kell, hogy ez az 

intézmény erejét, identitását a zenekará-
ból meríti. Előbb volt zenekar, mint iskola. 
Ötven évvel ezelőtt idős Záborszky József 
mester megalakította az István Zenekart. 
Jelenlegi igazgatóm, a kisebbik fia, Kál-
mán. Amikor bekerültem a zenekarba, ő 
a csellószólam vezetője volt. Mint zenekari 
társak ismerkedtünk meg. Közöttünk a 
viszony nem munkatársi, nem főnök-be-
osztott, hanem ennél lényegesen több, ő a 
barátom. Azért vállaltam, mert ő kért erre.

 A múlt rendszer kultúrpolitikája joggal volt 
volt büszke magas szintű művészeti okta-
tásunkra. Hazánkra úgy tekintett a világ, 
mint zenei hatalomra. Most kevesebb pénz 
jut oktatásra, kultúrára.

Jó hírünk lassan múlt időbe tehető, ha ez 
a tendencia nem változik meg. Tanárokat 

kell elbocsátani, de ez csak a dolog szemé-
lyi része. Másféle tendenciák is vannak, 
amelyek sokkal veszélyesebbek. Admi-
nisztratív, és nem szakmai szempontok 
szerint fogják az iskolákat fogják minősí-
teni, és ez alapján fogják megítélni az álla-
mi támogatást.

 A művészek mögül kiszáll az állam, mond-
ván, mindenki próbáljon érvényesülni a 
piacon. Önöknek egy kemény kapitalista 
világra kell felkészíteniük a gyerekeket. Az 
iskola mennyire tudja az önmenedzselést 
tanítani?

Aki erre a pályára alkalmatlan, nem tanít-
juk végig, csak olyat, aki valóban alkalmas 
a pályára. A továbbtanulási arányaink jók. 
Nem alacsony a kimaradók száma sem. 
A szakmai tisztesség alapján megtanítjuk 
őket erre a szakmára. De mindenekelőtt 
szakmai alázatra, tisztességre, becsületre 
neveljük őket. Makacsul optimista akarok 
lenni. Nem hiszem, hogy ez örökre így 
marad, ez a mai tendencia előbb-utóbb 
múltidőbe kerül, ez nem lehet célja egy or-
szágnak. A művészeti oktatás nem kiadás, 
hanem befektetés. Ezt látni kéne.

 Adódik a kérdés: fontos a művészet?

Lenne-e évezredek óta művészi ambíciója 
az emberiségnek, hogyha nem lenne szük-
ség rá? Nem hiszem, hogy az evolúcióban 
odáig jutottunk, hogy egy ilyen szeren-
csétlen kinövéssel, mint amilyen a művé-
szet, már nem kéne foglalkozni. Ennyire 
nem lehetünk materialisták. A művészet 

azért fontos, mert az agyféltekének a má-
sik felét bombázza, nem azt, amelyiket az 
ember a hétköznapi életében használ. A 
lelkünk harmóniáját tartja fenn.

Makovecz Anna  
festőművész
– Négy évig tartottam a Műcsarnokban 
felnőttképzést, autodidaktákat tanítot-
tam festeni, főleg impresszionista képek 
másolásával. Az emberek rajongtak érte, 
és egyre többen jöttek, végül kiraktak, 
mert állítólag ez nem illik bele a Műcsar-
nok profiljába. Most a BMK-ban vannak 
a foglalkozások. Tizennyolc évestől a het-
venévesig járnak, olyanok, akik mindig 
szerettek volna festeni, és úgy érzik, most 
jött el a pillanat, megpróbálják. Jönnek 
férfiak is, de főleg nők járnak, ők talán 
bátrabbak.

 Sok évig élt Finnországban. Miért ezt az or-
szágot választotta?

Akkoriban a magyar zenészek leginkább 
itt találtak állást. Első férjem csellista 
volt, vele mentem ki, mint feleség. A Hel-
sinki Szabad Művészeti Iskolára jártam. 
A Dési Huber kör konzervativizmusa 
– kockológia, borosüveg hokedlin, ülő-
álló néni, pucér néni – után számomra 
katartikus élmény volt, hogy egy olyan 
iskolába kerültem, ahol szabadon lehetett 
dolgozni, ahol azzal foglalkoztak, látszód-
jon a képen, honnan jön a fény és milyen 
napszakban rajzoltam. Amikor végeztem, 
ebben az iskolában tanítottam festészetet.

 Finnországról közhelyeket tudunk…

... hogy ezer tó országa, hogy szeretik a 
természetet, meg hogy a finnek tartózko-
dóak, ez mind igaz. De a legjobb barátaim 
onnan valók. Ha egy finnel megszeretitek 
egymást, akkor az örökre szól. Hozzám 
közel áll a finn mentalitás, Finnország ne-
kem a második otthonommá vált.

 Mindhárman elkezdtek hegedülni, két 
testvére abbahagyta, ön nem, sőt.

Azzal tartottam el magam Finnország-
ban, hogy gyerekeket tanítottam hegedül-
ni. Zenész is lehetett volna belőlem, csak 
nem bírom a versenyszellemet: vizsga, 

felvételi, gyakorlás, drukk, koncert. A sa-
ját tempómban akarok dolgozni. Az egész 
világ a versenyről szól. Nem arról, hogy 
mindenki békésen megvalósítsa önmagát 
és segítsen a másikon, hanem arról, ki ér 
elsőnek a célba, ki győzi le a másikat.

 Sok nő nem tudja eldönteni, mi fontosabb 
életcél, a karrier, vagy a család. 

Van egy tendencia, hogy a nők azonosulni 
akarnak a férfiszereppel, különben nem 
veszik őket emberszámba. Ugyanakkor 
erős tendencia van arra, hogy a nők sok 
gyereket szeretnének, családanyák szeret-
nének lenni. Színes a világ, azt gondolom, 
mindenki csinálja úgy, ahogy akarja. Én 
elég későn szültem, számomra nagy él-
mény, hogy anya lettem, és ez semmivel 
össze nem hasonlítható szerep. Megvál-
toztatott engem is, a művészetemet is. 
Most ott tartok hogy olyat akarok festeni 
ami a kollektív érzékeny pontra hat, ami 
szép, ami meghatja az embereket.

 Amikor tanít, ezt a harmóniát adja tovább?

Az az érzésem, a világ kezd bajban lenni. 
Úgy értem, az anyaföld, mint élőlény, és a 
lakói. A tanítással, a festészettel, a gyerek-
neveléssel szeretném az emberek figyel-
mét felkelteni. Minden erőnkkel segítsük, 
hogy a gyógyulás útjára térjen. Minden 
cselekedetünkkel egy kicsit javítunk azon, 
ami körülöttünk van, a légüres térbe kis 
oxigént fújunk.

 Bevált-e, hogy a családot egyben, egy ház-
ban kell tartani?

Helyes volt szüleinknek ez a családmeg-
tartó politikája. Bár vannak konfliktusok, 
de békében élünk. Szeretek itt lenni, a há-
zat nagyon lakhatónak tartom, és jó az is, 
hogy a testvéreimmel élhetek együtt.

kép és szöveg Kertész Dániel

Három fészek és a fa
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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 Isk., XI., Bikszádi u. 11-15. 
FEBRUÁR 20-IG Farsang címmel kiállítás az 
iskola tanulói által készített rajzokból. Megte-
kinthető hétköznap 10.00-18.00 óra között.

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

BUDAI KLUB-GALÉRIA
XI., Budafoki út 9-11.
FEBRUÁR 14. 18.00 Petrás Mária kerámia-
szobrászművész kiállításának ünnepélyes 
zárása Petrás Mária és Döbrentei Kornél köz-
reműködésével. FEBRUÁR 20. 18.00 Újváry 
Lajos festőművész kiállításának megnyitója.

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

CONGRESS PARK HOTEL FLAMENCO 
XI., Tas vezér u. 7. 
FEBRUÁR 27-IG Fábián Eleonóra festőművész 
kiállítása.

KARINTHY SZALON
XI., Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
SZERDA 18.00 Jóga. FEBRUÁR 20-MÁRCIUS 
14-IG Szirányi István grafikusművész kiállí-
tása. Megtekinthető munkanapokon 10.00-
16.00 óráig, szerdánként 10.00-18.00 óráig 
és a rendezvények ideje alatt.

Február 12. – Február 21.

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

FEBRUÁR 15.   CSÜTÖRTÖK
14.00  Közvetítés az önkormányzat 
  testületi üléséről

FEBRUÁR 19.   HÉTFŐ
 18.00  Újbuda Magazin
18.40  Csillagszem (zenés beszélgetés)   
  Műsorvezető: Kiss Zoltán Zéro
19.10  Otthonunk melege  
  (szolgáltató műsor)
19.30  Hit és élet (katolikus percek)
19.35  Életközelben (evangélikus 5 perc)

FEBRUÁR 21.   SZERDA
19.40  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. 

16.00 Albertfalvai Polgárok Köre. 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. 

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

MÁRCIUS 1-JÉIG 90 éves a magyar elektroncső 
címmel kiállítás. Mészáros Sándor nyugalmazott 
főmérnök, főiskolai tanár keddi és csütörtöki 
napokon 12.00-18.00 óráig bemutatóval egy-
bekötött előadást tart. Filmklub: FEBRUÁR 15. 
17.00 Jiri Menzel: Sörgyári capriccio.

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

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

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

FEBRUÁR 15. 18.00 A Mester és tanítvány című 
folyóiratot bemutatja Hoffmann Rózsa főszer-
kesztő,  bevezetőt mond Szelestey-Nagy László, a 
PPKE bölcsészkar dékánja.

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

FEBRUÁR 14. 18.00 Tánctanulás Savanyúval, 
20.00 Méta együttes koncert és táncház.
FEBRUÁR 15. 20.00 Lukács Miklós Quintet kon-
cert. FEBRUÁR 16. 20.00 KMB koncert. FEBRUÁR 
17. 20.00 Etnorom koncert. FEBRUÁR 19. 18.30 
Budai tangó, Tánctanítás Budai Lászlóval. 
FEBRUÁR 20. 20.00 Pravo, román és balkáni tánc-
ház. FEBRUÁR 21. 18.00 Tánctanulás Savanyúval, 
20.00 Csík zenekar koncert és táncház. Gyermek- 
és családi program: FEBRUÁR 17. 15.30 Mikoron 
Jézus Krisztus Szent Péterrel a földön járt. Az 
Évkerék Társulat előadása, 17.00 Kolompos 
farsangi mulatság. 

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

HÉTFŐ 14.00 Dalszínház 11+1 Nótakincs tv-
klub,18.00 Magnós klub, 19.00 A Greenfields 
együttes ír táncháza. KEDD 16.30 Csengő-
Bongó hangszerbemutató, 17.00 Muzsikás 
gyermektáncház. KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00 
Zsebibaba délelőtti játszóháza. SZERDA 19.00 
Picasso festőszakkör felnőtteknek. CSÜTÖRTÖK 
16.30 Szeretet klub. PÉNTEK 9.30, 10.10 Csiri-biri 
játékos foglalkozás, 15.00 Alma rajzszakkör. 
MINDEN HÓ HARMADIK SZOMBAT 19.00 A Sültü 
együttes csángó-magyar táncháza. 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. VASÁRNAP 8.00 
Budapest Hobby Klub, 15.00 Nosztalgia klub. 

FEBRUÁR 17. 8.00 Babaruha- és gyermekholmi 
börze. FEBRUÁR 18. 10.00 Keresztény játszóház. 
MÁRCIUS 4-IG Magyar királyok panoptikuma.

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

KEDD 10.00 Eklektika Klub. KEDD, PÉNTEK 
16.00 Sakk és Kártya Klub. MINDEN HÓNAP 
ELSŐ SZERDA 18.00 Életmód Klub. SZERDA 
19.30 Hagyományőrző íjászklub. PÉNTEK 18.00 
Taoista Tai Chi. FEBRUÁR 16. 18.00 Bibliaiskola.  
FEBRUÁR 19. 18.00 Verses-lelkes együttlét. 
Versbarátok összejövetele. FEBRUÁR 21. 18.00 
APS Fotóstúdió. Előadások. Kiállítás: FEBRUÁR 
28-IG Pongrác és a 25 író címmel képregény-
kiállítás. Megtekinthető hétköznapokon 10.00-
20.00 óráig. 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. KEDD 15.00  
Kézműves foglalkozás gyerekeknek, 17.00 
Ifjúsági klub, 17.00 Bridzs klub. CSÜTÖRTÖK, 
PÉNTEK 17.00 Festőiskola, 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 

KEDD 10.00 Babafoglalkozások Kodály 
módszerrel. SZERDA 17.00 Logikai és sakk 
klub. KEDD, CSÜTÖRTÖK 10.30 Tarka Színpad. 
SZERDA, PÉNTEK 19.00 Pingpong Klub. SZOMBAT 
9.00 Commedia 2000 Diákszínpad.  MINDEN 
VASÁRNAP 8.00 Katolikus szentmise. FEBRUÁR 
17. 19.00 Farsangi bál.  HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 
10.00–18.00-IG Net-Kuckó eMagyarország pont. 

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

FEBRUÁR 14. 18.00 Ásványbarát Kör: Marokkó, 
ásványbarát szemmel. FEBRUÁR 15. 17.00 
Csapody Vera Növénybarát Kör: A Mészkő-Alpok 
növényei. FEBRUÁR 19. 17.30 Hajózástörténeti 
Klub: Az Észak-Jeges tengeri felfedező utak III. 
FEBRUÁR 19. 18.00 Gombász Kör: Mikológiai 
érdekességek. Öveges József emlékkiállítás. 
Dokumentumok, tárgyi emlékek bemutatója, 
filmbemutatók. Bejelentkezés: 466-9019. 
 

KLUBPROGRAMOK

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: XI., 
Karinthy F. út 5. I. em. 10. Tel.: 06/20/922-2679

KEDD, CSÜTÖRTÖK 6.15 Buddhista előkészítő 
gyakorlatok (közös meditáció).

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
XI., Németvölgyi út 138. 

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

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

MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet és 
gyermek istentisztelet. MINDEN HÓ 3. VASÁRNAP 
Dicsőítés. SZERDA 9.00, PÉNTEK 9.30 Baba-ma-
ma klub. PÉNTEK 17.00 Ifjúsági bibliaóra. 

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

VASÁRNAP 8.00, 11.00, 18.00 Istentisztelet. 

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

VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor 
foglalkozások gyermekeknek. 

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

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

KEDD 18.00 Ifjúsági óra. MINDEN HÓ 3. SZERDA 
18.00 Szülői Kör. SZERDA 10.00 Asszony kör. 
CSÜTÖRTÖK 18.00 Hétközi Bibliaóra. VASÁRNAP 
10.00 Istentisztelet, gyermekfoglalkozás.

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

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

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

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

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

MINDEN HÓ 2. ÉS 3. VASÁRNAP 8.30 
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 VASÁRNAP 9.00 
Családi mise. FEBRUÁR 21. 18.00 Nagyböjt-kez-
dő szentmise, utána meglepetés.

TÚRAAJÁNLÓK

OLAJIPARI TERMÉSZETBARÁT SE

MINDEN SZERDÁN nyugdíjastúra. Találkozó:  
7.20-KOR a Moszkva téri metrókijáratnál (a 
hétvégi Budai-hegység túrákra ugyanebben az 
időben és helyszínen van a találkozó). A hétvégi 
vonatos túrákra az előző túrákon lehet jelent-
kezni. A pilisi túrák találkozója (ha Szentendrére 
tart) 7.15-KOR a Batthyány téri HÉV-végállo-
máson, egyébként 7.15-KOR az Árpád híd pesti 
hídfőjénél, a Volán pályaudvar pénztáránál. 
Túravezető: Kremser Ferenc. 
FEBRUÁR 17. Cserhát. Magyarnándor 
– Szandavár – Becske. Kéktúra. Táv: 18 km, 
szint: 450 m. FEBRUÁR 18. Budai-hegység. 
Nagykovácsi erdészház – Nagy-Kopasz 
– Szarvas-árok – Adyliget. Táv.: 16 km.

