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Nagyszájú KataVizitdíj

Cikkünk a 3. oldalon

Végh Ágnes a Gyógyír 11 Kht. 
idei terveiről, az új szabályok 
elsajátításáról és a rossz 
röntgengépről

Írásunk a 13. oldalon

A színház csoda és ünnep. Pará-
dés szereposztással, fényekkel, 
mesével varázsol el bennünket 
a Szókimondó Asszonyság

ÚJBUDA
XVII. ÉVF. 8. SZÁM 

 KELENFÖLD ŐRMEZŐ  GAZDAGRÉT  ALBERTFALVA  KELENVÖLGY  LÁGYMÁNYOS  SASAD-SASHEGY  GELLÉRTHEGY  SZENTIMREVÁROS  

Egyszerre kell építeni a testet, 
a szellemet és a lelket – vallja 
a gazdagréti Szent Angyalok-
templom lelkésze

Interjúnk a 7. oldalon

László atya

Különleges alkotás, egyben tudomá-
nyos szenzáció került február 12-én 
az Országos Műszaki Múzeum gyűjte-
ményébe: egy olyan, Gömböc névre 
keresztelt homogén test, amely egyet-
len instabil egyensúlyi helyzettel ren-
delkezik, vagyis – ólomnehezék nélkül 
is – úgy viselkedik, mint egy keljfel-
jancsi. A találmányt a Műegyetem két 
oktatója, Domokos Gábor és Várkonyi 
Péter „fejlesztette” ki, s adományozta 
a múzeumnak.

Az átadás előtt szervezett sajtótájékoztatón 
elhangzott: a találmány tulajdonképpen 
nem más, mint egy zseniális sejtés igazo-
lása. Domokos Gábor ugyanis 1995-ben 
részt vett egy konferencián, melyen a világ 
egyik legismertebb matematikusa, Vla-
gyimir Igorjevics Arnold is felszólalt; s az 
előadása után sikerült néhány mondatot 
váltani vele. A tudós ekkor megemlítette: 
feltételezése szerint igenis létezhet olyan 
homogén – vagyis egyetlen anyagból álló 
– test, amelynek egyetlen instabil helyzete 
van. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy 
a test – akárhogy teszik is le – mindig 
ugyanabba a helyzetbe áll vissza, ahogy a 
keljfeljancsi is, azzal a különbséggel, hogy 
nincs benne beépített ólomnehezék.
 A jelenleg negyvenhat esztendős Do-
mokos Gábor tíz évet foglalkozott azzal, 
hogy bebizonyítsa, vagy megcáfolja ezt a 
feltevést. Kutatta, hogy a természetben lé-
tezhet-e ilyen test? Az élővilágban talált rá 
analógiát: a teknősök egy fajánál például 
különös formájú, magas páncéljuk bizto-
sítja, hogy ha az állat kibillent egyensúlyi 
helyzetéből, újra talpára fordulhasson. De 
mi a helyzet az élettelen tárgyakkal? Ro-
doszi nyaralása során csaknem kétezer 
kavicsot vizsgált át a tengerparton, hogy 
hasonlóan „viselkedő” kőre bukkanjon – 
ugyanis tisztában volt vele, hogy ha létezik 
is ilyen test, annak megközelítőleg gömb 
alakúnak kell lennie –, de egyet sem talált. 
Ezek után csatlakozott hozzá a huszonhét 
esztendős Várkonyi Péter – aki korábban 
második helyezett lett a fizikai diákolim-
pián, jelenleg építészmérnöki kar oktatója, 
s az amerikai Princeton Egyetem poszt-
doktori ösztöndíjasa – azzal a felismerés-
sel, hogy ha egy gömböt nem sík, hanem 

egy térbeli görbe mentén „vágnak” el – 
ahogy például a teniszlabdákat is –, akkor 
már igenis elő lehet állítani ilyen testet! Az 
elméleti levezetés után nekiláttak, hogy a 
gyakorlatban is igazolják ezt a tételt, ám 
csaknem egy évbe telt, míg sikerült elő-
állítaniuk a gyerekfej nagyságú idomot, 
amelyet – formája után – Gömböcnek 
neveztek el. A felfedezés híre egykettő-
re bejárta a világot, annak köszönhető-
en, hogy a rangos tudományos szaklap, 
a Mathematical Intelligencer címlapon 
számolt be róla. (Utoljára 1979-ben ért 
hasonló megtiszteltetés egy magyar talál-
mányt, a Rubik-kockát.)

 Az alkotók rámutattak: a találmány 
matematikai jelentőséggel bír, nem tud-
nak olyan technikai újdonságról, amely 
hasznosítaná a felfedezést. Ezért – rövid 
távon – elsősorban a geológia és a bioló-
gia terén fogják alkalmazni. A Gömböc 
bizonyos természeti formák megértéséhez 
nyújthat segítséget; de tanulmányozásá-
val talán arra is rá lehet jönni, hogy egy 
vetőmagot milyen helyzetben kell a föld-
be helyezni ahhoz, hogy biztosan termést 
hozzon! – De ha „pusztán” örömet okoz 
a múzeum látogatóinak, hogy megnéz-
hették, már azért is megérte elkészíteni 
– mondta Domokos Gábor. 

Regényi Huba

Világhírű lett a Gömböc
Tudományos szenzáció a Műszaki Múzeumban

A pénzintézetek világa sokszor bonyo-
lultnak, misztikusnak tűnik. Időnként 
úgy érezzük, hogy minden miértünk 
történik, máskor pedig úgy, hogy 
kiszolgáltatottak vagyunk. Lapunk a 
kerületben működő bankokról készí-
tett körképet, már persze amit a bank-
titok megengedett.

Legtöbben rendszeres, napi kapcsolatban 
állunk bankunkkal: pénzt veszünk föl 
az automatákból, átutalásokat intézünk, 
hitelt kérünk, vagy megtakarított pén-
zünket helyezzük el számlánkon, netán 
kártyával fizetünk egy üzletben. Több 
mint 30 bankfiók és 100 bankjegykiadó 

automata (ATM) működik Újbudán, fő-
ként a kerület belső részeiben, a forgalmas 
utak mellett, és a városrész-, illetve a be-
vásárlóközpontoknál. Megkeresésünkre 
a Bankszövetség nem tudott pontos ösz-
szehasonlítással szolgálni, hogy ez or-
szágos átlagban milyen sűrűnek mond-
ható. A kerületben lévő bankok többsége 
csak néhány fiókot működtet, legtöbbet 
az Erste, nyolcat. Az automaták terén 
az OTP áll a legjobban, Újbudán több 
mint 50 ATM-mel rendelkezik. Érdekes, 
hogy van olyan pénzintézet is, amely-
nek csak automatája van a kerületben, 
fiókja nincs. 

folytatás a 2. oldalon

Újbudai banktitkok
Pénzintézeti körkép

 Tavaly választások voltak. Minden 
politikai szereplő – kisebb vagy nagyobb 
sikerrel – megpróbálta felrajzolni azt a jö-
vőképet, amihez támogatást kért választó-
itól. Mégis az éves költségvetés az a doku-
mentum egy város, vagy akár egy ország 
számára, amely feketén-fehéren megmu-
tatja, hogy melyek azok a célok, feladatok 
amelyek elsőbbséget, kiemelt figyelmet és 
ehhez megfelelő erőforrásokat is kapnak. 
 Mi Újbudán azt vállaltuk, hogy az idei 
évben három fő területre összpontosítjuk 
erőinket: a kerület jóléti és szociális ellátá-
si rendszerére, közterületeink állapotának, 
rendjének javítására, valamint a jövőről 
való gondolkodás-gondoskodás, a hosszú 
távon is garantált működőképesség fenn-
tartására. Ezek a célok jelennek meg az 
idei költségvetés soraiban. 
 A képviselő-testület és a polgármes-
ter felelősséget visel Újbuda fejlődésért, 
az intézményrendszer – óvodák, iskolák, 
rendelők, hivatalok – működtetésért,  az 
itt élők egészségéért, a környezetért, a rá-
szorultak támogatásáért, de felelősséggel 
tartozik  a gazdálkodás egyensúlyáért is. 
Igeneket és nemeket kell mondanunk: ha-
tározott igeneket és megfontolt nemeket. 
 Könnyű lenne népszerűséget nyerni 
azzal,  ha minden – egyébként jogos, mél-
tánylandó – igényre igent mondanánk, 
igent mondhatnánk, de a testület felelős-
sége, hogy a kerület költségvetése stabil 
maradjon, annyit költsünk el csak, ameny-
nyink van. Akkor lennék én is polgármes-
terként a legelégedettebb, ha mindenkinek 
minden igényét támogatni tudnánk, de 
sajnos mérlegelnünk, rangsorolnunk kell. 
Nagy a felelősségünk azért is, mert nem-
csak a következő néhány évre kell bizto-
sítanunk a kerület pénzügyi stabilitását, 
hanem hosszabb távra kell terveznünk. 
 A rendszerváltás óta szinte minden 
magyarországi önkormányzat a szűkös 
költségvetési források kiegészítését a tulaj-
donában lévő vagyon hasznosításából, ér-
tékesítéséből származó bevételekkel oldot-
ta meg, és ebből a folyamatból sajnos mi 
sem tudtuk kivonni magunkat az elmúlt 
17 évben. Egyszer eljön az idő, amikor 
ezek a pótlólagos források kimerülnek, és 
akkor sok önkormányzat súlyos pénzügyi 
problémákkal kerül szembe. Mi Újbudán 
nem várhatunk ölbe tett kézzel eddig. 
 Két megoldási lehetőségünk van. A 
bevételek emelése, vagy a kiadások csök-
kentése, ehhez nem kell közgazdász pro-
fesszornak lenni. Többletbevételeket csak 
adóemeléssel vagy ingatlanértékesítéssel 
érhetünk el, ezek véges források.  Marad 
tehát a kiadások csökkentése. Nyilván-
való, hogy érdemi, a költségvetés mérté-
kében is számottevő megtakarítást csak 
a nagy rendszerekben tudunk elérni, ott, 

ahol évente súlyos milliárdokat költünk el. 
Éppen ezért idén áttekintjük az oktatási és 
kulturális intézmény-hálózatunkat, hogy 
egy olyan átgondolt rendszert hozzunk 
létre, amely hosszútávon is fenntartható 
és a mainál hatékonyabban, alacsonyabb 
költséggel működtethető. Ez hatalmas és 
nem éppen kellemes szakmai feladat, amit 
sajnos nem lehet fájdalommentesen, érde-
kek és emberek sérelme nélkül megoldani. 
Tudom, hogy ezek a kényszerű, de racio-
nális lépések sok vitát és ellenérzést fognak 
kelteni. Felelős polgármesterként mégis 
úgy vélem, hogy nem várhatunk tovább, 
nem lehetünk gyávák és határozatlanok. 
Felelősséggel tartozunk gyermekeink éle-
téért, jövőjéért, és ha azt szeretnénk, hogy 
Újbuda 10 év múlva is stabil helyzetben 
legyen, a mainál hatékonyabb és jobb ok-

tatási rendszert tudjunk üzemeltetni, foly-
tathassuk a fejlesztéseket, beruházásokat, 
továbbra is fenn tudjuk tartani azt a dina-
mikus fejlődést, ami ma Újbudát jellemzi, 
akkor lépnünk kell. Remélem, hogy ebben 
a – szakmailag szükséges, gazdaságilag 
lehetséges – munkában a józan, felelősen 
gondolkodó újbudaiak támogatására és 
együttműködésére is számíthatunk.
 Van persze más lehetőség is, a strucc-
politika. Rövid távon egyszerűbb és ké-
nyelmesebb, mint a strukturális átalakítás. 
Újbuda szerencsés helyzetben van, még 
vannak eladható önkormányzati telkeink, 
üzlethelységeink, ezekből még egy ideig 
betömhető az a 15-20 százaléknyi hiány, 
ami a működési kiadások és bevételek kö-
zött feszül már közel két évtizede. De mi 
lesz akkor, ha már nincs mit eladni, ha né-
hány év múlva az akkori polgármester – 
pártállástól függetlenül – azzal szembesül, 
hogy fizetésképtelen a kerület, csak azért 
mert az elődei nem gondoltak a jövőre? 
Ezt nem vállalhatjuk! Nem várhatjuk ki 
azt sem, hogy a nagypolitika ráébredjen 
arra, hogy az önkormányzati rendszer re-

formra szorul, mert mai formájában nem 
finanszírozható. Arra sem várhatunk – az 
elmúlt ciklusok nem ezt mutatták –, hogy 
a beszedett adók nagyobb hányada marad 
helyben. Ezért vállalunk Újbudán olyan 
lépéseket, amelyek ma biztosan népsze-
rűtlenek, de a jövőnket alapozzák meg.
 Van ennek az újbudai költségvetés-
nek egy másik vetülete is. Kötelességünk, 
hogy a – véleményem szerint ugyan elke-
rülhetetlen, de ettől még igen súlyos ha-
tású – kormányzati intézkedések hatását 
csökkentsük, lehetőségeinkhez mérten 
kiegyensúlyozzuk. Lesznek olyan tár-
sadalmi csoportok Újbudán is, amelyek 
életminőségét jelentősen érintő gondokat 
jelenthetnek ezek a kemény lépések. Ne-
kik erőnkhöz mérten – talán azon is túl 
– segítenünk kell, támogatnunk kell őket. 
Elsősorban a nagycsaládosok és az idősek 
számíthatnak az önkormányzat kiemelt 
figyelmére. A szigorú és takarékos költ-
ségvetés ellenére ebben az évben 20 száza-
lékkal növeljük a segélyezésre fordítható 
összegeket és duplájára emeljük a Vicus 
alapítvány támogatását, amely a szoci-
álisan rászorulóknak jelenthet támaszt. 
Tavasszal elkészítjük új szociális rendele-
tünket: ez kiemelten fogja kezelni ezeket a 
csoportokat, mindenekelőtt a lakhatás és 
a gyógyszertámogatás tekintetében. 
 A másik terület, ahol növekedésre le-
het számítani 2007-ben, az a közterületek 
rendjének, állapotának javítására fordított 
összeg. Tegyük rendbe együtt Újbudát! 
Tovább folytatjuk útjaink, járdáink felújí-
tását és a 48 órás kátyúmentesítési prog-
ramunkat, a parkok, játszóterek és közte-
rületek fenntartására pedig az eddiginél is 
több pénzt fogunk költeni. Az idei év nagy 
feladata lesz a kerületi közterület-felügye-
let megújítása, munkájának hatékonyabbá 
tétele is. Az elmúlt négy év látványos ke-
rületi fejlesztései helyett most a kevésbé 
nagyszabású, de az itt élő emberek min-
dennapjait jobban érintő ügyekre kíván-
juk erőforrásainkat koncentrálni. 
 Tudom, komoly viták lesznek a költ-
ségvetésről a helyi közéletben, én mégis 
büszkén állítom, hogy Újbuda idei költ-
ségvetése megalapozott és a jövőre, mind-
annyiunk közös újbudai jövőjére tekint. 
Olyan rendszert kívánunk létrehozni az 
Önök segítségével, amely hosszú távon is 
működőképessé, finanszírozhatóvá teszi 
az önkormányzatot, ahol egy sokkal jobb 
és hatékonyabb intézmény-hálózat műkö-
dik, amely biztosítja városrészünk fejlődé-
sét a következő évtizedekre. Ez az egyetlen 
helyes megoldás, ha a jövőre, gyermeke-
inkre is gondolunk. Most ez a mi felelős-
ségünk otthonunkért, Újbudáért.
              Molnár Gyula

Újbuda polgármestere

Igenek és nemek

KÖLTSÉGVETÉS

Metró-bejárás

2. oldal
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Részletes beszámolónk a 4–5. oldalon
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MOLNÁR GYULA országgyűlési képviselő 
(MSZP, 16. VK) március 8-án, csütörtökön 
17-18 óráig tart fogadóórát az MSZP 
kerületi irodájában (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.