KIÁLLÍTÁSOK

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.
FEBRUÁR 16. bemutató, 17. 19.00 Sardou-
Moreau: A szókimondó asszonyság.
FEBRUÁR 21. 10.00, 14.30 Óz, hatalmas va-
rázsló! A Trambulin Színház vendégjátéka.

KARINTHY SZÍNHÁZ
XI., Bartók B. út 130. T.: 203-8994
FEBRUÁR 16. 19.00  szerelem@könyv.hu 
FEBRUÁR 17. 14.30 Tanár úr, kérem! 
FEBRUÁR 18. 14.30 A New York-i pápa-
rablás. FEBRUÁR 21. 19.00  Butaságom 
története. Km.: Kecskemét Erdei Ferenc 
Művelődési Ház. Gyerekelőadás: FEBRUÁR 
17. 10.30 A kis hableány.

MU SZÍNHÁZ
XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
FEBRUÁR 14. 20.00 Berger Gyula: Bíbor 
sivatag. FEBRUÁR 17. bemutató, 18. 20.00 
Hámor József – Gangaray Táncszínház: 
Requiem. FEBRUÁR 20., 21. 20.00 
Pont(Ponty)Műhely: Önkényeztetés.
Műkeddvelő: FEBRUÁR 20. 18.00 Petőcz 
András, közreműködik Vallai Péter.
Kiállítás: FEBRUÁRBAN Šwierkiewicz Róbert 
és Tandori Dezső kamarakiállítása Két 
sapkás ember beszélget címmel.

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
XI., Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
FEBRUÁR 15. bemutató, 16., 18. 20.00 Árva 
csillag. Pintér Béla és Társulata.
FEBRUÁR 20., 21. 19.00 Szemétre a vénasz-
szonnyal. Hólyagcirkusz Társulat.

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R KLUB
XI., Műegyetem rkp. 9. T.: 463-3733
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 18.00 Csi-kung.

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 14. 21.00 Unisex. FEBRUÁR 15. 21.00 
Nagy Britmánia - Gilles Peterson & Earl Zinger 
(UK), Erik Sumo Band feat. Kiss Erzsi, Keyser & 
Shuriken, Suefo, MikiKeveR. FEBRUÁR 16. 21.00 
Nagy Britmánia - DJ First Rate (UK), Anima 
Sound System feat. Heidi Levo (UK) & JC-001 
(UK) élő lemezfelvétel. FEBRUÁR 17. 21.00 
Laibach (SLO). FEBRUÁR 20. 20.00 Vernon Reid & 
Masque (USA), European Mantra.

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. KEDD, CSÜTÖRTÖK 
18.00 Divattánc-tanoda 6 éves kortól. SZERDA 

KŐ-TÁR-LAT GALÉRIA 
XI., Cirmos u. 8. 
FEBRUÁR 17-IG Maszk és ecset címmel 
a Tarka Színpad művészeinek kiállítása. 
Hétköznap 10.00-18.00 óráig látogatható.

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

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

RÉT GALÉRIA
XI., Törökugrató u. 9. 
FEBRUÁR 28-IG Pongrácz Zoltán festményki-
állítása. Megtekinthető hétköznap  
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 16. 18.00 Virágos Hilda festő-
művész Szavak nélkül című  kiállításának 
megnyitója. Megtekinthető MÁRCIUS 8-IG 
hétköznapokon 14.00-19.00 óráig.

TRANZIT ART CAFÉ
XI., Bukarest u., Ulászló u. sarok T.: 209-3070
FEBRUÁR 20-IG Roskó Gábor Mahler és Freud 
Budapesten című kiállítása.  

XI. KER. 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.

A Lágymányosi Általános Iskola harmadik és 
negyedik osztályosok számára meghirdetett 
kerületi szépolvasási versenye immár hagyo-
mányosnak mondható: tizenöt éves múltra 
tekint vissza. Fekete István műveiből válasz-
tott szemelvényekkel versenyeznek a diákok 
– idén február 1-jén volt a megmérettetés.

Nagy Péter iskolaigazgató elmondta, hogy a 
verseny meghirdetésekor – a 90-es évek elején 
– kezdték érezni, hogy a gyerekek olvasási kedve 
csökken. Fekete István megélhető, elképzelhető 
történetei amellett, hogy közel hozzák az állatok 
világát a gyerekekhez, bemutatják Magyarország 
természeti környezetét is. Befogadható története-
ken keresztül szerettetik meg az olvasást, és isme-
reteket közölnek.  
 A tanáraikkal együtt érkező gyerekek az aulá-
ban maguk választhattak sorszámot. A harmadi-
kos versenyzők lettek a vukosok, a negyedikesek a 
bogáncsosok. A feladat két részből állt. A szabadon 
választott regényrészlet felolvasását a kötelező kö-
vette, a harmadikosok esetében a Vukból, negye-
dikeseknél a Bogáncsból. Volt elegendő idő a felké-
szülésre, s közben pogácsát, teát, üdítőt eszegethet-
tek-iszogathattak az egyes iskolákból legjobbnak 
ítélt versenyzők. Az idei versenyre 17 iskolából 32 
gyerek érkezett. Iskolákon belüli házi verseny előz-
te meg az itt zajló megmérettetést. A független zsű-

Fekete István Szépolvasási Verseny
ri – tagjai gimnáziumi és általános iskolai tanárok, 
tanítók – az értő olvasást díjazta. A megjelent diá-
koknál ez azonban cseppet sem okozott gondot. 
 A jelen levő gyerekeket látva az értő olvasás 
helyzete egyáltalán nem aggaszthat senkit Ma-
gyarországon – bár sajnos ők nem az átlagot jelen-
tik. Rákóczi Dalma, a Törökugrató utcai Általános 
Iskola harmadikos tanulójának kedvence Lázár 
Ervintől a Négyszögletű kerek erdő, Janikovszky 
Évától az Égig érő fű. Tüdős Attila, a Mérei Ferenc 
Általános Iskola diákja olvasta Csukás Istvántól a 
Süsüt és Nógrádi Gábortól a Gyerekrablás a Pa-
lánk utcában című könyvet is. 

Angeli Adrienn

A szépolvasási verseny eredménye

3. évfolyam
I. hely Beke Anita (Teleki Blanka Általános Iskola)
II. hely Leitner Lili (Farkasréti Általános Iskola)
III. hely Rákóczi Dalma (Törökugrató Ált. Iskola)
Különdíj: Dedinszky Vivien (Lágymányosi Általá-
nos Iskola)

4. évfolyam
I. hely Cseresznyés Zalán (Bethlen Gábor Ált. Isk.)
II. hely Király András (Ádám Jenő Gyakorló Álta-
lános Iskola)
III. hely Gábor Enikő (Gárdonyi Géza Ált. Isk.)
Különdíj: Markó Dániel (Budai Sport Ált. Isk.)

Jótékonysági bál
Február 7-én, szombaton 19 órakor alapítványi jó-
tékonysági bált rendeznek a Budai Ciszterci Szent 
Imre Gimnázium dísztermében (Villányi út 27.), 
amelyen részt vesz Molnár Gyula polgármester. A 
bál fővédnöke dr. Zakar Ferenc Polikárp zirci főapát. 
A bál teljes bevételét az iskola természettudomá-
nyos szaktantermeinek fejlesztésére fordítják.

Filmvetítés és kiállítás 
Február 21-én, szerdán 21 órakor 
Tóth Tamás Farkas című kisjáték-
filmjét vetítik a Bartók 32 Galériában 
(Bartók Béla út 32.). Ugyanitt, csak 
ezen az egy estén a film alkotójának 
képeit tekinthetik meg a látogatók.

Légy szerencsés 
Budapest

T’aves baxtalyi Buda-
pest (Légy szerencsés 
Budapest) címmel Ro-
ma folklórest lesz feb-
ruár 13-án, kedden 19 

órakor a Fővárosi Művelődési Házban 
Budapest felszabadulásának 62. év-
fordulója alkalmából. A rendezvényen 
fellépnek Bangó Margit Kossuth-díjas 
művész, a Romano Glaszó, Stefano, a 
Szilvási Gipsy Folk Band és a Ternipe 
Együttes. Műsorvezetők Farkas Erzsé-
bet, Lizzy és Czipott Géza színművész. 
Az ünnepi megemlékezést dr. Józsa 
István országgyűlési képviselő nyitja 
meg, a vidéken élő cigányság nevé-
ben a fővárost Farkas Antal, az Orszá-
gos Cigány Önkormányzat képviselő-
je köszönti. A belépés díjtalan. 

Világszenzáció bemutatója
Először áll a hazai sajtó elé a tudományos világ-
szenzációt kiváltó Gömböc mindkét magyar felta-
lálója. Az Egyesült Államok egyik legtekintélyesebb 
egyetemén, a Princetoni Egyetemen kutató 27 
éves Várkonyi Péter és a legfiatalabb magyar aka-
démikus, a 46 éves Domokos Gábor február 12-én, 
hétfőn 11 órakor mutatja be találmányát, a Bölcsek 
kövének is nevezett Gömböcöt a magyar újságírók-
nak az Országos Műszaki Múzeumban (XI., Prielle 
Kornélia u. 10.). A Gömböcről januárban címlapon 
számolt be a világ egyik legtekintélyesebb mate-
matikai szaklapja, a Mathematical Intelligencer. 
A furcsa alakú Szuper Keljfeljancsi megalkotása 
nemcsak tudományos bravúr, létrehozói szerint a 
biológiában és a geológiában is hasznát lehet venni 
ennek az eszköznek.
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Gyanús telefonkártyák
Január 28-án hajnalban a Mányoki úton 
haladt a járőrautó, amikor a benne ülő 
egyenruhások egy férfire lettek figyelme-
sek: éppen akkor lépett ki egy kertkapun. 
A rendőrök megállították, és igazoltatták. 
A kérdésekre zavaros válaszokat adott, a 
ruhája átvizsgálásakor pedig előkerült a 
zsebeiből két meghajlított telefonkártya, 
egy zseblámpa, két nagy kulcscsomó, egy 
csavarhúzó és noteszek. Mindez azért 
is gyanússá tette, mert a környéken az 
utóbbi időben elszaporodtak a hajnali be-
törések. A férfi minden nála talált tárgyra 
igyekezett valamilyen magyarázatot ad-
ni, a telefonkártyákra például azt mond-
ta, elveszítette a kapukulcsát, s azokkal 
szokta kinyitni az ajtót. A rendőrök ez-
után terepszemlét tartottak a kertben, 
ahonnan a férfi kijött, de a hóban hagyott 
cipőnyomain kívül nem találtak semmi 
figyelemre méltót. A körülményekre való 
tekintettel mégis előállították a kerületi 
kapitányságra, ahol a további ellenőrzé-
sek során kiderült, hogy az illető hosszú 
bűnlajstrommal rendelkezik.

Ittasan, jogosítvány nélkül
Január 31-én késő éjszaka egy gépkocsi 
igencsak kacsázva ment a Bartók Bé-
la úton. A mögötte haladó rendőrjárőr 
megállította a járművet, és a vezetőjét 
igazoltatták. Kiderült, hogy az illető 
már évek óta nem rendelkezik jogosít-
vánnyal, amikor pedig megfúvatták ve-
le az alkoholszondát, az elszíneződött. 
A férfit előállították a rendőrök. 

Betörők a Kőérberki dűlőn
Február 2-án a Kőérberki dűlő egyik 
házában arra lett figyelmes egy hölgy, 
hogy idegesen ugat a kutyája. Kiment 
a kertbe, hogy megnézze, amikor egy 
közeli ház felől csörömpölést hallott. 
A párjával elindultak a hang irányába, 

RENDŐRSÉGI HÍREK

s ahogy közelebb értek, az egyik kertből 
egy nő és egy férfi ugrott ki, és kétfelé el-
szaladtak. A két személyben felismerték 
azokat az idegeneket, akik körülbelül egy 
hónappal azelőtt „költöztek be” egy kö-
zelben levő víkendházba. 
 A helyszínre hívott rendőrök megálla-
pították, hogy a ház egyik ablakát kiemel-
ték, odabent pedig látszott, hogy feldúltak 
mindent. A kertben három nejlonsza-
tyorra bukkantak, tele olyan tárgyakkal, 
amelyek feltehetően a víkendházból szár-
maztak. A rendőrök rövid kutatás után rá-
találtak az elmenekülő nőre, aki beismert 
mindent. Elmondta, a féltestvére vette rá, 
hogy betörjenek a házba. Azt is bevallotta, 
hogy már korábban is követtek el lopáso-
kat, betöréseket. Az asszonyt a töredelmes 
vallomás ellenére sem állították elő a rend-
őrök, mert vele volt az egy éves kislánya is, 
akit nem tudott másra bízni. A rendőrök 
eljöttek tőle, azonban hamarosan vissza-
mentek, és akkor sikerült elfogni a nő ké-
sőbb hazatért féltestvérét.

Drága kerítésfelmérés
Kerítésjavítás címén csöngettek be a trük-
kös tolvajok egy idős asszonyhoz február 
3-án a Bodola utcában. Beengedte a „mes-
tereket”, akik közül az egyik a kert végé-
ben levő kerítésrészhez vitte a nénit, hogy 
„felmérjék a hibákat”, eközben a társa 
bement a családi házba, és az ott található 
értékekből magához vett nyolc aranylán-
cot, két arany medált, két arany karkötőt, 
s több arany gyűrűt is. A szemle után a 
mester kiment a kertből, és amikor a né-
ni visszaindult a házba, meglátta, hogy a 
társa nagyon siet onnan kifelé, s gyanús 
módon nem a kaput használja, hanem 
átlendül a kerítésen. Amikor odabent 
alaposabban körülnézett, felfedezte az ék-
szerek eltűnését. Hiába sietett ki az utcára, 
időközben a kerítésjavítók eltűntek a kör-
nyékről. Az egyik férfi 45 év körüli, 165 
centiméter magas, sovány testalkatú. Az 
eset idején farmert, sötét pulóvert, s fehér 

Vers és CD-bemutató az Éghajlat Könyves Kávézóban

Nagy Gáspárra emlékeztek
A 2007-es esztendő elején rögtön 
súlyos veszteség érte kulturális életün-
ket. Január 3-án elhunyt Nagy Gáspár 
Kossuth-díjas költő. 57 éves volt. Feb-
ruár 1-jén este az Éghajlat Könyves 
Kávézóban Juhász Judit emlékezett rá. 