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.

PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS 
Az MSZP kerületi szervezete új szol-
gáltatással segít a rászorulóknak a 
Mérnök utca 40 sz. alatti székházában: 
krízistanácsadó várja azokat – első al-
kalommal március 7-én, szerdán 17 
órától –, akik úgy érzik, hogy mun-
kahelyi vagy családi, illetve szűkebb-
tágabb környezetük nyomasztó lelki 
gondjaival nem tudnak megbirkózni.

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

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

MSZP A NYELVTANULÓKÉRT
Az MSZP XI. kerületi szervezete in-
gyenes angol nyelvi klubjának követke-
ző foglalkozását március 6-án, kedden 
a régi időpontban, 16 órakor tartja a 
Mérnök utca 40-ben. Ennek keretében 
a résztvevők felmérhetik nyelvtudásuk 
szintjét, kommunikációs helyzete-
ket gyakorolhatnak, korrepetálhatják 
nyelvtani ismereteiket.

A FIDESZ PROGRAMJAI 
Február 28-án, szerdán 18 órakor köz-
életi est. Budai Klub-Galéria: Újváry 
Lajos festménykiállítása.
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. 
Ingyenes Internet, becsületkasszával 
működő kávézó, konzervatív hetilapok. 
A programokról bővebb információ a 
209-3439-es és a 06/20/471-4972-es szá-
mon 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 06/30/2-
98-1802-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.

ORVOSI ÜGYELETEK
Felnőtt ügyelet: XI., Tétényi út 12–16., 
napi 24 órában. Telefon: 203-3615.
Gyermek ügyelet: II., Bólyai u. 5–7.
Hétköznap este 8-tól reggel 8 óráig, il-
letve péntek este 8-tól hétfő reggel 8-ig.
Telefon: 212-5979.

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 fogadóóra: minden 
hó második hétfőjén 15–17 óráig a XI. 
kerületi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal (Zsombolyai u. 5.) III. emelet 
304-es tárgyalójában. Bejelentkezés 
az alpolgármesteri fogadóórára az ál-
talános igazgatási és tájékoztatás cso-
portnál személyesen, vagy telefonon a 
372-4577 számon.
LAKOS IMRE (SZDSZ) alpolgármes-
ter. Képviselői fogadóóra: Minden 
hónap utolsó szerdáján 17-18 óráig 
az Albertfalvi Közösségi Házban. 
Alpolgármesteri fogadóóra: Minden 
hónap harmadik szerdáján 16-17 
óráig a Polgármesteri Hivatalban 
(Zsombolyai u. 5.). Erre bejelentkezés 
az általános igazgatási és tájékoztatási 
csoportnál személyesen, vagy a 372-
4577-es telefonszámon lehet.

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 13-16.30 órá-
ig. Pénteken zárva. Tel.: 203-1583

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

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

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

Az Etele téri indítóaknában megkezd-
ték összeszerelni a fúrópajzsokat, 
amelyek a metróalagutakat fogják 
építeni, várhatóan áprilistól. Továbbra 
is vita van a kivitelező és a kerületi 
önkormányzat között abban, milyen 
módon szállítsák el a kitermelt földet a 
Gellért térről. Közben a pesti oldalon is 
elkezdődnek a munkák, áprilistól már 
nem jár a Deák térig a 49-es villamos. 

A tervek szerint április elejére állítják ösz-
sze az Etele térnél az első metróalagút épí-
téséhez szükséges fúrópajzsot, az indító-
aknában már elkezdték az összeszerelést. 
Heteken belül nekilátnak a másik pajzs 
behelyezésének is. 
 – A nyolc méter hosszú, bonyolult 
szerkezet elején a forgó marótárcsa fejti ki 
a kőzetet. A kőzettörmelék egy zárt hen-
gerben, a munkakamrában összekevere-
dik a talajvízzel, innen futószalagon to-
vábbítják a pajzs végére, ahonnan csillék-
kel szállítják a felszíni kiemelőig – magya-
rázta lapunknak a pajzs működését Bozsó 
Tamás, az Eurometró főmérnöke. – A 
pajzs saját magát nyomja előre úgy, hogy 
hidraulika segítségével a már elkészült be-
ton alagútgyűrű széléhez „támaszkodik”. 
A henger másfél méterenként halad előre, 
ilyen szélesek azok az előre gyártott beton-
gyűrűk – tübbingek –, amelyekből össze-
állítják az alagutat. A hat méter átmérőjű 
alagútépítő pajzsban a fejtő- és a tübbing-
építő berendezések után helyezkedik el a 
vezérlőterem. A szerkezethez egy száztíz 
méter hosszú utánfutósort is csatlakoz-
tatnak, amely a fúráshoz szükséges vala-
mennyi eszközt, anyagot, az energiát és a 
szellőzést biztosítja.
 A kőzetfejtést folyamatosan kell végez-
ni, ezért a pajzs öt napon keresztül meg-
állás nélkül fog dolgozni a budai oldalon, 
ezután két nap alatt végzik el a szükséges 
karbantartásokat. A Tétényi útig átlago-
san hat métert haladnak majd naponta az 
építők, ez idő alatt „szokik össze” a pajzs, 
és a személyzet. Minden ilyen építkezésen 
lassabb az első szakasz – teszi hozzá Bozsó 
Tamás, aki már dolgozott a 2-es és a 3-as 
metrón is, valamint több mint 20 alagút 
építésében vett részt Németországban. 
A Tétényi úttól a Szent Gellért térig már 
jóval gyorsabban haladnak majd. A pajzs 
tudna nagyobb tempóban is dolgozni, de 
az állomások készenléti szintje ezt nem 
igényli. 
 Az alagútépítő szerkezetet a lehető 
legmodernebb, vezérlése számítógépekkel 
történik. Akár a szállító cég németországi 
telephelyéről is irányíthatják, ahol egyéb-
ként folyamatosan figyelik a berendezést 
számítógépeken keresztül, aminek első-
sorban garanciális okai vannak. A pajzs-
nak még fekete doboza is van – hasonló-
an a repülőgépekhez –, ez folyamatosan 
rögzít minden adatot a munkáról és a 
karbantartásról. Térbeli geometriai pon-
tok alapján az egész nyomvonalat előre 
betáplálják a vezérlő számítógépekbe, így 
a pajzs szükség szerint folyamatosan tudja 
változtatni a fúrás irányát, és pontosan ott 
ér el az állomásokra, ahol megtervezték. 
Ehhez azonban előzetesen fel kellett tér-

képezni az egész nyomvonalat a felszínen, 
ami nagyon komoly geodéziai munkát 
igényelt – mondta a főmérnök.
 Bozsó Tamás szerint a budai olda-
lon, a kemény agyagban rutinfeladat lesz 
az alagút építése. Kisebb épületsüllyedé-
sek várhatók, ugyanis nem lehet teljesen 
megakadályozni a maximum egy-két 
centiméteres mozgást. Ezért építették ki a 
figyelőrendszert, melynek adatai alapján 
módosítani lehet az alagútépítés technoló-
giáját, és így meg tudják előzni a nagyobb 
épületsüllyedéseket. Ezek a pesti oldalon 
már nagyobb gondot okozhatnak, ott 
ugyanis helyenként homokos talajba kell 
építeni az alagutat. Emiatt egyes szakaszo-
kon túlnyomás alatt fog dolgozni a pajzs, 
amivel meg lehet akadályozni a váratlan 
talajvíz- vagy folyóhomok-betöréseket. A 
2-es és a 3-as metrót annak idején végig 

túlnyomásos alagútban építették, ez azon-
ban a munkások dolgát is megnehezítette. 
Az új, korszerű technológiával a túlnyo-
mást csak a marótárcsa előtti rövid szaka-
szon hozzák létre, így a dolgozók normál 
légnyomásban tartózkodnak.
 A kivájt földet motoros csilléken to-
vábbítják az Etele térre, ahol daruk eme-
lik ki a teli csilléket, majd teherautókra 
rakják a tartalmukat. A logikusnak tűnő 
vasúti szállítás a beruházó szerint jóval 
drágább, mint a közúti, ezért döntöttek a 
teherautók mellett. Ez az Etele térnél még 
nem okoz akkora gondot, mert a nehéz 
kocsik a járműtelep mellett, zárt úton érik 
el az Egérutat. Amint a pajzsok túljutnak 
a Szent Gellért téren, és a pesti alagutakat 
kezdik építeni, a kibányászott földet már 
csak a Gellért térig viszik vissza, és ott 
emelik ki az alagútból. Jelenleg nagy vita 
van ez ügyben, mert a kivitelező innen is 
közúton akarja elszállítani a földet, a XI. 
kerületi önkormányzat viszont minden 
eszközzel meg akarja akadályozni ezt az 
elképzelést, és csak az eredetileg tervezett 
vízi szállításhoz járul hozzá. Ugyanis na-
ponta több mint száz teherautó vinné el 
a földet, ehhez még hozzá kell adni azt a 

30-at, amelyik az alagútgyűrűket hozza 
Szlovákiából. 

Szakaszosan épül az Etele téri 
állomás
Az Etele téren már épül a járműtelephez 
vezető alagút. Ott érnek majd ki a felszín-
re a szerelvények, és ott fogják tárolni, 
karbantartani és takarítani a 64 járművet. 
Maga az Etele téri metróállomás a Kelen-
földi pályaudvar alatt lesz. Szakaszosan 
építik meg, felülről, réseléses technoló-
giával: kivájják a földet, majd befedik az 
állomásszakaszt. A munkák miatt – az 
építkezés ütemében, a Budaörsi út irá-
nyából az Etele tér felé haladva – a vasúti 
vágányokat is lezárják, egyszerre azonban 
csak annyit, hogy a forgalmat biztosítani 
lehessen. Bozsó Tamás szerint ez lassú és 

bonyolult munka lesz, részben azért, mert 
a munkásoknak ügyelniük kell a vasúti 
biztosítóberendezésekre, a kábelekre, a 
világításra, a peronokra, részben, mert 
ezzel egy időben végzik el a Kelenföldi pá-
lyaudvar kisebb átalakítását. Bár egyelőre 
az Etele téren lesz a metró végállomása, 
az építők gondolnak a folytatásra. Az ál-
lomást úgy építik meg, hogy a Virágpiac 
felől később be lehessen csatlakozni az 
alagútba. Már csak politikai döntés, és 
pénz kell a folytatáshoz.

Kezdődik az építkezés a pesti 
oldalon is
Lapunk megjelenésének hetében látnak 
neki a pesti oldalon is a metróállomás-épí-
téseket megelőző munkáknak. Ezek része-
ként a Kálvin téren megkezdik a közművek 
áthelyezését. Emiatt áprilistól csak a Lónyai 
utcáig (a Vámház körút – Kálvin tér torko-
latáig) járnak majd a 49-es villamosok, a 
Deák térig a pótlóbuszok viszik az utasokat. 
A tervek szerint a Szabadság hidat augusz-
tus 21-én zárják le másfél évre, akkortól a 
villamosközlekedés is szünetel rajta. 

- gianone -

A metróállomások építési munkálatait a múlt héten megtekintette Demszky Gábor főpolgár-
mester, és helyettese, Hagyó Miklós is, akik a beruházóval és a kivitelezőkkel szakmai egyezte-
tést is tartottak. 

Szerelik a 4-es metró fúrópajzsait
Az önkormányzat ragaszkodik a vízi úton történő szállításhoz

Vannak-e újbudai banktitkok? 
Egyre gyakoribb a telefonos vagy az internetes ügyintézés

folytatás az első oldalról
A cégek folyamatosan akarják bővíteni fi-
ók- és automatahálózatukat, és több társa-
ság jelezte, hogy olyan helyekre is fog tele-
píteni a kerületben ATM-eket, ahol nincs 
fiókja. A kerületben működő 10 bankból 
egy, a CIB Újbudáról indult, itt volt az 
első központja. Kezdetben 50-en dolgoz-
tak a cégnél, ez a szám azóta megsok-
szorozódott, és székhelyüket is máshova  
helyezték át. 
 Az Újbudán működő bankoknak fel-
tett körkérdésünkből az derül ki, hogy a 
lakók leginkább folyószámla-vezetés vagy 
hitelfelvétel miatt fordulnak a pénzintéze-
tekhez. Egyre növekszik azok száma, akik 
szabad felhasználású vagy vásárlási hitele-
ket vesznek föl. Van olyan bank, amelyik 
internetes szolgáltatását tartja legnépsze-
rűbb termékének, és ez külön is figyelmet 
érdemel azután, hogy az elmúlt hóna-
pokban ismeretlen bűnözők többször is 
megpróbálták megszerezni az ügyfelektől 
adataikat. 
 A körképből az is kiderült, hogy a kli-
ensek egyre gyakrabban intézik az egy-
szerűbb banki műveleteket telefonon vagy 
a világhálón keresztül, de bonyolultabb 
kérdések esetén szinte mindig bemennek 

a legközelebbi fiókba. Az egyik legforgal-
masabb kerületi bankfiókot több százan 
keresik fel naponta. A pénzintézetek közül 
többen jelezték, hogy fiókjaikban bőví-
tették, vagy a közeljövőben bővítik szol-
gáltatásaikat, elsősorban a vállalatoknak, 
vállalkozásoknak kínálnak az eddiginél 
szélesebb körű szolgáltatásokat. A növe-
kedéshez jó alapot ad, hogy a bankoknak 
– a különadó és a némileg csökkenő ka-
matkülönbségek ellenére – folyamatosan 
nő a nyereségük. Ezt a közvélekedést meg-
erősítette a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyelete is. 
 A bankkártyákat hazánkban egyelő-
re jóval kevésbé használják fizetésre, mint 
Nyugat-Európában. Azt azonban mind-
egyik bank megerősítette, hogy fokozato-
san növekszik a bankkártyával való fizetés, 
még az idősebb korosztály körében is, ho-
lott ők sokáig idegenkedtek ettől. Az egyik 
pénzintézet adataiból kitűnik, hogy az 
elmúlt évben 40 százalékkal több kártyát 
bocsátottak ki. Ráadásul a XI. kerületben 
a legtöbb nagyobb boltban már lehet kár-
tyával fizetni, ezen téren a bankok szerint  
Újbuda jól áll.
 Lapunk megkérdezte a pénzintéze-
teket néhány érdekes adatról is, például 

arról, hogy mekkora a legnagyobb kerü-
leti bankbetét, vagy hogy országos össze-
hasonlításban mennyire „gazdagok” az 
Újbudán élők és a kerületi cégek. A ban-
kok központjai azonban nem rendelkez-
nek a kerületre lebontott adatokkal, vagy 
banktitokra hivatkozva nem válaszoltak 
kérdésünkre. Egy-két helyről kaptunk 
– csak általánosságban, országos szinten – 
választ ezekre a kérdésekre, így például az 
egyik, mérlegfőösszegét tekintve közepes 
nagyságú pénzintézetben a legnagyobb 
magánbetét pár tízmillió forintos, a céges 
pedig pár százmillió forintos.
 A válaszadók egyértelműen azt je-
lezték, hogy az elmúlt egy évben – a kor-
mányzati megszorítások ellenére – nem 
csökkent, sőt növekedett a lakosság hitel-
felvételi kedve. Ezt részben saját eredmé-
nyeiknek – kampányaiknak, akcióiknak 
– tulajdonítják a bankok, valamint annak, 
hogy az év végén, karácsony előtt min-
dig sokan vásárolnak fogyasztási hitellel. 
Ugyanakkor van olyan bank, amely sze-
rint az idei év első felére visszaesés várható 
a hitelpiacon, mert a lakosok ekkorra fog-
ják megérezni az áfa, az energia árak, és a 
járulékok emelkedését. 