Nagy Gáspár költői világát eredeti látás-
mód, történelmi érzékenység, erkölcsi 
igényesség jellemezte mindvégig. Minden 
időben következetesen, megalkuvás és fé-
lelem nélkül vállalta felismeréseit. Így vál-
hatott ez az egyébként mindig derűs, sze-
líd lelkületű, halk szavú poéta a rendszer-
változás egyik szimbolikus alakjává. Az 
Új Forrásban 1984-ben megjelent Örök-
nyár: elmúltam 9 éves, majd a Tiszatájban 
1986-ban publikált, A fiú naplójából című 
verseivel hatalmas vihart kavart: erkölcsi 
elégtételt adott az 1956-os forradalom és a 
szabadságharc meggyilkolt áldozatainak. 
A két vers miatt elbocsátották írószövetsé-
gi titkári állásából, szilenciumra ítélték, a 
Tiszatáj szerkesztőségét pedig leváltották.
 Az esten bemutatták a Szabadítót 
mondani című, 2006 decemberében meg-

jelent dupla CD-t, amely Nagy Gáspár 110 
válogatott versét tartalmazza, a költő saját 
hangján. Abban, hogy a CD megjelenhe-
tett, döntő szerepe volt Juhász Juditnak, aki 
több mint húsz éve ismerte Nagy Gáspárt, a 
Katolikus Rádió 2004-es indulása óta pedig 
kollégák is voltak, hiszen ő az intézmény 
alelnöke, szakmai vezetője, a költő pedig 
kulturális szerkesztőségét irányította. 
 Juhász Judit felidézte, hogy a nyolc-
vanas évek elején, riporterként ismerte 
meg Nagy Gáspárt, aki markáns, hatá-
rozott világnézettel rendelkezett, amely 
alapjaiban tért el a hivatalosan hirdetett 
ideológiától. Személyiségének emberi és 
költői oldala összhangban volt egymással, 
odaadással és hozzáértéssel végezte kultu-
rális-szerkesztői feladatát is. A 2005 ápri-
lisában váratlanul rátört betegséget pedig 
mindvégig türelemmel, méltóságteljesen 
viselte. Juhász Judit Nagy Gáspár sokrétű 
költészetéből a politikai-közösségi vonulat 
mellett kiemelte az erkölcsi értékelvűséget 
és a keresztény hitet, amely ugyancsak 
mindvégig jellemezte. 

Bodnár Dániel

sísapkát viselt. Társa 180 centiméter ma-
gas, kövér, ő is farmert és sötét pulóvert 
viselt, rajta fekete sísapka volt. A rend-
őrség kéri, aki bármit tud a két elköve-
tőről, jelezze a kerületi kapitányságon a 
381-4300-as telefonszámon.

Baseballütős autóvásárlás
Egy férfi Subaru típusú autóját akarta 
eladni, és az állítólagos vevővel találko-
zót beszélt meg február 3-ra a Boldizsár 
utcába. A vásárló meg is jelent, és azt 
mondta, vigyék el egy közeli szerelő-
höz az autót, hogy az átvizsgálhassa. A 
szerviz előtt kérte, hogy a tulajdonos ne 
állítsa le a motort, hadd hallgassa meg 
a szerelő a hangját. A tulajdonos mégis 
kivette a slusszkulcsot az autóból, és ki-
szállt, de ekkor már ott állt mellette egy 
nagydarab, maszkos idegen egy fából 
készült, hosszú tárggyal a kezében, ami 
baseballütő is lehetett. Követelte a kul-
csot, mire a tulajdonos menekülni kez-
dett, a támadója pedig nem érte őt utol. 
A rendőrök nemsokára a helyszínre ér-
keztek, s ezzel végképp megakadályoz-
ták, hogy a „vásárlók” elvigyék az autót.

A hátizsákos idegen
Betöréshez riasztották a rendőröket 
február 3-án késő este a Ménesi útra. A 
lakás bejárati ajtaján külsérelmi nyomot 
nem fedeztek föl, az erkélyajtó azonban 
nyitva volt, és a szobában a szekrények 
fiókjait valaki kihúzgálta. A lakástulaj-
donos rövid terepszemléje után kide-
rült, jelentős mennyiségű készpénz tűnt 
el, s ékszerek is hiányoztak. Tanúk el-
mondták, hogy délután a lépcsőházban 
figyelmesek lettek egy 185 centiméter 
magas, 28-35 év körüli fiatalemberre fe-
kete hátizsákkal a vállán. Feltételezhető, 
hogy köze volt a betöréshez. A rendőr-
ség kéri, aki bármit tud róla, az hívja a  
kapitányság fenti telefonszámát.

S. F.

Este, ha látod, hogy lemegy a nap, 
Képzelj az égre egy másikat, 
Éjjel, ha fényt ad az elképzelt nap, 
Megláthatod, hogy egyedül vagy…

Felcsendül a 
dal, hangula-
tokat idéz fel. 
Képek, illatok, 
hangok, ízek. 
Emlékfoszlá-
nyok. Meggyes 
süti, sárga nap-
csíkok a falon, 
zene, apu. Gör-
beeste, és már 
a Bercsényiben 
csápolok ille-
gálisan, apám 

vállán. Bambi, zsíros deszka, őrjítő füst, 
tömeg, ricsaj. A körbeszékekről semmit 
se láttam, így kerültem vállra. Onnan 
mosolyogtam csábosan a „nagyfiúkra”, 
akik zenéltek. Ide akartam jönni bármi 
áron – hát elhozott! A meghatározó zene-
kar nevét leírva a gyerekkor szökős estéi 
törnek elő. A „Rédió Luxemburg” zenéje, 
a sustorgás, sípolás, az édes szökések ke-
resztmama okán oda, ahol éppen játszott 
az Illés. Csak egy kicsit! Kócosan, osonva, 
vihogva, megrészegedve a kalandtól, amit 
a tiltott gyümölcs adhat. 
 Szól a dal. Eltávozott nap. Pásztory 
Zoltán után most Illés Lajos ment el vég-
leg. Nem lehet a helyükre képzelni sem-
mit. Senki helyére, aki hiányzik.

Illés Lajos gyerekkorától tanult zenét, és az 
ötvenes évek végén, 1957-ben testvérével, 
Károllyal zenekart alakítottak. Az együttes 
kezdetben még családi zenekarként műkö-
dött. Az Illés-fivérek mellett Nényei Tass 
basszusgitározott, Farkas Ádám és Halász 
Gyula „Öcsi” gitározott, Rizsinszky Csaba, 
majd Körmendi János dobolt. A hatvanas 
évektől a Budapesti Műszaki Egyetem ze-
nekaraként alakultak újjá, és játszottak a 
Bercsényiben. Ahogy a többiek, középis-
kolai, egyetemi bulikon játszottak dixit, 
olasz slágereket, örökzöldeket, gitárszá-
mokat, és főleg Shadows-t, Hurricanes-t. 
Bródy János hatvannégyben érkezett az 
együtteshez, nemsokára a Szörényi fivérek 
is, és hatvanötben már megvolt a legendás 
felállás, az Illés zenekar legismertebb felál-
lása: ekkor Bródy János (gitár, furulya, bil-
lentyű, ének), Illés Lajos (billentyű, ének), 
Pásztory Zoltán (dob), Szörényi Levente 
(gitár, ének) és Szörényi Szabolcs (basz-
szusgitár, ének) voltak az együttes tagjai. 

Leventét a Gézengúzokból Ági hozta, és 
ekkortájt csatlakozott Koncz Zsuzsa. 
 Az Illés-koncertekért már tömegek 
tolongtak, botrányokról is szólt a krónika. 
A repertoáron Beatles, Kinks, Animals, 
Pretty Things dalok, előbb a Kőbányai 
Törekvés Klubban, majd az Eötvös utcai 
Vasas klubban, végül a Bosch-ban is kap-
tak helyet. 1965 őszén vasárnaponként itt, 
szombatonként pedig az újra meghódított 
Várban játszottak. A klubokba alig lehetett 
beférni, kanyarogtak a sorok egy-egy kon-
certért. Óriási sikert arattak, eleinte gyana-
kodva fogadott egészen egyéni stílusukkal, 
az angol számok mellett és után saját szö-
vegeikkel. Korosztályuk lelkéből szólt min-
den daluk, és ez egészen más volt, mint az 
addig magyarul hallott negédes tánczene. 
Ők lettek a magyar Beatles, a karakteres, 
lázadó, egyedi világú etalon. A szerzőpáros 
ontotta a dalokat, és nem volt megállás. 
 De hogy a közönség elfogadja a ma-
gyar szövegeket, ahhoz legalább egy évnek 
kellett eltelnie. A hatalom, a hivatal is las-

san elfogadta a hosszú hajú, extravagáns 
fiúkat. A zenéjükbe épített hazai és egyéb 
folklór a hagyományok tiszteletét súgta. 
Filmek, fesztiválok és gitárpárbajok után 
már sugározhatták a dalokat az adók. 
Utazhattak külföldi turnékra, és Magyar 
Állami Népi Beatzenekar címmel legali-
tásba emelték az Illést. Az együttes rend-
szeresen koncertezett itthon és külföldön, 
szerepeltek az első magyar beatfilmben, 
az Ezek a fiatalok-ban, amelynek legtöbb 
dalát ők írták. A hatvanas évek második 
felétől országos hírre tettek szert, és meg-
nyerték az 1968-as táncdalfesztivált. 
 Az együttes tagjai 1973-ig zenéltek 
együtt, majd szétváltak. Szörényi Levente 
új zenei elemekkel új utakra indult. 1974-
ben Illés Lajos Illés néven újjászervezte az 
együttest. Az új tagok Illés Lajos (billentyűs 
hangszerek), Jenei Szilveszter (gitár, ének), 
Papp Tamás (dob, ütők), Selmeczi László 
(basszusgitár, ének), Serfőző Anikó (ének), 
Kiss Ernő Pál (ének) voltak. Bár nem értek 
nyomába a legendás nagy Illésnek, de a 

Hogyha egyszer című szá-
mukkal megnyerték a Met-
ronóm 77 fesztivált. A régi 
Illés 1981-ben koncertezett 
újra, ezt követte az Erkel 
Színház, az 1990-es népsta-
dioni előadás, az 1996-os 
buli a Budapest Sportcsar-
nokban. Az Illés tagjai a 
„nagy magyar történelmi 
pillanatok zenébe álmodá-
sáért” 2000-ben megkapták 
a Kossuth-díjat. Követke-
zett 2001-ben a Szuperkon-
cert, ahol az Illés, a Metró 
és az Omega lépett fel a 
Népstadionban. 2005-ben 
elhunyt Pásztory Zoltán, 
amely az Illés együttes kon-
certjeinek is a végét jelen-
tette. Ebben az évben még 
két koncertet adtak, ahol 
az elhunyt Pásztory Zoltán 
helyett a doboknál Szörényi 
Örs, Szörényi Levente fia 
ült. Csíkszeredán, és a Szi-
get Fesztiválon léptek fel a 
szomorú év augusztusán.
 2007. január 29-én 
elhunyt Illés Lajos Kossuth-
díjas zenész, az Illés zenekar 
alapítója, billentyűse, a ma-
gyar kultúrtörténet megha-
tározó alakja, márciusban 
lett volna hatvanöt éves.

Urbán Beatrice

KÉPESSÉGFEJLESZTŐ 
JÁTSZÓHÁZAK

Ki foglalkozik a 
boldogságával?
A doktorbácsi meggyógyítja. A bölcsöde és 
óvoda vigyázza a felcseperedését. Az iskola 
átadja az élethez szükséges ismereteket. A 
GEKKO a képességeit fejleszti, — így egészí-
ti ki a hagyományos intézményrendszert. 
A jó képességek nem pótolhatók ésszel, 
szorgalommal, vagy szülői szigorral. 

A komplex állapotfelmérés során gondo-
san feltérképezzük gyermeke valamennyi 
képességét, majd a játékos foglalkozások 
alkalmával ezeket célirányosan fejlesztjük. 

 Kurzusok újszülött kortól  
14 éves korig.

 Képességek fejlesztése a 
szenzitív időszakban, mindenre 
kiterjedő állapotfelmérést 
követően.

 Heti 1 vagy 2, egyénre szabott, 
játékos foglalkozás, 3-4 fős 
mikrocsoportokban, diplomás 
fejlesztőpedagógus vezetésével.

 Tanulmányi eredmények javí-
tása, tanulási-, magatartási-, 
és egyéb részképességzavarok 
megelőzése, kezelése.

 Bölcsödére, óvodára, iskolára 
felkészítés.

1113 Budapest, 
Ábel Jenő u. 22. fszt. 1.

Időpont egyeztetés:
(06-1) 209-0353,
(06-20) 773-8195

ujbuda@gekkonet.hu
www.gekkonet.hu

GEKKO Újbuda

Emlékkoncert az FMH-ban: az Illés Kluboschok baráti köre február 
9-én találkozón tisztelegett Illés Lajos emléke előtt. Az este házi-
gazdája az FG-4 együttes volt. A január 29-én elhunyt zenészt 
péntek délután kísérték utolsó útjára a Fiumei úti sírkertben.

Illés Lajos

Eltávozott nap
In memoriam Illés Lajos (1942–2007)

A Bollók Csaba rendezte Iszka utazása 
lett a legjobb szerzői, azaz művészfilm 
a 38. Magyar Filmszemlén. A közön-
ségfilm kategóriában pedig a Konyec, 
Rohonyi Gábor alkotása lett az első. 

Az Iszka utazásá-ban a 12 éves főhős gyűj-
tögetésből és kéregetésből él. A verések 
elől elszökik otthonról, és önálló életet 
kezd. A filmben utcagyerekek játsszák el 
sokszor saját élettörténetükkel megegyező 
szerepüket. A Konyec egy idős, kényszer-
ből rablóvá váló házaspárról, valamint az 
őket üldöző rendőrpárosról, és a minden-
ről hűen beszámoló sajtóról szól, sok hu-
morral. 
 A Csáth Géza regényéből készült Ópi-
um alkotói több díjat is besöpörtek: Szász 
János lett a legjobb rendező, Máthé Tibor 
pedig a legjobb operatőr.

Iszka utazása, Konyec, Ópium

Két fődíj a filmszemlén
 Most először fordult elő a filmszemlék 
történetében, hogy külön díjazták a két 
játékfilmtípust. A szervezők szerint ezzel 
egyrészt elkerülhető, hogy a hollywoo-
di típusú közönségfilmek – amelyek sok 
pénzből, profi technológiával készülnek 
– háttérbe szorítsák a komoly, elgondol-
kodtató alkotásokat, ugyanakkor az sem 
fordulhat elő, hogy a szemle fődíjas film-
jét néhány ezren nézzék csak meg – ilyen 
többször is előfordult az elmúlt években. 
 Az egyhetes szemlére több mint 47 
ezer jegyet váltottak, legtöbben a játékfil-
meket nézték meg. 40 pótelőadást iktattak 
be a szervezők, hogy kielégítsék a nézői 
igényeket. Érdekesség, hogy Újbuda több 
benevezett filmben is feltűnik, a Feneket-
len-tó környéke például az egyikben gyö-
nyörű tavaszi színekben pompázik.

(gp)

Az Ipartestület 
felelősségvállalásáról

Megnyugvással vet-
tük, hogy az Újbuda 
ez évi 3-4. számá-
ban végre megjelent 
– jó érzékkel szer-
kesztve – a Védje-
gyet kapnak… című 

cikk Ipartestületünk tevékenységéről.  
Köszönjük.
 A cikkel kapcsolatban két észrevéte-
lünk lenne, amelyre szeretnénk, ha röviden 
vissza lehetne térni: Amikor mi megkeres-
tük e témában a szerkesztőséget e-mail 

OLVASÓNK ÍRTA

útján, hangsúlyoztuk, hogy a „védjeggyel” 
bíró kerületi vállalkozók Ipartestületünk-
től erkölcsi felelősségvállalást kapnak, míg 
a cikkből a felelősségvállalás konkrét for-
mája sejthető ki. Természetesen Ipartestü-
letünk egyetlen vállalkozó tevékenységé-
ért sem tud bármiféle felelősséget vállalni 
– az erkölcsi felelősségen kívül, hogy ezek 
a szakemberek korrektek, tisztességes ára-
kon és minőségben dolgoznak!
 Az említett e-mailban mellékeltük 
az emblémát is remélve, hogy az szintén 
megjelenik az újságban: a lakosság ezt az 
emblémát tudná azonosítani a vállalko-
zók emblémájával. 