G. P.
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Végh Ágnes ügyvezető igazgató a 
Gyógyír 11 Kht. idei terveiről, az új 
szabályok elsajátításáról, s a meghibá-
sodott röntgengépről

 Ilyenkor február tájékán időszerű a kérdés: a 
kht. tavaly milyen évet zárt ?

Noha 2006 során megváltozott a finan-
szírozási helyzet, s emiatt csökkentek a 
bevételeink, teljesíteni tudtuk a szakmai 
programjainkat. Több új gyermekrende-
lés mellett a kardiológiai és a diabetológiai 
szakrendelést is elindítottuk. Ami pedig 
az alapellátást illeti, fejlesztettük a védő-
női szolgálatot, s több, a családgondozás 
körébe tartozó szolgáltatást vezettünk be. 
Jelentős lépésnek érzem a hétvégi infor-
mációs vonal elindítását. Ilyenkor a védő-
nők telefonon adnak segítséget hozzájuk 
forduló kisgyermekeseknek. Fizetős szol-
gáltatásként pedig babamasszás-kurzust 
szervezünk a kismamáknak, amely iránt 
meglehetősen nagy az érdeklődés.

 S hogyan alakult a tavalyi év a betegforgalmi 
adatok tükrében?

Csaknem 129 ezer fő fordult meg nálunk, 
s mintegy 642 ezer esetben nyújtottunk el-
látást. Ez azt jelenti, a kerület valamennyi 
lakosa legalább egyszer felkeresett minket, 
de akadtak olyanok, akik többször is. De 
nem csak a kerületi lakosok tartoznak az 
ellátási körünkbe, összesen 210 ezer fővel 
szemben áll fenn ilyen kötelezettségünk, 
ők a XXII. kerületben, Törökbálinton, 
Biatorbágyon és Pátyott élnek. 

 Két évvel ezelőtt vezették be az új információs 
rendszert. Ezzel eltűnt a kartonozó, s a várólis-
ták kezelésén túl az előre és telefonon történő 
bejelentkezések, kontrollra rendelt betegek 
ellátása is lehetővé vált. A páciensek visszajel-
zései alapján mennyire vált be ez a megoldás?

Az idősebbek eleinte berzenkedtek, mert 
idegenkedtek a telefontól, holott a telefo-
nos bejelentkezés kényelmesebb, mert a 
pácienseknek nem kell sorban állnia, vagy 
a folyosón várakoznia. 

 Egy olvasónk viszont arról tájékoztatott min-
ket, hogy szerdánként 60-80 beteg gyűlik 
össze a mozgásszervi részlegen, s túl hosszú a 
várakozási idő…

Ennek részben a megváltozott szabályo-
zás, részben pedig a korábban is meglévő 
szabályok következetes számonkérése az 
oka: a kórházak szakambulanciái – me-
lyek csak a bentfekvő betegek ellátását 
szolgálnák – korábban bevételi okok mi-
att jelentős járóbeteg ellátást végeztek. 
Most azonban a megváltozott finanszíro-
zási feltételek mellett ezt nem tudják meg-
tenni, így a betegek a szakrendelőkhöz 
fordulnak. Rendjén is lenne ez, ha az OEP 
növelte volna a járóbeteg rendelők kapaci-
tását, de nem ez történt. A tavalyi elvonás 
következtében csökkent a szakrendelő ál-
tal ellátható betegszám. A betegeink több-
ször kérdezik: miért nem növeljük egy-
egy szakrendelésen az ott dolgozó orvo-
sok számát és a rendelési időt? Csakhogy 
az orvosok létszámát nem növelhetem, 
mert nincs, aki finanszírozza, s nem ren-
delhetünk több órát, mert nincs rá enge-
délyünk. A betegszám ugyanakkor adott. 
Mindebből sajnos az következik, hogy 
hosszú sorok alakulnak ki. Mindehhez az 

is hozzájárul, hogy a Szent Imre Kórház 
– a vonatkozó előírások értelmében – a to-
vábbiakban nem látja el a csontritkulásos 
járóbetegeket, hiszen jogosítványai csak 
a fekvőbetegek ellátására szólnak. E sza-
bályozás eddig is életben volt, de az OEP 
most szigorúan megköveteli az egészség-
ügyi intézményektől, hogy be is tartsák. 
Így évente 200 ezer eset került ki a Szent 
Imréből, s ez a szakrendelő forgalmát, s 
a sorok hosszát egyaránt növeli. A beje-
lentkező pácienseket kezdetben egy adott 
napra rendeltük be, de ez a megoldás nem 
vált be, így több napra „szétosztva” látjuk 
el őket.

 Ha jól értem, mindebből az következik, hogy a 
sorok hossza a közeljövőben sem csökken.

Így van, nem ígérhetek ilyesmit. Megfelelő 
szervezéssel, s előre gondolkozással persze 
egyszerűsíteni lehet az ügymenetet. Ha 
egy csontritkulásos betegnek például há-
rom hónapra írják fel a gyógyszert, jól te-
szi, ha még aznap lemegy az ügyfélszolgá-
latra, és időpontot kér a negyedév múlva 
esedékes dátumra, és nem akkor telefonál, 

amikor az utolsó szemet is bevette, mert 
ebben az esetben már nem kaphat időpon-
tot a következő napra. A magyar egész-
ségügy korábbi gyakorlata – miszerint ak-
kor, oda és annyiszor megyünk orvoshoz, 
amikor, ahová és ahányszor csak tetszik 
– megszűnt. Mindenkinek meg kell tanul-
nia az egészségügyi szolgáltatások igénybe 
vételének újabb szabályait. Például tisztá-
ban kell lenni vele, hogy területileg hová 
tartozik, vagy hogy mit kell tartalmaznia 
egy beutalónak, hogy itt elláthassuk.

 A szabályok szövege ugyanakkor egy átlag-
ember számára értelmezhetetlen, homályos. 
Hol tudja beszerezni tehát e praktikus, a hét-
köznapi gyakorlatban nélkülözhetetlen infor-
mációkat?

Az ezzel kapcsolatos központi kommuni-
káció csakugyan nehezen érthető. Ezért 
a kht. honlapján – www.gyogyir11.hu 
– közzétettük a tudnivalókat, méghozzá 
értelmesen, világosan megfogalmazva. 
Ha valaki előzetesen áttanulmányozza, 
reményeink szerint nem itt kell szembe-
sülnie vele, hogy nem láthatjuk el, vagy 
csak pénzért kaphatja meg az ellátást.

 Mégis, mire számíthat, aki betér önökhöz?

Általánosságban azt tudom mondani, 
hogy ha valaki kerületi lakos, és nem be-
utalóhoz kötött rendelésre jött, természe-
tesen igénybe veheti a szolgáltatásainkat. 
Ha itt lakik, de beutalóhoz kötött rende-
lésre érkezett, fel kell mutatnia a házior-
vosa által kiállított papírt. Ha pedig valaki 
úgynevezett területen kívüli beteg – tehát 
nem a kerületben lakik, és nincs felé el-
látási kötelezettségünk –, mégis nálunk 
szeretné kezeltetni magát, térítési díjat kell 
fizetnie, amit nem szabad összekeverni a 
vizitdíjjal. Tavaly egyébként az ellátottak 
tizenhét százaléka volt területen kívüli.

 Tavaly arról szóltak a hírek, hogy a kht. saját 
forrásból törlesztett hitelfelvétellel kívánja 
megoldani a műszerek cseréjét 2006 végé-
ig. Mostanra valamennyi kívánt felszerelési 
tárgy rendelkezésre áll?

A létfontosságú műszerek beszerzését a 
vártnál egyszerűbben sikerült megolda-

nunk. Így a kardiológiai felszerelés tavaly 
tavaszra teljessé vált, s nyár végére mű-
ködött a korszerű, több fejes ultrahang is. 
Persze további tennivalóink is akadnak e 
területen – le kell cserélni például az ap-
róbb kéziműszereket, a szikéket, ollókat, 
csipeszeket –, de a felszereltségünk a kí-
vánt szolgáltatás színvonalának megfelelő. 
Ez azt jelenti, hogy a pillanatnyilag ren-
delkezésre álló eszközökkel is meg tudjuk 
oldani a betegek ellátását.

 Ha már felszerelés: az egyik röntgengép a kö-
zelmúltban meghibásodott, s több mint két 
hétig nem üzemelt. Mi történt?

A tüdőszűréshez használt röntgengép hi-
básodott meg. Egy nyolc-tíz éves eszközről 
van szó, amelyből összesen 6-7 darab mű-
ködik az országban, s egyetlen cég tudja 
elvégezni a javítását. A szerelők egy hétig 
nem tudták egyértelműen megállapítani, 
pontosan mi okozhatta a hibát, végül ki-
derült, hogy ki kell cserélni a generátort. 
Az alkatrészt Franciaországból kellett 
megrendelnünk, s mára már be is sze-
relték. Jelenleg még tart a próbaüzem, de 
jövő hét elejére (február 26-ra – a szerk.) 
várhatóan újra üzembe helyezhetjük. Az 
alkatrész egyébként hárommillió forintba 
került; a munkadíjat is tartalmazó végösz-
szeg négymillió forint körül lesz majd.

 A tüdőszűrésre érkezett páciensek hogyan 
fogadták a hírt, hogy hiába jöttek?

A gép meghibásodása előtt két nappal 
küldtünk ki éppen 1800 szűrésre szóló 
behívót, így éppen a legnagyobb terve-
zett forgalom ellátása közben történt a 
meghibásodás. A megjelenteket a XXII. 
kerületi telephelyünkre küldtük, ahol 
természetesen a Fehérvári útról átirá-
nyított szakemberek erősítésével láttuk 
el a megnövekedett forgalmat. Persze 
nem örültek az adódó kellemetlenség-
nek, de mi sem, hiszen ez felesleges és 
többletköltséggel járt, de bevételkiesést 
okozott. Amúgy mindenki beláthatja, 
hogy egy ilyen hiba nem „tervezhető”, 
nem sejthető előre, ahogy az sem, hogy a 
szakszerviz munkatársai egy hétig nem  
akadtak a hiba okára.

 Nem úgy, mint az, hogy hónap közepétől vizit-
díjat kell fizetni. Hogyan, milyen módon lehet 
a szakrendelőben leróni a díjat? S milyen reak-
ciók jutottak el önökhöz a betegek részéről?

Nem akadt több elégedetlenkedő, mint 
a telefonos bejelentkezés bevezetésénél. 
Fennakadás nélkül működik a rendszer, 
s viszonylag keveset kell várakozni. A 
díjat az ügyfélszolgálat három ablaká-
nál, valamint automatába dobva lehet 
befizetni. Ez utóbbiból kettő működik 
a szakrendelőben. A beteg számlát kap 
az összegről, melyet be kell mutatnia a 
rendelést végző orvosnak, aki lepecsételi 
a bizonylatot. Egyébként – túlmunká-
ban – minden nap két kolléganőm segít  
informálni a betegeket.

 Végül beszéljünk az idei évről. 2007 végére 
hová szeretne eljutni a kht.?

Ami a közfinanszírozás körébe tartozó 
szolgáltatásainkat illeti, legfőbb célunk, 
hogy kompenzáljuk a tavalyi elvonást. 
Valamennyi további lépésünk ennek sike-
rétől függ, mindenesetre arra törekszünk, 
hogy megőrizzük az eddigi színvonalat. 
Az üzleti szolgáltatásaink körét persze 
ettől függetlenül is tudjuk bővíteni. Azon 
vagyunk, hogy 2007-ben több – nem 
biztosításhoz kötött, piaci áron nyújtott – 
szolgáltatással is nyissunk a lakosság felé. 
Hogy melyek lennének ezek, arról a kon-
kurencia miatt egyelőre nem beszélnék.

 És arról mit mondhat, hogy a képviselő-testü-
let által elfogadott kerületi költségvetés ho-
gyan érinti a kht-t? Kell-e megszorításokra, a 
szolgáltatások körének szűkítésére számítani 
emiatt?

A gyermekfogászat, valamint a védőnői 
szolgálat üzemeltetéséhez eddig is az ön-
kormányzat nyújtott támogatást, s – lehe-
tőségeihez mérten – továbbra is igyekszik 
kiemelten kezelni e kérdéseket. A tavalyi 
megszorítások miatt ugyanakkor arra 
kényszerültünk, hogy idén a szakellátás 
működtetéséhez is a testülettől kérjünk 
anyagi segítséget. A költségvetésben szere-
pel is e célra egy bizonyos összeg, de hogy 
meddig lesz elég, majd elválik. Alapvetően 
a finanszírozás változás hozhat elmozdu-
lást erről a pontról.  A tulajdonossal abban 
maradtunk, hogy majd tavasszal visszaté-
rünk a kérdésre, hiszen a jóváhagyott tá-
mogatás változatlan feltételek mellett nyár 
elejéig biztosít zavartalan működést.

- regényi -

Nyárig biztos elég a pénz
Interjú Végh Ágnessel, a Gyógyír 11 Kht. igazgatójával

Végh Ágnes: Piaci szolgáltatással nyitunk a lakosság felé

MÓDOSULT AZ ÚJBUDA BUSZ ÚTVONALA 
A kerületi önkormányzat véleménye 
alapján az Újbuda-busz útvonalát mó-
dosította a BKV a metróépítés idejére.
Február 19-től a járat a Bartók Béla út – 
Vásárhelyi Pál utca – Fehérvári út vonal 
helyett a Bocskai út – Október 23-a utca 
érintésével közlekedik, a Bercsényi utcai 
csomópontban fordul vissza. 
Az Újbuda-busz új megállóhelyei:
Kosztolányi Dezső téren a 7-es megál-
lója helyett a 12-es autóbusz Boráros tér 
irányú megállója; Fehérvári út – a 12-es 
autóbusz Boráros tér irányú megállója; 
Fehérvári út – a 12-es autóbusz Alkotás 
utca irányú megállója (utóbbi kettő 
pótolja a Vásárhelyi Pál utcában és a 
Fehérvári úton lévő megállóhelyet).

HANGVERSENYEK  
A SZENT IMRE-TEMPLOMBAN
Ciszterci Szent Imre templomban 
(Villányi út 25.) március 11-én 19 órakor 

Antonio Lotti C-dúr miséjét a templom 
énekkara és barokk hangszeres együt-
tese adja elő. Március 24-én 19 órakor 
J. Haydn Teremtés című oratóriumát a 
Baptista Központi Ének- és Zenekar szó-
laltatja meg Oláh Gábor vezényletével.

KÖZÖS KÉPVISELŐK KLUBJA
A Közös Képviselők Klubja legközelebbi 
összejövetelét március 12-én 16 órakor tart-
ja Újbuda Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatal (Zsombolyai utca 5.) földszinti nagy-
termében. Program: Veresné Krajcár Izabella 
alpolgármester tájékoztatót tart a 2007. évi 
lakóház-felújítási pályázatokról. Bor Éva, a 
Polgármesteri Hivatal építési osztályának 
vezetője az építési engedély köteles felújítá-
si munkákat ismerteti, beleértve a lakáson 
belüli felújításokat is. Kérdéseket előzetesen 
írásban is el lehet juttatni a Polgármesteri 
Hivatal lakásgazdálkodási osztályára (1115 
Budapest, Bocskai út 39-41. ½ em. 38.), 
Győrffy József tanácsadó részére.