Dr. Martinkó Károlyné, ügyvezető igazgató
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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

Pisztáciás finomságok

Nagy András

Töltsön otthon, és a családjával minél több 
időt, szervezzen közös programokat, nem-
csak a hétvégére, hanem a hétköznapok 
estéire is. Az együttlét megnyugtatóan fog 
hatni önre is, és a családtagjaira is. Vegye 
számba, milyen teendők várnak önre a las-
san közelgő tavasz miatt, és amit lehet – pél-
dául a ruhatára felfrissítését – már most 
kezdje meg. Egy telefonhívás során rossz hí-
reket kap egyik vidéki rokonáról, emiatt le-
het, hogy hamarosan le kell utaznia hozzá. 

 
Egyre szeszélyesebben viselkedik, és ez 
rossz hatással lesz a környezetére. Az is-
merősei egy ideig tűrni fogják szokatla-
nul gyakori hangulatváltozásait, de szá-
mítson rá, hogy rövidesen megelégelik, és 
akkor kezdődnek a szóváltások, a szem-
rehányások. A munkahelyén lehetőleg 
ne vállaljon el komolyabb megbízásokat, 
mert szinte biztos, hogy hibázni fog, ami-
nek a következményei beláthatatlanok. A 
hétvégén tartson számvetést az elintézni-
valóiról.

 
Ugyan nincs még itt a tavasz, mégis eléri 
a szerelem. Egy váratlan találkozás vált 
ki önből megmagyarázhatatlanul heves 
érzelmeket. Hogy mennyire mélyek ezek, 
vagy hogy csak pillanatnyi fellángolásról 
van-e szó, még nem látszik világosan, ám 
a történtek hatása alól jó ideig nem tud-
ja kivonni magát. Lelkiállapota sajnos 
a munkáján is meg fog látszani, emiatt 
számíthat konfliktusokra, úgyhogy mi-
hamarabb szedje össze magát, legalább a 
munkaidejére. 

 
Két olyan magánéleti esemény is lesz a hé-
ten, mely alaposan feldúlja a lelkét. Az első 
egy régi ismerősének a váratlan felbukka-
nása, aki megpróbálja rendezni önnel a 
kapcsolatát, ám hamar kiderül, hogy en-
nek semmi esélye. A másik bonyodalmat 
egy régóta tartó, igencsak kusza, érzelmileg 
tisztázatlan kapcsolata okozza. Az látszik 
a legegyszerűbb megoldásnak, ha leülnek 
megbeszélni a dolgot, és nem külön-külön 
próbálják kibogozni a szálakat. 

 
Egyre nehezebben viseli a munkahelyi és 
magánéleti gondokat. A legjobb az len-
ne, ha elutazna pár napra kikapcsolódni. 
Az sem ártana, ha egyedül menne, hogy 
rendezni tudja a gondolatait, érzéseit. Ha 

vel, és fogjon ésszerű takarékoskodásba. A 
munkahelyén egy új kolléga megjelenése 
válthat ki izgalmakat. Szerencsére jó kap-
csolat alakul ki önök között. A hétvégét 
töltse otthon, foglalkozzon a lakásával, a 
ruhatárával, a szöszmötölés megnyugtatja.

Nagyon eredményes hete lesz ez anyagi 
szempontból: nemcsak jelentősebb összeg-
hez jut, de egy üzleti vagy befektetési aján-
latot is kap, ami az első pillanattól elnyeri a 
tetszését. Bár az óvatosság ezúttal sem árt, 
nagy a valószínűsége annak, hogy minden 
kockázat ellenére érdemes belevágni. Egyre 
bonyolultabbá válik a kapcsolata egyik kol-
légájával, nem ártana egy tisztázó beszél-
getést mihamarabb lefolytatni. Mozogjon 
többet, különben az egészsége bánja.

Tisztázni szeretné a viszonyát egyik régi 
ismerősével, aki legutóbb igen elutasító-
an viselkedett önnel szemben. Várhatóan 
ismét hasonló reakcióban lesz része, ami 
nagyon meg fogja viselni lelkileg. Talán 
nem ártana végre belátni, ez a történet 
végleg lezárult, és bármennyire is fájdal-
mas, tovább kell lépnie. Szerencsére ba-
rátai megvigasztalják, és a hétvégi prog-
ramok már jókedvre is derítik. Legyen 
óvatos, balesetet szenvedhet ügyetlensé-
ge miatt.   

Aggasztó híreket kap vidéki rokonaitól, 
emiatt a hét végén lehet, hogy el kell utaz-
nia. Ha csak teheti, valamilyen tömeg-
közlekedési eszközzel menjen, ameny-
nyiben mégis az autójával indul útnak, 
nagyon óvatosan vezessen. Az óvatosság 
nem árt a munkahelyén sem, ahol igen 
feszült légkör alakul ki a kollégái között. 
Ne akarjon igazságot tenni, a legjobb, ha 
mindvégig a háttérben marad. Ha ven-
dégségbe megy, keveset egyen, különben 
elrontja a gyomrát.

 
Mind terhesebbnek érzi a napi taposó-
malmot, az ismétlődő feladatok otthon 
és a munkahelyén egyre jobban kibo-
rítják. Ez azonban csak a felszín, mert 
e mögött az érzés mögött valami rejtett 
belső feszültség húzódik meg. Ha rájön, 
miről van szó, megszűnik a türelmet-
lensége, idegessége is. Egy különös tele-
fonhívás után teljesen új megvilágításba 
kerülhet egy magánéleti problémája. A 
hétvége meghitt családi eseménye szinte 
minden gondját feledteti.

Jeges pisztáciakehely
HOZZÁVALÓK: 1 zacskó mandula vagy va-
nília ízű pudingpor, 4 dl tej, 5-6 evőkanál 
cukor,  2 teáskanál zöldmandula-aroma, 
2 dl tejszín, 1 doboz mandarinbefőtt, 5 
dkg pörkölt mandula vagy pisztácia, 1/2 
dl triple-sec. ELKÉSZÍTÉSE: a pudingport 
elkeverjük a tejjel és a cukorral, majd sű-
rűre főzzük. Még melegen belekeverjük 
a zöldmandula-aromát, és hagyjuk ki-
hűlni. Időnként megkeverjük, hogy ne 
bőrösödjön meg. A langyos pudingot 
óvatosan összekeverjük a keményre vert 
tejszínhabbal. Talpas poharakba osztjuk 
a puding felét, majd a leszűrt mandarin-
befőttet tesszük rá, és meghintjük pörkölt 
mandulával vagy pisztáciával. Erre öntjük 
rá a maradék pudingot. A tetejét tetszés 
szerint mandarinbefőttel, valamint pör-
költ mandulával és pisztáciával díszítjük, 

ezután jól lehűtjük. Tálalás előtt a jéghi-
deg krémet triple-sec-kel meglocsoljuk, és 
azonnal kínáljuk.

Mazsolás-pisztáciás 
párnácskák

HOZZÁVALÓK A TÉSZTÁHOZ: 1,2 kg liszt, 170 g 
méz, 100 g vaj, 200 g tojássárga, 70 g élesztő, 
8 dl tej, 200 g mazsola (konyakba áztatva), 
250 g pisztácia, 5 g porított rozmaring, 800 
g túró, 1 citrom reszelt héja, kis só; A MÁZ-
HOZ: 110 g őrölt pisztácia, 70 g tojásfehérje, 
50 g kristálycukor. A DÍSZÍTÉSHEZ: szemes 
pisztácia, szemes mazsola, porcukor. ELKÉ-
SZÍTÉSE: Gyúrjuk össze a tésztát a fenti alap-
anyagokból. Kelesszük 45 percig. Hajtogas-
suk kétszer és nyújtsuk ki 16 mm vastagra. 
Ezután vágjuk 6 cm-s négyzetekre. Kelesz-
szük 30 fokon 50 percig. Vigyük fel a mázt,  
süssük előmelegített sütőben 200 fokon.

nem sikerül szabadságot kivenni, legalább 
a hétvégét próbálja meg valamilyen sza-
badtéri programmal eltölteni. Ha mégis 
itthon marad a héten, igen mozgalmas 
társadalmi életet fog élni, amihez nem 
sok kedve lesz, de nem utasíthatja vissza 
a meghívásokat.

Zsúfolt hete lesz, sok családi eseménnyel 
és baráti látogatással. Eleinte még élvezni 
is fogja, ám idővel egyre terhesebb lesz. Az 
otthoni programokra való előkészületek 
rengeteg idejét elveszi, a takarítás, a bevá-
sárlás, a sütés-főzés, majd a rendrakás kezd 
egy idő után nagyon fárasztóvá válni. Gon-
doljon arra, hogy hamarosan túl lesz ezen 
az időszakon, és akkor kipihenheti magát. 
Vigyázzon az egészségére, legfőképpen a 
meghűléses megbetegedésekre.

Nehéz napok elé néz. A munkahelyén is 
sokasodnak a gondok, nő a feszültség, és 
hosszú időbe telik, amíg rájön mindennek 
az okára. De akkor legalább megnyugszik, 
mert kiderül, önt nem érintik közvetlenül 
a bonyodalmak. Egy rokona is nagyon sok 
bajt fog okozni, ráadásul még önt fogják 
hibáztatni a tetteiért, minden ok nélkül. Fö-
lösleges magyarázkodnia, úgysem hisznek 
majd önnek, inkább hagyja, hogy magától 
rendeződjön minden.

Néhány váratlan kiadás annyira megijesz-
ti, hogy ész nélküli spórolásba kezd, ami-
vel csak tovább növeli a gondjait. Ha egy 
kicsit lehiggad, tekintse át anyagi helyzetét, 
vessen számot a kiadásaival és a bevételei-

2007. február 14. – február 21.
HOROSZKÓP

Ezen a napon történt – február 14.

KERESZTREJTVÉNY

VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon született 1838-
ban Margaret Knight, amerikai feltaláló-
nő. 1870-ben alapította ezt a céget (T, E, 
G). 13. Némán elvető! 14. 1936-ban ezen 
a napon született Kézdi György színmű-
vész. Ezen a néven anyakönyvezték. 15. 
Ázsiai ország. 17. Szent Pál előző neve. 19. 
Bunda. 20. Olasz származású francia énekes 
(Salvatore). 21. Történelmi éra. 23. Arany 
vegyjele. 24. Származik. 25. Stratford folyó-
ja. 27. Háziszárnyast öl. 29. Költői sóhaj. 30. 
Csokoládéfajta. 32. Menekül. 34. Lengyel 
sci-fi író (Stanislaw). 35. Kettőzve: mellébe-
szélés. 36. Ex-sakkvilágbajnok (Mihail). 38. 
Sült burgonyaszirom. 40. Veszprém megyei 
község. 41. Lyukas fog jelzője. 43. La …, Bo-
lívia fővárosa. 44. Ezen a napon halt meg 
James Cook, földrajzi felfedező. Ez volt a 
mestersége. 45. Vízelvezető. 46. Itt hunyt 
el James Cook. 48. Asztma páratlan betűi. 
49. Szuverén részlet! 50. Hím állat. 51. So-
mogy megyei település. 53. Nózi egynemű 
betűi. 54. Kötőszó. 55. Becézett férfinév. 
57. Német úr. 59. A nitrogén régi neve. 60. 
Radics Béla. 62. Hinté. 64. Küzdőfél. 66. 
Ötlet. 68. Labdát fej fölött passzol. 69. C-
nyelvű programok kezdőszava (MAIN). 
70. Rock and roll énekesnő. 72. A Nyugat lí-
rikusa (Endre). 73. Ezen a napon született 
Kevin Keegan angol labdarúgó. Ebben a 
klubban is játszott (N, A, I, D).
FÜGGŐLEGES: 1. Kézdi György egyik filmje 
(K, V). 2. Miskolc hegye. 3. Német zuhanó-
bombázó repülőgép rövid neve. 4. Európa 
Kupa, röv. 5. Részben horribilis! 6. Japán 
egykori fővárosa. 7. Veszít a feszességéből. 

8. Fényérzékenység az USA-ban. 9. Pomáz 
határai! 10. Zárkózott. 11. … Pitt, amerikai 
színész. 12. Ama betűi keverve. 16. 1936-
ban ezen a napon született Sztankay Ist-
ván. Ezt a szerepet játszotta Sütő András: 
Egy lócsiszár virágvasárnapjá-ban (L, H). 
18. Lóverseny, ismert rövid névvel. 20. Jézus 
nyelve. 22. Használhatatlan tárgy. 24. Csó-
nakot hajt. 26. Nátrium és kén vegyjele. 28. 
Ruhaanyagot tönkretesz. 29. Innen-onnan 
összeszedő. 31. Bika, latinul. 33. Ezen a na-
pon született 1384-ben Zsigmond magyar, 
német és cseh király, és német-római csá-
szár. 1434-ben itt győzött a táborita had-
sereg felett. 35. Kéjsóvár. 37. Lemberg orosz 
neve. 39. Protaktínium és volfrám vegyjele. 
40. Kettőzve: szülő. 42. AAAA! 44. Feleske-
tett. 46. Sírhalom. 47. Olasz, osztrák és ma-
gyar autójel. 50. Elemi részecske, K-mezon. 
52. Érzékeli. 55. 1932-ben ezen a napon itt 
született a helsinki olimpia kalapácsvető 
bajnoka, Csermák József. 56. Bevagdos. 
58. Újság része. 59. Fülöp-szigeteki rádió 
(ALIW). 61. Olimpiai bajnok labdarúgónk 
(Ferenc). 63. Német szónoklat (REDE). 65. 
LAE. 66. Biztosítás eleme! 67. Ütőkártya. 
70. Kétes! 71. Izomkötő.
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 1., 14., 44., 46., 73., 
függőleges 1., 16., 33. és 55. BEKÜLDÉSI HA-
TÁRIDŐ: február 21. AZ 6. SZÁM REJTVÉNYÉ-
NEK MEGFEJTÉSE: „Kémia professzor, kará-
csonyi ének, Valamit visz a víz, Kossuth, 
Boz, kertész, Osztrigás Mici.” A 5. SZÁM 
NYERTESE: Balázs Emőke, XI., Ugron G. 
u. A könyvnyeremény a szerkesztőségben 
vehető át.

A szerelem 
jelképe, a pisztácia
A pisztácia az ősi kultúrnövényeink egyi-
ke, a Jordán völgyében 6700 éves pisztácia 
magvakat is találtak. A bibliai Sába király-
nőjéről feljegyezték, hogy az Asszíriából 
szállított csemegét kizárólag a maga és ud-
vartartása számára tartotta fenn. Az arab 
világban a szerelem jelképe, az esküvőről 
távozó vendégek egy csomag pisztáciát 
kapnak búcsúajándékként. 
 A pisztácia 8-10 méter magasra is 
megnövő fákon terem. A törzs megmet-
széséből illatos gyanta nyerhető, amit ré-
gen füstölőnek, lakknak, fogpornak és or-
vosságnak használtak. A szőlőfürtszerűen 
elhelyezkedő magvak külső, húsos burka 
éréskor rózsaszínné válik. 
 A pisztácia energiatartalma 557 kcal, 
2332 kJ/100 gramm, az ehető magvak kö-
zül a legtöbb vasat és káliumot tartalmaz-
za, a többi ásványi anyag és a vitaminok 
kis mennyiségben találhatók meg benne. 
Magas telítetlen zsírsavszázaléka miatt 
előnyös a szív és érrendszeri megbetege-
dések megelőzésében, rendszeres fogyasz-
tása gátolja a prosztata kóros elváltozásait, 
és az időskori látáscsökkenés ellen is jó. 
A fehér szezámmag és a búzacsíra után 
a pisztácia, valamint a napraforgómag a 
legjobb koleszterinszint-csökkentő. 
 Bár gyógyhatása bizonyított, mégis 
inkább rágcsálnivalóként vagy sütemé-
nyek, édességek és jégkrémek ízesítője-
ként ismerjük. Töltelékekhez, szószokhoz 
is felhasználják, nagyon finom sajttálak 
részeként, de salátákhoz és húsételekhez 
adva is kitűnő kiegészítő.
 A pisztáciát héjastul vagy héj nélkül, 
pörkölten és sózottan, valamint sózatla-
nul árulják, utóbbi gyorsan megavasodik. 
Igen egyszerű eldönteni, melyik mag ízle-
tes: minél inkább ki van nyílva a héj, annál 
jobb ízű. Jól zárható dobozban, vagy zacs-
kóban, hűvös helyen tárolva több hónapig 
is eltartható, azonban a hosszú tárolás 
alatt sokat veszít beltartalmi értékeiből. 