HÍREK

Ma reggel láttam a Bartók Béla úton a 
kerület egyik volt polgármesterét. A széles 
járdán ment, amit ő álmodott meg, húzta 
maga után a bevásárlókocsit, és jól látha-
tóan békében volt a világgal. Felrémlettek 
azok a 11 évvel ezelőtti éjszakákba nyú-
ló csaták a képviselő-testület ülésein, 
amelyekben – noha nyugodt városépítő 
szakember – igen gyakran ő is kijött a 
sodrából. A demokratikus Magyarország 
második választási ciklusát éltük. Mi 
minden történt azóta!
 Jómagam akkoriban azt állítottam, 
hogy a helyi lapok tekintélye és súlya ha-
marosan meg fog növekedni, törik 
majd egymást az újságírók, 
hogy ilyen szerkesztő-
ségekben dolgozhas-
sanak. „Katedráról 
könnyű elméleteket 
gyártani, főleg he-
tilapos, majd na-
pilapos szerkesztői 
pozícióból, azaz 
biztonságos távol-
ságból”–, érvelt né-
hány tanítványom. 
Ők úgy gondolták, 
sokkal hitelesebb lenne 
az elméletem, ha a gyakor-
latban bebizonyítanám, hogy 
valóban van igény az önkormányzatok-
ban, az olvasókban, meg a szakmában is, 
hogy újság készüljön, ne közlöny, hírvivő, 
miegymás. Eme gyengéd ösztökélés hatá-
sára pályáztam 1996 tavaszán az Újbuda 
főszerkesztői posztjára, amit az utolsó 
fordulóban egy országgyűlési képviselő 
és egy hetilap főszerkesztő-helyettese előtt  
elnyertem. 
 Az egész napos tesztelés, csoportos 
foglalkozás és az alig álcázott elmeorvosi 
vizsgálódás során merültek fel bennem 
kételyek, hogy valóban ezt akarom-e. 
Nem sokat lendített a hangulatomon, 
amikor először az életben is találkoz-
tam magával a kiadvánnyal. A Móricz 
Zsigmond körtéri abc-ben kosárért le-
hajolva kétmaroknyi összegyűrődött 
Újbudát találtam. A 8 ezer példányban 
megjelenő újság csoportos terjesztése bo-
nyolódott eképpen.
A terjesztés persze nem csak akkor volt 
gond. 75-80 000 postaládába nem is lehet 
tizedannyi újságot terjeszteni semmilyen 
logikus rendszer szerint. Valamicskét 
segített, hogy az elődök még nem adtak 
ki lapot, nem ismerték a piaci árakat: 
így ugyanannyi pénzből, igaz nem fehér 
papírra, hanem újságnyomóra a 8 ezer 
lap árából 24 ezret készítettünk. Ezzel a 
mennyiséggel legalább Gazdagréten el le-
hetett kezdeni az építkezést. 
 A terjesztők persze „besegítettek”. 
Egyszer a feneketlen-tavi horgászok hív-
ták a szerkesztőséget, hogy valami nagy 
csobbanásra lettek figyelmesek, rögtön 
sejtették, hogy nem hal, de azért kihúz-
ták a három ismeretlen valamit, egyen-
ként 200 Újbudát. Mire Gazdagrétről 
odaértünk, már nem is látszott a lapon, 
hogy mi történt: még vizes sem lett a zsír-
papírszerű csomagolás miatt. Máskor 
Óbudára mentünk ki 37 újságunkért, 
66 ezres példányszámnál pedig mintegy 
3000 darabot jutányosan visszavásárol-
hattunk az előzékeny MÉH-től. A legem-
lékezetesebb mégis az az eset volt, amikor 
a XII. kerületből érkeztek a telefonok, 
milyen jó ötlet, hogy náluk is terjesztjük 
a lapot. A térképen bejelölve jól látszott, 
hogy alighanem valami más feladattal 

összekapcsolva kicsit fentebbre szórták 
az Újbudát a szokásosnál, végülis az is 
Buda. Érdekes módon egyik esetben sem 
hiányzott a terjesztőknek ez a mennyi-
ség, a munkát készre jelentették, még az 
utóbbi eset szereplői sem igen értették, 
miért is bontottunk azonnal szerződést.
 A továbbfejlődéshez pénzt kellett 
szerezni. Az Önkormányzat, látva az 
első eredményeket, megelőlegezte a bi-
zalmat és több szakaszban emelte a lap 
költségvetését. Erre az önzetlen gesztusra 
szükség is volt, mert a saját bevételekre 
várni kellett. A megörökölt utolsó szám-

ban 7 darab ingyenes apróhirdetés 
jelent meg. Igazából 42 ezres 

példányszámnál kezdett 
észrevenni bennünket 

a hirdetési piac, no-
ha addig is százával 
küldtük ki az aján-
latokat és rendsze-
resen kilincseltünk 
a helyi cégeknél. 
Tudtuk, de kényte-
len-kelletlen meg is 

kellett tapasztalnunk 
azt az igazságot, hogy 

csak kölcsönösen előnyös 
kapcsolat lehet erős és tar-

tós. Nagyot lendített rajtunk az 
egyik új bevásárló központ, mikor még a 
nyitása előtt toborozta a dolgozókat. 11 
lapban kezdtek hirdetni, de hamarosan 
háromra szűkítették a listát: a vezető or-
szágos napilapra, a legnagyobb hirdetési 
napilapra és ránk. A francia igazgató 
látogatásunkkor elmondta, hogy ez a 
három lap hozta a legtöbb jelentkezőt 
számukra. Ebben a rangos mezőnyben mi 
a jelentkezők számát tekintve harmadi-
kok voltunk, ám azt is vizsgálva, hogy kit 
vettek fel, ki maradt a cégnél, a második 
helyet szereztük meg. Kolléganőnk moso-
lyogott ezen, francia udvariasságot emle-
getve. Aztán mikor – már a Villányi úti 
szerkesztőségben – egy hölgy sírva fakadt, 
hogy az apróhirdetése nem jelent meg, és 
a férjének nem lesz két hétig megrendelé-
se, megérezte a felelősségét.
 Nagy élmény volt a 10, a 20, majd 
az 50 milliós bevételi küszöb átlépése. 
Több mint 400 millió forinttal járult 
hozzá ez az A4-es, majd Metró, végül 
Népszabadság méretű fekete-fehérből 
mára színessé váló lap a saját fejleszté-
séhez. Még hetilap is volt egy ideig, de ez 
elhamarkodott döntésnek bizonyult. De 
kétheti lapként így is piacvezető.
 A legkényesebb pont mindig a hiteles-
ség volt. Az első (történelmileg második) 
testületben jó fél évig alig került szóba 
másként az Újbuda, mint, hogy hazudik. 
Aztán volt egy pillanat, amikor egy kép-
viselővel tisztázva valami félreértést, ő 
mégis támadta a lapot nyílt ülésen, tud-
va, hogy nem válaszolhatunk. Azt mond-
ta, hogy már nem akarta visszavonni a 
napirend előtti felszólalását, olyan jó ha-
sonlatot talált ki. Innen mintha elvágták 
volna a rossz kapcsolatot, jó volt együtt 
dolgozni a testület nagy többségével.
 Mindez persze anekdota, sőt már di-
csekvésnek is nevezhetnénk. Olyan, mint 
a meggyszedés télen: fotó kell hozzá és jó 
fantázia. Pedig csak az olvasó megtisztelé-
se, hogy ha szereti a lapot, lásson rá a min-
dennapjainkra – legalább tízévente egy-
szer. Hogy méginkább, még tudatosabban 
szeresse az Újbudát. Ezt kéri a szerkesztő, 
aki 11 év után most elbúcsúzik.