Madárbefogás a világítóudvarban
Karvaly a csapdában

A karvalyokra rájár a rúd: február 1-jén 
Csepelen, 2-án pedig Újbudán került 
kézre egy-egy tojó. Az utóbbi madarat 
egy Budafoki úti lakásból jelentették 
be a Magyar Madártani Egyesületnél. 

A bejelentő már rutinos madármentő, 
mert néhány éve ugyanebbe a világítóud-
varba tévedt be egy kerecsensólyom, ami-
ről az Újbuda múlt évi március 8-i szá-
mában írtunk. Azóta a madarak számára 
csapdaszerű világítóudvart felül drót-
hálóval zárták le. A galambokat üldöző 
karvaly egy kisebb 
nyíláson keresztül 
valahogy mégis be-
jutott, de visszautat 
nem talált. Ezt még 
január közepén 
vette észre az egyik 
lakástulajdonos. Re-
ménykedett, hogy 
a madár majd csak 
kijut a csapdából. 
Mikor látta, hogy a 
verebek réme végleg 
bennrekedt, a für-
dőszobaablak előtti 
k límaberendezés 
tetején etetni kezd-
te. Egy idő után azonban segítséget kért az 
egyesülettől.
 A karvalynak nem volt rossz dol-
ga, mert a világítóudvar elég tágas, egy 
emelettel feljebb egy kényelmes beton-
gerendán és különböző párkányokon, 
és ablakokban jó beülőhelyeket talált, az 
eleség pedig fáradtságos vadászat nélkül is 
rendszeresen érkezett a fürdőszobaablak 
elé. Igaz, nem a megszokott minőségben, 
hanem „konyhakész” húsok formájában 
kapta. A ragadozó madarak megbete-
gedhetnek, ha hosszabb ideig nélkülözik 

a tollas vagy szőrős zsákmányt. A tartós 
párizsi-kúra karvalyéknál akár végzetes is 
lehet. A madarat tehát meg kellett fogni a 
kiszabadításához, de amint kinyílt egy ab-
lak, azonnal két emelettel odébb röppent, 
és gyanakodva figyelte reménytelen pró-
bálkozásaimat egy halkiemelő szákkal. 
 Az ősi, több ezer éves módszer maradt 
csupán, melyhez csak egy darab madzag 
és sok türelem, idő kell. A homályos ablak-
üveg mögött a csalitól fél méterre vártam a 
madarat, amely valahol fenn a csirkehálón 
lógott. Éhes lehetett, mert már negyedóra 

múlva koppantak 
a tűhegyes körmök 
a klímaberendezés 
lemezburkolatán, 
aztán csend. Meg se 
mertem moccanni. 
Az ablakszárnyak 
közti résben megje-
lent a szürke tollru-
hás madár oldala, 
és próbaképpen 
odavágott a húshoz. 
Aztán folyamatosan 
tépni kezdte. Lassan 
húztam a zsineget, 
ám az elcsúszott a 
csali alatt. A madár 

is megneszelte a dolgot, és felröppent – a 
jókora húsdarabbal együtt. 
 Másnap folytatódott a vadászat. A ku-
darc még háromszor ismétlődött meg. A 
madár fentről figyelte, hogyan helyezem 
vissza újra a zsineget, de éhes lehetett, mert 
egy idő után újra próbálkozott. Negyed-
szerre a zsinórral a madár is az ablakhoz 
rántódott. Remélem, az ijedtségért kárpó-
tolta a hosszú fogsága utáni váratlan szaba-
dulás. Természetesen a lábán ő is egy gyű-
rűt visel mostantól, remélhetőleg jó sokáig.

kép és szöveg Morandini Pál

ÉLŐVILÁG
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 ÚJVÁRY LAJOS   
Bráda Tibor festőművész köszöntő szavaival és Faragó Laura 
énekművész fellépésével Újváry Lajos festményeiből nyílik 
kiállítás február 20-án a Budai Klub-Galériában. A kaposvá-
ri születésű, Mun-
kácsy-díjas művész a 
múlt év márciusában 
hunyt el nyolcvan-
egy éves korában. 
1946-ban kezdte 
meg tanulmányait 
Szőnyi István növen-
dékeként. 1949-ben 
eltávolították a főis-
koláról, de Szőnyi és 
Bernáth Aurél ajánlására visszavették; a rendszerrel való rossz 
viszonya annak fennállásáig megmaradt, innen, hogy hivata-
los elismerésben alig részesült. Művészi tevékenysége mellett 
a Képző- és Iparművészeti Gimnázium tanított. Tagja volt a 
Duna pArt Galériának. Elsősorban a tájképfestészetben alko-
tott jelentőset. Több évtizedes művészi pályáját félszáznál több 
önálló bemutatkozás kísérte szerte a világban, közben mű-
vészgenerációk egész sora nőtt ki a keze alól.

 SZIRÁNYI ISTVÁN   
Szirányi István grafikus, fotóművész alkotásaiból nyílik kiál-
lítás a Karinthy Szalonban február 20-án. A 70-es évek má-
sodik felében pályára került alkotó – tipográfiával, könyv- és 
installációk tervezésével is foglalkozik – a fotográfiát használja 
munkái alapjául. A fotó különböző művészi eljárásoknak lehet 
nyersanyaga. Készülhetnek alkalmazásával ofszetnyomatok, 
szitanyomatok, fotólitográfiák, sőt a komputergrafikáknak is 
fénykép az alapanyaga. Találkozunk olyan lapokkal, amelye-
ken a grafikus belerajzol, belefest vagy belekarcol a fotó-alap-
ba. Ilyenkor a rögzített kép állandóságára és a gyors gesztusok, 
foltok, vonalak mozgalmasságára épül a kompozíció. E válto-
zatos művészi eszköztárral ismerkedhetünk meg a március 
14-ig nyitva tartó tárlaton.

 VERNON REID & MASQUE   
Ismét egy többszörös Grammy-díjas, zseniális művész az A38 
Hajón: a Living Colour egykori gitárosa, a dzsessz, a funk és a 
metál határmezsgyéjén alkotó 
Vernon Reid lép fel zenekarával, a 
Masque-kal február 21-án 20 órá-
tól legújabb lemeze, az Other True 
Self európai koncertturnéjának 
budapesti állomásán. Reid zenei 
gondolkodásmódja alapvetően ha-
tározta meg a kilencvenes éveket. 
Ő találta fel a nu metalt, a követ-
hetetlenül bonyolult szólamokat 
és ritmusváltásokat feszes funk-
lüktetéssel ötvöző alműfajt. Bele-
kóstolt a világzenébe és a bluesba, 
majd három éve létrehozta együttesét: az alapvetően dzsessz-ori-
entált kvartett a funk-alapokat többek között klezmerrel és prog-
resszív rockkal gazdagítja. A koncert kísérőzenekara a Borlai 
Gergő alapította, besorolhatatlan zenéjű European Mantra lesz.

 A SZÓKIMONDÓ ASSZONYSÁG    
Február 16-án és 17-én 19 órakor mutatják be a Budaörsi Já-
tékszínben Sardou-Moreau: A szókimondó asszonyság című 
kétrészes vígjátékát a Napóleont alakító Koncz Gábor rende-
zésében. Mellette színpadra lép többek között Gregor Berna-
dett Szókimondó Kataként, Kertész Péter, mint Fouché, to-
vábbá Böröndi Tamás, Farkas Zoltán, Nyertes Zsuzsa, Keres 
Emil és Orosz Helga, Vereskét Ábel Anita és Szőlőskei Tímea 
alakítja felváltva. A napóleoni időkben játszódó történet fő-
hőse az elzászi születésű, mosodás Kata, aki a szülővárosában 
ismerkedik meg az akkor még szegény kis tüzértiszt, Napóle-
onnal, a későbbi miniszterrel, Fouchéval, és leendő férjével, az 
őrmesterrel, aki danzigi herceg lesz. Kata a feleségeként kerül 
a császári udvar intrikus világába. Hívságokról és valódi em-
beri értékekről, pózokról és igaz emberiességről szól az érvé-
nyes tanulságtól sem mentes darab.

 ÁRVA CSILLAG   
Új darab kerül ki Pintér Béla és Társulata műhelyéből: az Árva 
csillag bemutatója február 15-én este 8-kor lesz a Szkénében. 
Írója és rendezője Pintér Béla, a műfaja folklorisztikus science 
fiction, magyarul: népies környezetbe ágyazott tudományos 
fantázia – mint ilyen, a maga nemében az első. A szokatlan 
műfaji meghatá-
rozás megértésé-
hez képzeljünk el 
egy régi konyhai 
falvédőt, melyre 
a művész a népies 
idill megszokott 
figurái mellé oda-
hímez egy-két mo-
solyogva integető ufót, illetve egy idős paraszt bácsit, amint 
a maga szóhasználatában előadja a Csillagok háborúja egyik 
epizódját. A mű főhőse egy Ibrányban élő, ötvenes éveit tapo-
só, állástalan népművelő, Póka Mihály, aki alkoholos állapot-
ban a faluszéli focipályán szemtanúja lesz egy repülő csészealj 
landolásának. Az űrhajóból két töpörödött szörnyalak lép elő, 
akik hamarosan dekoratív földi asszonyok alakját öltik ma-
gukra. Ezzel megkezdődik a szövevényes kalandok sora, me-
lyek végén természetesen a jó diadalmaskodik a gonosz felett.

 PETŐCZ ANDRÁS    
A MU Színház Műkeddvelő sorozatának február 20-án 18 
órától Petőcz András Graves- és József Attila-díjas író, költő, 
szerkesztő lesz a vendége, közreműködik Vallai Péter szín-
művész. Petőcz 1981 és 1983 között a Jelenlét című folyóirat 
vezető szerkesztője volt. 1983-ban underground művészeti 
egyesületet és szamizdat lapot alapított Médium-Art néven, 
alternatív művészeti akciókban vett részt, kapcsolatban állt a 
demokratikus ellenzékkel. A nyolcvanas években csatlakozott 
az avantgárd párizsi köréhez. 1996-98-ig, illetve 2006 január-
jától a Magyar Könyv Alapítvány egyik kurátora, 2002-től a 
Magyar P.E.N. Club alelnöke. Monográfusa, Vilcsek Béla sze-
rint a hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján kezdő, úgyneve-
zett arctalan nemzedék meghatározó alakja. A legújabb kori 
magyar irodalom azon kevés alkotója közé tartozik, akik egy-
aránt képesek a három legmeghatározóbb irányzat – az avant-
gárd, a modern és a posztmodern – érvényes művelésére.

AZ ÚJBUDA KULTURÁLIS AJÁNLÓJA

Zsemlye Sándor személyében fanyar 
stílusú, ironikus humorú, igen tehet-
séges szaxofonost ismerhetett meg  
30-án az Őrmezei Közösségi Házban 
az Újbudai Jazz Klub közönsége.

Zsömi felidézte: magától kezdett a zené-
vel foglalkozni. Tizenkét éves korában 
dobosként belecsöppent „a punk-őrü-
letbe”, ám tizenöt éves korában belesze-
retett a szaxofonba. Elmesélte a 1992-es 
Ki Mit Tud?-on aratott győzelmének 
történetét is. A zenei szakközépiskola 
után bevonult a határőrséghez, ahol a 
kiképzés után a testület zenekarához he-
lyezték. Ez hasznos iskolának bizonyult, 
mert addig nem ismert darabokat – in-
dulókat, operetteket – is meg kellett ta-
nulnia. Egyszer  kapott egy telefont, van-
e kedve elindulni a Határőr Ki Mit Tud?-
on. Azt felelte, természetesen nincs. De 
mondták, hogy a fellépésért eltávozás jár. 
A budapesti válogató után megnyerte az 
országos határőr versenyt is, és delegál-
ták a tévé által közvetített versenybe, 
ahonnan elhozta az első díjat. 
 Bár annak idején elvégezte a Bartók 
Béla Zeneművészeti Szakközépiskolát, az 
akkor még nem adott diplomát, ezért új-
ra kijárta az időközben felsőfokú rangra 
emelt intézetet. Így van diplomája, de még 
nem vehette kézhez, mert nincs nyelvvizs-
gája. Most angolul tanul, és a Határőrség 
zenekarának tagja, zászlósi rangban. 
 S hogy meg tud-e élni a jazzből? Vála-
sza szerint zenélésből meg lehet élni, de ki-
fejezetten jazzből általában nem. A határ-

őr zenekar mellett vagy a tanítványaival 
foglalkozik, vagy a Madách Színházban 
zenél valamelyik musicalben, vagy fellé-
péseket vállal. Rendszerint hajnali kettő 
tájban kerül haza, s fél hétkor kel, hogy 
beérjen a munkahelyére. A hallgatóság so-
raiból érkező kérdésre, miszerint a család-
ja mit szól mindehhez, fanyar humorral 
visszakérdezett: – Család? Majdnem lett. 
– Hozzátette: igazából a kutyája viseli ne-
hezen, hogy szinte sosincs otthon.
 A jazzen kívül a latin zene és a népze-
ne is érdekli. Ez utóbbira akkor figyelt fel, 
amikor meghallgatott román cigányzené-
szeket, akik egész máshogy bántak a hang-
szerükkel, mint ahogy ő azt megszokta. 
Addig azt hitte, hogy a könnyűzenében a 
jazz jelenti a csúcsot, de rá kellett jönnie, 
hogy tévedett. Így hát – mivel jó meste-
reket talált magának – egyre nagyobb 
érdeklődéssel „kóstolgatja” a népzenét. 
A különféle hangzások felfedezésében 
jó szolgálatot tehet az internet is. – Nem 
kizárólag szutyok jöhet onnan, hanem jó 
dolgok is: például autentikus latin zenét is 
lehet hallgatni.
 A beszélgetés egyes részei között a ke-
rületi Weiner Leó Zeneművészeti Szakkö-
zépiskola hallgatóiból verbuválódott, hat-
tagú Small Band adott elő néhány kompo-
zíciót. Az est végén maga Zsömi illesztette 
szájához a szaxofont, s előadott két számot 
– köztük azt a Chick Corea-szerzeményt, 
amit a diplomakoncertjén is játszott.
 Február utolsó keddjén Berki Tamás 
lesz az Újbudai Jazz Klub vendége.

Regényi Huba

Csak az eltávozás miatt indult a Ki Mit Tud?-on

A jazz-zenész nem jazzből él

A múlt héten újabb Szász-művek-
kel gazdagodott a Scheffer Galéria 
kínálata. A 2003-ban elhunyt művész 
özvegye, Katalin több grafikát, 
rézkarcot, olajfestményt, porcelánt 
hozott a galériába, és mellettük saját 
festményeit is. 

 Melyik a kedvenc képe Szász Endrétől?
Mindegyik a kedvencem, nem tudnék 
egyet kiválasztani közülük. Mindegyiket 
szeretem.

Szász Endre művei a Scheffer Galériában
Könnyen felismerhetők a hamisítványok

 Lehet tudni, hány alkotásból áll a Szász-ha-
gyaték?

Pontosan nem. Folyamatosan történik a 
feltérképezés és a katalogizálás, de ezt a 
munkát még a férjem kezdte el. Erre már 
régóta van igény, hiszen sok hamisítvány 
került piacra. Épp a napokban kértek tő-
lem igazolást egy kép eredetiségét illetően. 
Ilyen esetekben megnézem az adott mű-
vet, és különböző jelek alapján megmon-
dom, hogy igazi-e vagy sem. Minden be-

azonosított képnek van 
katalógusszáma, el van 
látva a férjem családi 
pecsétjével, illetve szere-
pel róla nálam egy fotó.

 Ön első ránézésre felis-
meri a hamisítványt?

Azt hiszem, csak az nem 
ismeri fel, aki nem olyan 
jártas az ő művészeté-
ben. Aki sok eredetit 
látott, az meg tudja kü-
lönböztetni. A férjem a 
szakmai tudáson túl na-
gyon jó anatómiai isme-
retekkel is rendelkezett, 
ez is megkülönbözteti 
őt a többiektől, illetve a 
színhasználata is csak rá 
jellemző. Mostanában 
egyébként egyre ritkáb-
ban kerülnek elő hami-
sítványok, ennek az az 
oka, hogy azok a festők, 
akik korábban ebből él-
tek, egyre inkább a saját 
műveikkel állnak elő.

 Megéri hamisítani? 
Mennyit érnek most a 
Szász-képek?

A legkülönbözőbb érté-
kűek, hiszen vannak tí-Mindenki találhat a pénztárcájának megfelelő Szász-alkotást 

Szívet-lelket melengető irodalmi 
élményben lehetett részük azoknak, 
akik ellátogattak január 31-én este 
az Éghajlat Könyves Kávézó Babits 
Mihály estjére, ahol Császár Angela 
színművésznő és dr. Sipos Lajos egye-
temi tanár idézte meg a költő mun-
kásságát és hitvallását.

Kovács Lajos Péter, az este házigazdája 
köszöntőjében elmondta, hogy Babits 
művészete szinte robbanásszerűen üzen a 
mai kornak…
 A költeményeket Sipos Lajos Babits-
kutató, az ELTE tanára elemezte a kor 
politikai-szellemi történéseibe ágyazot-
tan. Emlékeztetett arra, hogy az 1920-as 
években, az első világháború után a gaz-
dasági-politikai elszigeteltség és a jóvátétel 
bénító súlya háromféle magatartást ered-
ményezett: voltak, akik a teljes tagadást 
választották, mások valamiféle vak hitbe 
kapaszkodtak, míg akadtak olyanok is, 
akik a racionalitásban reménykedtek.  
 Az előadást követően három, saját ma-
ga által választott költeményt hallhattunk 
Császár Angelától: a Miatyánk, a Zsoltár 
férfihangra és az Eucharisztia szólalt meg 

tolmácsolásában. Az időben egymástól tá-
vol íródott versek közös jellemzője, hogy a 
költő vallási műfajokba „beleírva” mind-
egyikben állást foglal, tiltakozik a háborús 
vérontás ellen, s helyette a szeretet és az Is-
tenhez való fordulás szükségességét hang-
súlyozza, ugyanakkor figyelmeztet arra, 
hogy a szellemnek kell bennünket magyar-
rá és emberré tennie. A már említett 1920-
as években a magyarság történelmét végig-
kísérő „csatlakozás vagy megmaradás” kér-
dése, majd a kommunizmus és a nácizmus 
közti „közbülső állapot” meglelése ihlette 
Az írástudók felelőssége című tanulmá-
nyát, amelyben emlékeztetett arra, hogy a 
művészek és a költők a papok utódai. 
 A költő utolsó alkotói korszakának 
méltatása kapcsán Sipos Lajos megemlí-
tette, hogy az 1924-ben diagnosztizált be-
tegsége, majd az 1934-ben elvégzett műtét 
után munkássága két irányba ágazott el: 
egyfelől a saját, másfelől a magyarság sor-
sa foglalkoztatta. Az Emlékezés gyerme-
teg telekre, a Balázsolás és végül a Jónás 
imája már a közelgő halált idézik: „Amint 
fogy-fogy a jövendő, egyre-egyre drágább 
lesz a múlt.”

- szalay -

Babits emlékest előadással és szavalással

Örökkék ég a felhők mögött   

zezres nagyságrendben grafikák, és van-
nak több milliós alkotások is. Mindenki 
talál a pénztárcájának megfelelőt, ha 
szeretne szert tenni egy Szász-műre. Ne-
ki is ez volt a célja, hogy minél szélesebb 
közönséghez el tudjon jutni, ezért szerette 
a sokszorosítási technikákat is. Nagyon 
sokféle porcelánon vagy faliszőnyegen is 
az alkotásai vannak, ezekhez ma is hozzá 
lehet jutni a galériákban. 

   Ön is fest. Mint művésznek, előny vagy hát-
rány, hogy Szász Endre özvegye?

Aki olyasmit vár tőlem, mint az ő művei, 
az nyilván csalódni fog. Én főleg csendéle-
teket festek. A legtöbben pontosan azt ér-
tékelik a munkáimban, hogy nem próbá-
lom meg utánozni. Tisztelik bennem azt, 
hogy a saját, egyéni stílusomban festek. 

   A férjétől tanulta a „mesterséget”?

Már gyerekkorom óta tanultam, Szász 
Endrével akkor kerültem kapcsolatba, 
amikor a nyolcvanas években hazajött 
Amerikából. Szitatechnikával készítettük 
a porcelánrajzokat az ő tervei alapján, és 
közben természetesen tanított is engem. 
Ez az ismeretség alakult át jó két év alatt 
szerelemmé…

Rózsa Melinda  

KÉPZŐMŰVÉSZET

Zsömi a Small Band-et hallgatja, később maga is játszott szaxofonján
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LAKÁS, INGATLAN, GARÁZS

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

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

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 ügyvéd-
del. 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.

KAMARAERDŐN 178 m2-es, 5 szobás ikerház-
fél eladó. www.banalp.hu 06/30/922-9053.

TÉTÉNYI útnál cégközpontnak alkalmas, 200 
m2-es ház eladó. 06/20/351-3141.

XI., SCHWEIDEL utcában 220 m2-es, felújítan-
dó ház eladó. www.banalp.hu, 06/20/351-3141.

XI., KELENFÖLDÖN 3130 m2-es telek 500 m2-
es felújítandó/bontandó irodával eladó. 
www.banalp.hu, 06/30/922-9053.

KILENCEDIK kerületben, csendes helyen 2 szo-
bás, 2 galériás, I. emeleti, utcai 68 m2-es öröklakás 
eladó tulajdonostól, 14,5 M Ft-ért. 
06/20/540-1139.

ELADÓ lakást keresek a XI. kerületben. 
06/30/389-9979.

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.

INGATLANIRODA keres eladó, színvonalas 
öröklakást a Sashegyen vagy felújítandó nagypol-
gári lakást a Feneketlen-tó közelében. 
215-7336, 06/70/703-3242.

KERESEK Sasadon és környékén készpénzért 
társasházi öröklakást, sorházat, házat. 
06/20/582-3012, 395-2894.

CSENDES, hegyvidéki faluban, Héregen, kom-
fortos, tornácos parasztház eladó. Irányár 7 millió. 
06/20/431-5947.

ELADÓ a Karinthy-Budafoki sarkán egy 55 m2-
es, 2 szobás, kertre néző, földszinti lakás. Irányár: 
13 900 000 Ft. Tel.: 06/30/940-4406.

ELADÓ lakást, házat keresek. 
Tel.: 266-2698, 06/30/667-9881.

BÉRLEMÉNY 
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.

KIADÓ lakást keresünk 2 hó kaucióval, hosszú 
távra. 266-2698, 06/30/667-9881

OKTATÁS
BUDAI Skálánál német-, angoltanítás, korrepe-

tálás. Tel.: 466-5301, 06/30/259-7091.
HATÉKONY matematikakorrepetálás egyete-

mista lánynál az Etele úton. 06/20/348-4677.
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.

NÉMET korrepetálás, tanítás alap-, közép-, felső 
szinten. 06/20/588-6461.

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

EMELT szintű informatika érettségire progra-
mozásból felkészítést vállalok akár kezdőnek is. 
Még nem késő elkezdeni. 06/70/255-9491.

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

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

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 gyorsszolgá-
lat. 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.

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

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.

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

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

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

LAKÁSSZERVIZ
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, parkettázást, 

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

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

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

TETŐTŐL a pincéig! Lakás-, házfelújítás minden 
szakmában, kerületi referenciákkal, magyar szak-
emberekkel. Ingyenes árajánlattal, gyors kezdéssel. 
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.

PARKETTÁZÁS, csiszolás, lakkozás, PVC-, sző-
nyegpadló-fektetés. 208-0731, 06/20/949-4529.

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

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.

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

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

SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, hideg-
meleg burkolást, parkettacsiszolást, lakkozást, hő- 
és hangszigetelést garanciával vállalunk. 
06/30/919-5806, 06/30/431-4758.

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

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 

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

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

ALPINTECHNIKÁVAL vállalunk: homlokzat-
veszélytelenítést, vakolást, festést, műkőpótláso-
kat, festő-, bádogos-, szigetelő- és tetőmunkákat. 
Javítástól a teljes felújításig. T.: 06/20/921-6939, 
www.alpinstadt.hu

HÁZTARTÁSI GÉPEK
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciá-

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

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

MEGOLDÁS: 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.

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

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

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

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

TV-, CD-javítás garanciával. Javítás esetén díjta-
lan kiszállás. 06/70/617-4080, 210-4281.

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.

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

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, 

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

MEGBÍZHATÓ, referenciával rendelkező, igé-
nyes, középkorú hölgy irodák, lakások takarítását 
vállalja. 06/70/325-4309.

NÉMET magán- és üzleti levelezés, egyéb anya-
gok fordítása diszkrécióval, olcsón. 
Tel.: 06/30/433-5463.

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

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

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

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

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

GYÓGYÁSZAT
SZENVEDÉLYBETEGSÉG a családban? 

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

RÉGISÉG, KÖNYV
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.

LOUIS Galéria: készpénzért vásárolok festmé-
nyeket (előnyben 10-20-30 évvel ezelőtti árve-
résen vásárolt képek), kimagasló árat fizetek. II., 
Margit krt. 51-53. 316-3651.

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

Médiatanácsadás keretes hirdetésekről:  
06/30/9925-866

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

8–20 szóig: 108 Ft/szó + áfa,  20–40 szóig: 163 Ft/szó + áfa.  
Az apróhirdetésnél 8 szó díja a minimális tarifa,  
és 40 szó a maximális terjedelem. 

Apróhirdetés-felvétel: hétfő 9-18, kedd-csütörtök  9-15.30-ig. 
1111 Budapest, Szent Gellért tér 3., telefon: 372-0960

Apróhirdetések:

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

ÁLLÁS
600-1500 Ft/óradíjjal hölgyeket keresünk pót-

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

ÉPÜLET- és irodatakarítási munkákra keresünk 
korrekt munkaerőt. Érd.: 06/20/455-8287.

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.

A BUDAI Sport Általános Iskola (1119 Bikszádi 
u. 11-15.) 2007 szeptemberi belépéssel keres: ma-
tematika-, biológia-, magyar-német, vagy magyar-
ének, vagy ének-bármely szakos tanárt, valamint 
portást (4 órára). Érdeklődni a 205-8074-es tele-
fonszámon vagy az a.sport@chello.hu-n lehet.

XI. KERÜLETI uszodatechnikai cég csomago-
lásban jártas munkatársat keres vegyszer kisze-
relésre. Határozott időre, márciusi kezdéssel (6 
hónapra). Jelentkezni lehet február 12-től a titkár-
ságon: 206-5600.

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

GONDOZÁS
OTTHONÁPOLÁST, betegápolást, szakképzett 

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

KÖZLEMÉNY
A XXIII. János Szeretetotthon Alapítvány ezúton 

köszöni támogatóinak a 2005. évi 1%-os felaján-
lásokból származó 617 000 Ft-ot, melyet lakóink 
életkörülményeinek javítására fordítottunk. 250 
gondozottunk nevében várjuk az adó 1%-ának 
további felajánlását. Adószám: 18004418-1-43, 
számlaszám: 11649001-07902700-49000008.

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  
nyelven 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.

„Az autizmus legyőzéséhez a 
megértése a legjobb kulcs ”

A Szabad Iskolákért Alapítvány
szülőtréninget hirdet autizmussal élő, 6 évesnél 

fiatalabb gyerekek családtagjai számára. 

A csoportfoglalkozásokat dr. Simó Judit  
gyermekpszichiáter és Mózes Eszter klinikai  

szakpszichológus vezeti. 
 

A foglalkozások óraszáma: 54. Gyakorisága:  
heti egy alkalom, 3 óra/alkalom. Időtartam 3 hónap. 

Optimálisnak tartjuk, ha családonként  
2 személy vesz részt a programban.

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

www.kooperativ.hu
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 Miért kell a társasház osztatlan közös tulajdonát ké-
pező gáz-csatlakozó vezetéket vizsgáltatni?

Kormányrendelet, pontosabban a 2003. évi XLII. 
tv. (GET) 22. § (7) bekezdés előírása szerint az 
ingatlan tulajdonosának, használójának kötele-
zettsége a telekhatáron (épületen belüli) csatla-
kozó és fogyasztói vezetékek, illetve a fogyasztói 
berendezések legalább ötévenkénti műszaki-
biztonsági felülvizsgálatának elvégeztetése.

 Kivel kell elvégeztetni a műszaki-biztonsági felülvizs-
gálatot?

A csatlakozó és fogyasztói vezetékek műszeres 
ellenőrzését kizárólag az arra feljogosított kivi-
telező végezheti, a Magyar Kereskedelmi Enge-
délyezési Hivatal által kiállított, érvényben lévő 
és regisztrált fényképes gázszerelői igazolvány 
birtokában.

 Hogyan kell Önöknél megrendelni az állapotvizs-
gálatot?

2007. évi akciónk keretében a február 1. napjától 
május 15. napjáig beérkezett megrendelések 
esetében az állapotvizsgálat költsége díjmen-
tes, kizárólag kiszállási díjat kell a helyszínen 
megfizetni, melynek költsége bruttó 4 650 Ft. 
 A www.gazhu.hu weboldalunkon online 
módon kitölthető a megrendelőlap. Telefonos 
időpont-egyeztetés után írásos visszaigazo-
lást fog kapni a közös képviselet a vizsgálat 
időpontjáról. Hasonlóan az elmúlt időszakhoz, 
műszeres szivárgásvizsgálat történik, továbbá 
fényképes illusztrációval ellátott jegyzőkönyvet 
kap a közös képviselő a vizsgálat eredményei-
ről. Amennyiben javításra vagy felújításra szorul 
a gázvezetékrendszer, mellékelve megküldjük 
árajánlatainkat is.

 Mi az a gáz-csatlakozó vezeték?

Az épület telekhatárától a mérőórák előtti főel-
záró csapig, ennek hiányában a fogyasztói főel-
záróig tartó vezetékszakasz, amely az osztatlan 
közös tulajdont képezi. 

 Önök műszeres szivárgásvizsgálatot végeztek az 
egyik társasházunk gázhálózatán, és az állapotvizs-
gálati jegyzőkönyv alapján kiderült, hogy a gáz-csat-
lakozó vezeték rekonstrukciója szükséges. Mi indo-
kolja a felújítást?

Mint az állapotvizsgálati jegyzőkönyv is ismer-
teti, a vizsgálat kiterjedt a gáz-csatlakozó veze-
ték elhelyezkedésére, annak szerelési módoza-
tára, műszaki állapotára, tömörségére és kor-
rózió elleni védelmére, valamint hogy más köz-
művezeték nem befolyásolja-e annak állagát. 
Az Önök részére megküldött állapotvizsgálati 

jegyzőkönyvből 
megállapítható, 
hogy az előbb 

említett kri-
t é r i -

umoknak több ponton nem felel meg a vezeték-
rendszer. 

 Miután Önök elvégezték a gázhálózat állapotvizsgála-
tát, árajánlatot kaptunk a felújítási munkákra vonat-
kozóan két műszaki megoldásra. Mi a különbség a két 
árajánlat között? 

A két árajánlat két műszaki megoldást tartalmaz. 
A költségesebb árajánlat a teljes gáz-csatlakozó 
vezeték új acélvezetékre történő kiváltását foglalja 
magában, hegesztett kivitelben, szabványoknak 
megfelelően. Ebben az esetben a régi vezetéket 
– amennyiben szabadon szerelt – lebontjuk, és a 
hatályos előírások figyelembevételével, a kiviteli 
tervnek megfelelően azonos vagy új nyomvona-
lon készítjük el. 
 A másik műszaki megoldás a pincei alapveze-
ték teljes cseréjét foglalja magában, a felszálló gáz-
vezetékeket azonban csak a pince és a földszint 
között váltjuk ki új vezetékre, a további szakaszon 
pedig a Gáz-Hungária Zrt. által szabadalmaztatott, 
ún. polimer emulziós, utólagos tömörré tételét 
szolgáló technológiát használjuk.

 Melyiknek mi az előnye és a hátránya, és ön, mint kiren-
deltség-vezető, melyik megoldást javasolja?

A teljes gázvezetékrendszer cseréje hosszú tá-
vú megoldást jelent a gázhálózat tömörségére, 
azonban több kellemetlenséget okoz. A gázveze-
ték a lakásokon, falakon, födémeken keresztül ha-
lad, ennek kiváltása csak bontási munkálatokkal 
végezhető el, ezt a tulajdonosok nehezen viselik. 
Garanciaidő tekintetében 15 év jótállást vállal rá a 
Gáz-Hungária Zrt.
 Az emulziós kezelés olcsóbb megoldás, kivite-
lezési időtartama rövidebb, szinte bontási munká-
latok nélkül hajtható végre, emiatt kevesebb kel-
lemetlenséget okoz a tulajdonosoknak. Garancia 
tekintetében kettős garanciát vállal társaságunk, 
az újonnan beépített pincei alapvezetékre, illetve 
a pince–földszint közötti felszálló gázvezetékre 
egységesen 15 év, az emulzióval kezelt felszálló 
vezetékekre 8 év garanciát vállalunk. Garanciaidőn 
belül a Gáz-Hungária Zrt. évente egy alkalommal 
8 éven keresztül díjmentesen felülvizsgálja a gáz-
hálózatot, melynek megállapításairól írásos jegy-
zőkönyvet küld a közös képviselet felé. 
 Többször találkozhatunk más kivitelező cégek 
ajánlataival, mely a felszálló vezetékeket belülről 
kezelő, annak belső felületére tömítő réteget fel-
hordó technológiát ajánl. Társaságunk javasolja, 
hogy az árajánlatban szereplő technológiára vo-
natkozó engedélyeket minden esetben kérjék el a 
kivitelezőtől.   

 Miért nem csak azt a hibás, rövid vezetékszakaszt cserélik 
ki, ahol a szivárgást mérték?

A műszaki állapottól függően történik a 
gázvezeték cseréje. A gázvezeté-

ken történő bármiféle mun-
kavégzés után tömör-

ségi nyomás-
p r ó b á t 

kell tartani, mely többszöröse az üzemi nyomásnak. 
Vélhetően a vezetéken lévő többi menetes kötés, il-
letve a gázmérők előtti régi kúpos elzáró csapoknál, 
valamint a nem látható fal- és födémáttörésekben 
is szivárgás észlelhető. Ezen szivárgások meghiúsí-
tanák a sikeres nyomáspróbát, és így – bár a hibás 
szakasz javítása megtörtént – a gázszolgáltatást a 
társasház a vezeték hibájából nem kaphatja vissza.

 Tavaly volt az „albetét” akciójuk, melynek keretében 
verhetetlen árakat adtak, ez idén már nincs?

Azon épületek esetében, melyeknél az állapot-
vizsgálat során alkalmasnak ítéli a Gáz-Hungária 
Zrt. műszaki kollégája, az albetét akció keretén be-
lüli kivitelezést természetesen elvégezzük, azon-
ban az acél árának világpiaci változása miatt az ár-
változás jogát fenntartjuk. Abban az esetben, ha a 
vállalkozási szerződés aláírásra kerül, a kivitelezés 
időpontjától függetlenül a szerződésben foglalt 
árnak megfelelően végezzük el a munkát.

 Mennyi a kivitelezési idő? 

Ez függ a választott technológiától, az épület 
nagyságától, az albetétszámtól, de nagyságrendi-
leg 10-15 munkanap a várható kivitelezési idő.

 Munkaidő után visszakapcsoltatják a gázszolgáltatást?

A gázszolgáltatás a kivitelezés teljes időtartama 
alatt szünetel. A tulajdonosoknak erre kell felké-
szülniük, ezért érdemes a gázhálózat felújítását 
tervezetten, lehetőleg a fűtési szezont követően 
elvégeztetni.

 Hogyan oldjuk meg a kivitelezés időszaka alatt a laká-
sunk melegvíz- és fűtésellátását?

Nem először találkozunk ezzel a kérdéssel. Több 
önkormányzat együtt érez a gázszolgáltatást nél-
külözni kénytelen tulajdonosokkal, ezért villany-
radiátort és elektromos főzőlapot biztosít szá-
mukra. Természetesen nem minden önkormány-
zatnál van erre lehetőség, ilyen esetben sajnos 
mindenkinek egyénileg kell ezeket beszerezni. 
Figyelni kell arra, hogy ezen időszak alatt a társas-
háza villamossági rendszere nagyfokú terhelés-
nek van kitéve, ezért ajánlatos gázkimaradásnál 
az épület elektromos hálózatát szakemberrel fe-
lülvizsgáltatni.

 A lakóknak a kivitelezés ideje alatt mikor kell otthon tar-
tózkodniuk?

Mivel a tulajdonosok felkészültsége társaságunk 
számára rendkívül fontos, ezért a munkafolyama-
tokról a munkavégzés megkezdése előtt írásbeli 
tájékoztatást adunk. 
 A választott technológiától függően több al-
kalommal kell a lakásokba való bejutást biztosíta-
ni. Plakáton a lépcsőház több pontján tájékoztat-
juk a tulajdonosokat azon napokról, amelyeken a 
bejutást biztosítaniuk kell. 

 A felújítás teljes összegével Társasházunk nem rendel-
kezik. Ettől függetlenül hogyan tudnánk elvégeztetni 
Önökkel a gázhálózatunk felújítási munkálatait? 

A pályázati lehetőségekről a helyi önkormány-
zatok adnak minden esetben felvilágosítást, ettől 
függetlenül a Gáz-Hungária Zrt. pénzintézeti part-
nere által hitelt biztosít társasházuk részére. A hitel 
felvételéhez 20% kezdő részlet megléte elegen-
dő, de a 2007. évi BÁR akció keretében akár 0% 
önerővel elindíthatja épületének osztatlan közös 
tulajdonát képező gázhálózatának rekonstrukció-
ját. A hitel felvételéhez mindenképpen szükséges 
előzetes hitelbírálat.

 Az előbb említette a BÁR akciót, mit is jelent?

A Gáz-Hungária Zrt. tradíciójának megfelelően ez 
évben is akcióval kedveskedik minden hűséges és 
leendő ügyfelei részérére. A 2007. évben meghir-
detett BÁR akció egyedülálló, mert az utóbbi 3 év 
akcióit vonja össze.

 Kicsit bővebben kifejtené, ha kérhetném?

Természetesen. A BÁR akciót társaságunk vezetői 
dolgozták ki, jelentését tekintve: 
B: banki hitel, melyet idén partnereinknek ked-
vezményesen biztosítunk.
Á: állapotvizsgálat, a gázvezeték biztonságtechni-
kai felülvizsgálata, ez év február 1. és május 15. kö-
zött megrendelt állapotvizsgálatokat társaságunk 
díjmenetesen végzi, csupán a kiszállási díjat kell a 
helyszínen megfizetni, és végül az 
R: rekonstrukció, a tavalyi nagy sikert aratott 
„albetét” akciót hivatott tovább vinni.

 Ha hitelre szeretné a társasház felújítani a gázvezeték-
rendszerét, mi a teendő?

Rendelkeznie kell a társasháznak 2007. évben 
végzett gázvezetékre vonatkozó állapotvizsgálati 
jegyzőkönyvvel, illetve az ahhoz tartozó árajánlat-

okkal. Ezen túlmenően tájékoztatást kaphat a 
további teendőkről internetes elérhetőségün-
kön, vagy ügyfélszolgálatunkon.

 Mi a teendőnk abban az esetben, ha megigényeltem 
a helyi és a Fővárosi Önkormányzattól a pályázati 
összeget, de annak esetleges pozitív eredményéről 
később kapunk tájékoztatást?

Tapasztalataink szerint a pályázati keretösszeg-
hez képest jóval több igény merül fel a társas-
házak részéről, így mindenképpen azt ajánljuk, 
hogy a hitelkonstrukció igénybevételével végez-
tessék el a munkálatokat. 

 Amennyiben 0% önerővel szeretnénk elindítani a hi-
telkérelmet, mi annak az esélye, hogy megkapjuk a 
hitelt?

Van az Ön által kezelt társasháznak közműtartozá-
sa?

 Igen, van víz- és csatornadíj-tartozása.

Amennyiben köztartozása van, úgy a társasház 
a bank szempontjából nem finanszírozható.

 Mi a teendőnk, ha van a társasháznak előtaka-
rékossága (LTP)?

Ebben az esetben lehet nagyobb a futamidő, 
és igénybe vehetik az államilag finanszírozott 
kamattámogatásos hitelt, ahol a futamidő első 
5 évében a kamat 70%-át, a második 5 évben a 
35%-át kapják meg támogatásként.

 Hogyan jön létre a hitelszerződés?

Jelen pillanatban a társasházak a pénzintézetek 
többségénél nem hitelképesek, mivel nem ren-
delkeznek olyan közös osztatlan tulajdont ké-
pező ingatlan vagyonnal, ami fedezetként szol-
gálna a hitelösszeg erejéig. A Gáz-Hungária Zrt. 
folyamatosan kiértékeli a társasházak közös kép-
viseleteit, és a hitelszerződés abban az esetben 
jön létre a bank és társasház között, amennyiben 
a Gáz-Hungária Zrt. és a vele szerződésben álló 
pénzintézetekkel kötendő megállapodások ezt 
lehetővé teszik. 

 Miért pont az Önök társasága által ajánlott hitel-
konstrukciót vegyük igénybe?

Természetesen több pénzintézet kínál társas-
házak részére hitellehetőséget, de ennek felté-
tele, hogy minden tulajdonos hozzájárul saját 
tulajdonának jelzálogjog bejegyzésére. Ezzel 
szemben a Gáz-Hungária Zrt. által javasolt hi-
telkonstrukciójával ez elkerülhető, és így a hitel 
felvétele is lényegesen egyszerűbb.

 Mennyi idő alatt bírálják el a hitelt? Melyik bankkal 
állnak kapcsolatban?

A tájékoztatóban szereplő dokumentumok 
összegyűjtését követően a kérelem alapján az 
elbírálás néhány munkanapot vesz igénybe. 
Jelenleg írásos megállapodásunk egy bank-
kal született, továbbá tárgyalások folynak más 
pénzintézetekkel is.

 Hogyan történik a szerződéskötés?

Társaságunk telephelyén történik, a minőség-
irányítási vezetővel vagy a kirendeltség-vezető-
vel történő előzetes egyeztetés alapján. A hitel 
ügyintézéséhez szükséges formanyomtatvá-
nyokat, tájékoztató anyagokat 2007. február 1-
jétől letöltheti honlapunkról, a www.gazhu.hu 
oldalon.

 Mi a munkavégzés elkezdésének feltétele?

Amennyiben a vállalkozási összeg rendelkezésre 
áll, úgy a vállalkozási szerződés megkötését köve-
tően azonnal kezdhető a munkavégzés. Ameny-
nyiben nem, vagy csak részben rendelkeznek a 
vállalkozási összeggel, úgy csak a sikeres hitelel-
bírálást követően és aláírt vállalkozási szerződés 
birtokában kezdődhet meg a munkavégzés. 

 Igénybe vehető-e a hitel minden, az Önök által aján-
lott technológiánál?

A hitel az osztatlan közös tulajdont érintő gáz-
hálózat felújítására vehető igénybe, függetle-
nül a műszaki megoldástól.

 Van-e lehetőség arra, hogy közgyűlésen a hitelről 
tájékoztatást adjanak a társasház tulajdonosai ré-
szére?

Természetesen van lehetőség, előzetes időpont 
egyeztetés alapján társaságunk képviselteti 
magát az Önök közgyűlésén. 

 Milyen referenciákkal rendelkeznek?

Az internetes portálunkon a referencialista és 
megrendelői megelégedettségünket igazoló 
ajánlások megtekinthetőek a www.gazhu.hu 
weblapunkon. Referencialistánkon vagyonke-
zelők, önkormányzatok, önkormányzati intéz-
mények, és közel 700 lakóépület szerepel.
 
Reméljük, segítségükre lehettünk a mai korsze-
rű energiahordozónk biztonságos fenntartha-
tósága érdekében adott tájékoztatónkkal.

Társasházunk gázvezeték-felújítás előtt áll
A gázvezetékek felújításakor leggyakrabban felmerülő kérdéseket most 
Tamáskovics Ildikó közös képviselő teszi fel a Király és Társa Kft.-től. Szak-
mailag Váradi Zoltán, a Gáz-Hungária Zrt. kirendeltség-vezetője válaszol, 
aki tájékoztatást ad egy új egyedülálló hitelkonstrukcióról is.
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Várjuk közös képviselők, ingatlankezelők, tulajdonosok megrendelését, 
melyet on-line módon is megtehet a www.gazhu.hu weblapunkon.

Gáz-Hungária Zrt. 1047 Budapest, Fülek u. 14-18.
Telefon: 465-0465, 465-0466. Fax: 465-0467
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Pongrátzné Vasvári Erzsébet manapság már csak szezon végén versenyez

Újabb olimpiai kvótákért küzdenek

Az első időkben természetesen más volt 
a kapcsolatuk, hiszen Vasvári Erzsébet 
már befutott versenyző volt, amikor a 
tizenöt éves Diána még csak ismerkedett 
a koronglövészettel. Diána útját majd 
húsz évig édesapja, Igaly József egyen-
gette, halálát követően pedig édesanyja, 
Igaly Józsefné vette át egyesületi edzése-
inek vezetését. A válogatottban 1998 óta 
Pongrátzné Vasvári Erzsébet a felkészí-
tő edzője, aki 1997 óta szövetségi edző, 
2005-től a szakág szövetségi kapitánya is 
egy személyben.

– Édesapámról, Vasvári Pálról, aki sikeres 
koronglövő versenyző és edző volt, renge-
teget tudnék mesélni, a férjemről viszont 
legalább annyit illik elmondanom, hogy 
ő is húsz évig első osztályú futóvadlövő 
volt – így Pongrátzné Vasvári Erzsébet, 
aki családjával évtizedek óta a kerület-
ben él. – Ráadásként három gyermekem 
– két lány és egy fiú – közül a kisebbik 
leányom, Bianka viszi tovább a családi 
hagyományokat. Ő huszonhárom éves, és 
az utánpótlás olimpiai keret tagja, termé-
szetesen skeetlövésben…

 Hogyan indult ugyancsak eredményes pá-
lyafutása? 

Tizennyolc éves koromban fontolgattam, 
hogy testnevelő tanárnő leszek, de végül 
a lövészet mellett döntöttem, elsősorban 
felmenőim példáján és sikerein felbuz-
dulva. Tudtam, hogy ebben a sportágban 
kemény fizikai alapozásra, és legalább tíz-

éves versenyzői gyakorlatra van szükség a 
nemzetközi sikerek eléréséhez. 

 Ereje és kitartása 1976-ban hozta meg az 
első, kiugró eredményt: huszonkét évesen 
negyedik lett a Brnóban megrendezett Eb-
n. Egy év múlva 200/191 találattal  a férfia-
kat is megelőzve lett országos bajnok.    

Nagyon örülök, hogy tizenöt éven át tagja 
lehettem annak az Európa- és világbaj-
nok női skeetcsapatnak, amelyben 1989-
ben Igaly Diána mellett még édesanyja, 
Igaly Józsefné is szerepelt. 1990-től Diá-
na, Göbölös Ibolya és én alkottuk a 2003-
ig együtt maradt válogatott triót. Legjobb 
egyéni eredményem Európa- és világbaj-
noki ezüstérem. 2004-ben, harminc év 
után lemondtam a válogatottságot, azóta 
leginkább csak a szezon végén versenyzek 
egy-egy alkalommal. 

 Az athéni eredmény közismert: Igaly Diána 
olimpiai bajnok lett. A korábbi világbajnok 
kapitány pedig változatlan lendülettel 
dolgozik tovább. Mióta edzősködik?

Már 1984 óta elég komoly része az éle-
temnek az edzői tevékenység. Mivel ez-
zel a munkával párhuzamosan magam 
is folyamatosan versenyeztem, így bele 
tudtam magamat élni versenyzőim hely-
zetébe. A jó szakmai kapcsolat mellett 
az emberi kontaktus is nagyon fontos. 
Igazán eredményes együttműködés csak 
így képzelhető el. Igaly Diánával mindig 
is megvolt ez a szükséges harmónia, s 
ugyanez a helyzet a többi válogatott ver-
senyzőmmel is, akik között immár ki-
sebbik lányom is ott található. Bianka sok 
évig csak „kóstolgatta” a sportágat, igazán 
csak 2003-ban kezdett el komolyabban 
foglalkozni a skeetlövészettel. 

     Ez az eredményeiben is megmutatkozott. 
Amíg 2002-ben hetvenöt lövésből mind-

össze 24 találatra volt képes, addig 2003-
ban ötvenhatra javította egyéni rekordját, 
2006-ban pedig hatvanegy találatával már 
az országos felnőtt bajnokság második he-
lyén tudott végezni Igaly Diána mögött. 
Van magyarázat erre a fordulatra?

Bianka végzett fotós, jelenleg pedig má-
sodéves a szakedzői tagozaton a Testne-
velési Egyetemen. Ő nagyban hasonlít 
rám. Annak idején én is sok évet vár-
tam, amíg azután meghoztam a komoly 
döntésemet, és a skeetlövészetet helyez-

tem a fontossági sorrend elejére. Bianka 
is így volt ezzel, amikor azután 2003-
ban – mondhatnám úgy is, a fordulat 
évében – magasabb sebességre kapcsolt. 
Az újabb lökést a 2006-os év tavaszán 
volt kairói utazás jelentette, amikor 

Bianka életében először indulhatott vi-
lágkupa-fordulóban, majd ugyancsak 
tavaly a felnőtt Eb-n is részt vehetett. 
Kairóban beállította egyéni csúcsát, s 
az óta még következetesebben készül az 
újabb feladatokra.    

 Nemcsak a lányával foglalkozik, hanem  
Igaly Diánával is, akinek köztudottan nem 
valami jól sikerült a 2006-os éve...

A budaörsi lőtér körüli hercehurca meg-
viselte Diánát. Ott ugyanis napi két órára 
kellett összesűrítenie az edzéseit, így ezek 
a gyakorlások egészen más ritmusúak 
voltak, mint amit a versenyeken az öt-
hat órás küzdelmek során megszokott. 
Szerencsére az év hozott pozitívumokat 
is. Így például azt, hogy az enyhe időjá-
rásnak köszönhetően egészen december 
közepéig a szabadtéren tudtunk edzeni. 
Más teleken három-négy-öt hónapot is ki 
kell hagynunk, idén viszont január végén 
megint el tudtuk kezdeni a gyakorlásokat. 
Február végéig kellene kihúznunk itthon, 
utána ugyanis az olaszországi Lonatoba 
utazunk edzőtáborozásra, majd március 
közepén a dominikai Santo Domingo-
ban már az első idei vk-fordulót rende-
zik meg. Ami pedig a tavalyi évet illeti: 
kapitányként az év legszebb sikere szá-
momra Gerebics Roland vb-bronzérme a 
duplatrap versenyszámban, mely egyben 
pekingi olimpiai kvótát is jelentett.

 Ebben az évben négy világkupa-forduló 
kínál bizonyítási lehetőséget a koronglö-
vőknek. Milyen eredményekre számít?       

Bízom a jó eredményekben és az újabb 
olimpiai kvóták kiharcolásában. A cél 
érdekében nem kíméljük magunkat, 
hanem vándorbotot veszünk a kezünk-
be. Dominikából hazatérve megszokott 
edzéshelyszíneinken: Sarlóspusztán, 
Balatonfűzfőn, a Margitszigeten és 
Dabason egyaránt visszatérő vendégek 
leszünk. Remélem, az eddig megszerzett 
két sportlövő kvóta – Gerebics Roland 
és Sidi Péter nevéhez kötődnek – után a 
sportág továbbiakkal gazdagodik.  

kép és szöveg Jocha Károly

A Budai Arborétum tél végi kincsei 
közül első helyen kell kiemelni a hóvi-
rágot. Enyhe telünk hatására a kert két 
pontján is megtaláljuk már a növényt, a 
K-épület előtti parkoló járdaszigeténél, 
valamint az épülettől nyugatra lévő, 
cserjékkel beültetett területen. Érde-
mes most felkeresni őket, mert körü-
löttük még különleges formájú fákat, 
színes vesszőjű cserjéket is rejt a kert.

A főbejáraton túl a K-épület parkolójá-
nak közepén jókora járdasziget húzódik.  
Megtaláljuk itt az örökzöld ciprust, a 
selyemakácot, de legidősebb közülük az 
épülethez közelebb eső részen terpeszke-
dő ecetfa-erdő (Rhus typhina). E növény 
meleg- és fényigényes, mindemellett elte-
rülő koronájú, alacsony fává nő. Az itt lé-
vő példányok (eredetileg három növényt 
ültettek, mára tősarjakkal egész erdővé 
cseperedett az állomány) törzse a tövük-
től kifelé (ferdén) áll, így látszatra egyet-
len, öreg, többtörzsű példányhoz tartozó-
nak tűnnek. Kérgük kissé barázdált, az 
ágak nem egyenesek, miként a törzs sem. 
A növény lombozata ősszel narancssár-
gára és vörösre vált, amely szinte utolér-
hetetlen látványt nyújt. Az ecetfa puhán 
szőrözött, páratlanul szárnyalt levelei, 
illetve rügyei igen későn fakadnak, így 
hagymás növényeket bátran telepíthe-
tünk alá. Az ecetfák közé csak óvatosan 
menjünk be, nézzünk a lábunk alá, mert 
ahol fűszerű, zöld levelek láthatók, azok 
nagy része nem taposástűrő gyep, hanem 
hagymás növények levelei! Így megtalál-

juk a fa alatt a vetővirág (Sternbergia), a 
kakasmandikó (Erythronium), a pompás 
krókusz (Crocus speciosus – ősszel nyí-
lik) kihajtó leveleit, valamint a már em-
lített hóvirág (Galanthus nivalis) bókoló, 
szélben ringatózó virágait. 
 Mérsékelt övi klímánkon, hazánkban 
a hóvirág a legkorábban nyíló lágyszárú, 
virágos növény a hunyor (Helleborus) 
mellett, melyet nemrég védetté nyilvání-
tottak. Azonban nem csupán a Galanthus 
nivalis, a mindenki által ismert, keskeny, 
kékesderes levelű, megnyúlt lepellevelű faj 
ismert. Igaz ugyan, hogy a Budai Arboré-
tumban jelenleg csak ezt láthatjuk, de pél-

dának okáért az Alcsúti Arborétumban 
óriási területeket borít a redőslevelű hóvi-
rág (Galanthus plicatus). Ennek élénkzöld 
levelei vannak, virága ugyancsak fehér, 
de szélesebb lepellevelű, harangszerű vi-
rágai megkülönböztetik az előbbi fajtól. 
Lombjával is kifejezetten jól díszít a pom-
pás vagy kis-ázsiai hóvirág (Galanthus 
elwesii), amelynek levelei 2-3 cm szélesek 
is lehetnek, kékeszöld színük pedig a csu-
pasz kertben élénk színfoltot nyújt. A le-
velek kihajtását azonban szinte megelőzik 
a kedves, hófehér virágok. Mindemellett 
a kikeleti hóvirágnak is léteznek változa-
tai, fajtái, amelyek közül a legkülönösebb 
a teltvirágú ’Flore Pleno’. E fajtán látszik 
talán a leginkább, hogy a növény virágai 
nem tiszta fehér színűek, mert a belső le-
pellevelek végén zöldes folt látható. Külön-
legesség a sárga foltot hordozó változata, a 
’Lutescens’. A hóvirág kerekded hagymáit 
ősszel kell végleges helyükre ültetni, de 
fontos, hogy a termőhely nyáron félárnyé-
kos, árnyékos legyen, így hűvös maradjon, 
mert a növény nem kedveli sem a tűző na-
pot, sem a szárazságot. 
 Jóval hűvösebb termőhelyet találunk, 
ha a parkolót annak délnyugati végében 
elhagyva lesétálunk a rézsűn, balról érint-
ve a pampafű (Cortaderia selloana) örök-
zöld bokrát, majd a szerb lucok (Picea 
omorika) mellett elhaladva kis tisztást 
keresztezünk. Ennek végében, a mamutfe-
nyő (Sequoiadendron giganteum) mellett 
vegyük be magunkat a sűrűn beültetett, 
cserjés részbe. Jobboldalt piros, majd sárga 
vesszők tömege kelti fel figyelmünket. Ezek 
a fehér som (Cornus alba), illetve a tarac-
kos som sárga vesszejű fajtájának (Cornus 
stolonifera ’Flaviramea’) „attrakciói”. E nö-
vények a téli időszakban, főként hótakarós 
napokon igen érdekes színfoltot adnak a 
kertnek. Nem nőnek magasra, de a tarac-
kos som terjedő tövű, ezért időnként kény-
telenek vagyunk visszaszorítani. Igényte-
len cserjék, ráadásul nem csupán vesszeik, 
de tavasszal fehér virágzataik, ősszel pedig 
fehér terméseik is figyelemre méltóak!
 A somok mögött pedig megtaláljuk a 
hóvirág említett másik, évtizedes állomá-
nyát, amely magról is terjed. A fehér vi-
rágtengert március végétől a dús, fűszerű 
levelek tömege váltja fel, hogy tápanyagot 
gyűjtsön, s a növény májusban visszahú-
zódva föld alatti hagymájába várja a kö-
vetkező telet, s a következő virágzást.

Dr. Hámori Zoltán, egyetemi tanársegéd
Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék

A Budai Arborétum virágkincsei

Vesszők és virágok február elején

Igaly Diána és Pongrátz Bianka

Sárga vesszejű som és fehér som a budai arborétumban

Galanthus elwesii

KORONGLÖVÉSZET

Pattanás, koppanás, recsegés, kiáltás 
visszhangzott szakadatlanul egy egész 
napon át az Érem utcai Tornacsarnok-
ban. Az újbudai önkormányzat által 
szervezett huszonnégy órás vegyes 
röplabda-bajnokságon éjjel-nappal 
közel száz barát, ismerős, rokon enged-
te szabadjára mozgási energiáját. 

A február 3-án este hét órakor kezdődött, 
és másnap ugyanabban az időben véget ért 
bajnokságon hatvanöt szettet játszottak, 
amelyből harmincnégyet a Nyolcasfogat 
nevű csapat, harmincegyet a Jóbarátok 
nyertek meg. A pályára lépett nyolcvanhat 
versenyző kategóriánkénti legjobbjai a L’er 
Sport Kft. és a Drenco Kft. által felajánlott 
Errea, illetőleg Drenco márkájú sportru-
házatot vehettek át. A legtechnikásabb já-
tékosnak Schneider Zsókát és Gyulai Gézát 
választották. Domán Eszter és Tóth Viktor 
játszott a legsportszerűbben. A legidősebb 
résztvevő hatvan, a legfiatalabb tizenhá-

Bajnokság az önkormányzat szervezésében

rom éves volt. Az előbbiek közül Landráff 
Márta és Erdős Tibor vehetett át jutalmat, 
míg a jövő generációból Nagy Viktóriát és 
Czene Ádámot díjazták. 
 Az önkormányzat ifjúsági és sport 
bizottságának alelnöke, a rendezvényt 
megnyitó Fischer Gábor képviselő két kü-
löndíja közül az egyik Farkasházi Károlyt 
illette, aki huszonhét szettet játszott, és 
ezzel a legtöbbet volt a pályán, a másikat 
a Jóbarátok csapat magját alkotó baráti 
társaság kapta, akik a huszonnégy óra 
legkitartóbbjai és a legaktívabbjai voltak. 
Közülük Apáti Dávid és Tóth Viktor a pi-
henőidejüket töltők számára filmvetítést 
is biztosított.
 A vidám hangulatú, sportszerű ren-
dezvény minden résztvevőjét elismerés 
illeti a kitartásáért. A tapasztalt korosztály 
lendületes példát mutatott, az ifjabbak pe-
dig bizonyították: a sportot nem csak szá-
mítógépen lehet és főleg érdemes űzni.

Szamos Márton

A sportlövészet nem a tömegek sport-
ja. Itt szinte mindenki ismer mindenkit. 
Ebben a sportágban igen gyakoriak a 
tradíciókban gazdag sportlövő csa-
ládok. A legeredményesebb magyar 
skeetlövő, Igaly Diána és felkészítő 
edzője, Pongrátzné Vasvári Erzsébet 
egyaránt ilyen családba született bele. 
Mindketten szinte a lőtéren nőttek fel. 
Több mint három évtizede ismerik 
egymást; ismeretségük az évek során 
jelentős változáson ment keresztül. 

Huszonnégy órás  
kerületi röplabdatorna

Izgalmas szettek váltották egymást egyhuszonnégy órán keresztül
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