Halász Lajos

Búcsúzik a szerkesztő, 
avagy meggyszedés télen
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I. Működési bevételek
1. Intézményi működési bevételek
1.1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 35.000
1.2 Kamat bevétel 50.000
1.3 Áfa bevételek 703.716
1.4 Egyéb int. műk. bevételek (továbbszámlázott szol. is)   
 90.000
Intézményi működési bevételek összesen  878.716
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
2.1 Helyi adók 
2.1.1 Iparűzési adó  5.740.759
2.1.2 Építmény, telekadó  1.910.000
2.2 Átengedett központi adók
2.2.1 Szja helyben maradó része  505.991
2.2.2 Szja normatív módon elosztott része  1.215.785
2.2.3 Gépjárműadó  720.000
2.2.4 Luxusadó  3.781
2.3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek
2.3.1 Adókhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok  60.000
2.3.2 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja  600.000
2.3.3 Lakbér  156.000
2.3.4 Földterület bérbeadás  51.000
2.3.5 Parkolási bevételek (Centrum Kft.)  100.000
2.3.6 Lakás, helyiség üzemeltetési bevételek  107.900
2.3.7 Különféle bírságok  40.000
2.3.8 Egyéb; egyéb sajátos bevételek  220.000
Önkormányzatok sajátos működési bevételi összesen 
 11.431.216
Működési bevételek összesen  12.309.932

II. Támogatások
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 
3.1 Normatív támogatások  3.749.527
3.2 Központosított előirányzatok 
3.3 Normatív, kötött felhasználású támogatások  101.431
3.4 Címzett-, és céltámogatások 
II. Támogatások összesen  3.850.958

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
4. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
4.1 Ingatlan-értékesítés /telek, épület (nettó)  1.235.800
4.2. Egyéb tárgyi eszk., immateriális javak értékesítés
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen   
 1.235.800
4. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
4.1 Lakásértékesítés  326.000
4.2. Nem lakás célú helyiség értékesítés (nettó)  460.880
4.3 Privatizációból származó bevételek  2.000
5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 
összesen  788.880
6. Pénzügyi befektetése bev. (Öböl XI. Kft., Futureál Kft.)   
 2.244.872
III. Felhalm. és tőke jellegű bevételek összesen  4.269.552

IV. Támogatás értékű bevételek
7. Támogatás értékű működési bevételek államházt. belül
7.1 Idegenfogalmi adó  128.909
7.2 Egyéb támogatás értékű bevételek 
7. Támogatás értékű működési bevételek államházt. belül 
összesen  128.909
8. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. 
belül
8.1 Főv. Önk. céltámogatás csatornaépítésre  20.488
8.2 Mikes K.-Péterhegyi u. csatorna kp. támogatása  22.764
8.3 Főv. Önk. Kulturált ebtartás pályázat  8.000
8.4 Főv. Önk. Szentivánéji sportpálya 2006 áthúzódó  3.100
8.5 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev.  90.516
8. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül 
összesen  144.868
IV. Támogatás értékű bevételek összesen  273.777

V. Véglegesen átvett pénzeszközök
9. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kivülről
9.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)   
 15.000
9. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kivülről ösz-
szesen  15.000
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kivülről
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen  15.000
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése  30.000
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek
11. Előző évi pénzmaradvány  0
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen  0
VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek  0
Bevételek összesen (I –VIII)  21.647.227

IX. Hitel
12. Működési célú hitel  586.002
13. Felhalmozási célú hitel  2.698.000
IX. Hitel összesen  3.284.002

Bevételek és hitel összesen 

24.931.229 Ft

BEVÉTELEK

A költségvetés alapvetően politikai kérdés. 
Ez hivatott tükrözni mindazt, amire a kerü-
let vezetése áldozna az elkövetkező évben.
 Szakmai kérdés lehetne az, hogy az 
iskolák minősítéséhez milyen szempon-
tokat veszünk figyelembe. Szakmai kérdés 
lehetne, hogy melyek azok az önként vál-
lalt feladatok, amelyeket visszaadunk a fő-
városnak. Vagy lehet az is szakmai kérdés, 
hogy milyen szerződésekkel garantáljuk 
az önkormányzat érdekeit egy beruházás, 
mondjuk a Bikás parki sportlétesítmény 
építésének esetében.
 Az viszont politikai döntés, hogy a 
polgármester, mint a helyi MSZP-SZDSZ-
MDF koalíció vezére, saját ígéreteit sem 
tartja be. Politikai döntés az, hogy nem 
is vizsgálják az iskolák produkcióját, ha-
nem fűnyíróelv alapján zárják be a gim-
náziumokat. Politikai döntés az, hogy 
felszámolják a közösségi és kulturális in-
tézményeinket, beleértve akár a Weiner 
Leó zenei szakközepet – mindezt törté-
netesen és botrányosan Kodály Zoltán 
jubileumi évében. És végül az is politikai 
döntés, hogy elkótyavetyélik a kerület 
vagyonát: hol az MSZP-közelinek tartott 
Leisztingernek áron alul adják oda a Lágy-
mányosi-öblöt, hol a Bikás parkot pana-
mázzák el, hol pedig a kiszámítható bevé-
telt hozó bérleményeket adják el messze a 
megtérülési ár alatt.
 Nehéz erre olyan választ adni, amely 
nem érinti a politikát. A mai helyzet azért 

olyan súlyos, mert a 2002-2006 közötti 
időszak nem azzal telt, hogy az ország 
megőrizze a régióban vezető gazdasági 
szerepét, hanem épp ellenkezőleg: Európa 
sereghajtóivá váltunk. Gazdaságunk ne-
gatív spirálba került, Gyurcsány és Kóka 
szavaival: dübörög a gazdaság. És akik ezt 
a visszaesést előidézték, ma széttárják a 
kezüket, és próbálják elhitetni, hogy nincs 
más kiút, csak a megszorítás. A megszo-
rítást mégsem magukon kezdik: iskolá-
kat terveznek bezárni, de csak a Polgár-
mesteri Hivatal homlokzat-felújításának 
tervezésére 10 millió forintot költenek. 
Emelkednek a nyugdíjasházi és a bölcső-
dei térítési díjak, de a kerületi médiára 200 
millió forintot költenek.
 A kormány munkahelyeket szüntet 
meg, növeli az adót, és újakat vezet be (pl.: 
ingatlanadó 2008-tól). Egyre több, koráb-
ban ingyenes állami szolgáltatásért kell 
fizetni, és mindeközben elszabadult az 
infláció. Az embereknek lassan nem futja 
gyermekeik iskoláztatására, utaztatására, 
fűtésszámlájuk kifizetésére, kórházi napi-
díjra és vizitdíjra, receptdíjra és a dráguló 
gyógyszerek kifizetésére.
 Az eladósodás önmagában nem ör-
dögtől való. Ha valakinek van biztos fe-
dezete, van folyamatos bevétele, amiből 
tud törleszteni, még helyeselni is lehet a 
döntést, hogy többletforrásokat von be fel-
adatai jobb színvonalú ellátásához. A baj 
akkor jelentkezik, amikor kiderül, hogy a 
bevételek folyamatosan csökkennek akár 
azért, mert a kormány bosszút áll az ön-
kormányzatok összességén az elveszített 
őszi választások miatt, akár azért, mert a 
folyamatos bevételt termelő üzlethelyisé-
geket áron alul adják el. És különösképpen 
akkor van baj, ha mindeközben az önkor-
mányzat nem ismeri fel, hogy – szemben 
a fiskális szempontokkal – melyek azok 
az értékek, amelyek költségvetési szem-
pontból talán nehezebben védhetők, de 
amelyek képviseletére elsősorban kellene 
figyelnie: a szolidaritás, a család, a nevelés, 
a kultúra és a biztonság.
 Mi mindig partnerek leszünk, 
hogy szakmai javaslatainkkal javít-
sunk a költségvetésen, nekünk az a cé-
lunk, hogy az újbudaiak mind jobban 
éljenek, több lehetőséghez jussanak De 
nem nyújtunk segítséget olyan politiká-
nak, amely az önkormányzati vagyon 
feléléséhez vezet, és meglévő értékeink  
felszámolásával jár.

Kupper András

Szakmai kérdés is lehetne 

Egy önkormányzat költségvetése nagyon 
nagy munkát igénylő szakmai előkészítés 
után születik meg, amely munkában részt 
vesznek az önkormányzat intézményei, cé-
gei, a Polgármesteri Hivatal szakemberei. 
Az ország egyik legnagyobb önkormány-
zatának költségvetése igazi csapatmunka 
végeredménye, de természetesen nem 
nélkülözi a mindenkori polgármesteri 
vezetés és a mögötte álló koalíció politikai 
döntéseit sem. Elsősorban a preferenciák 
meghatározásában és a célok kitűzésében. 
Ne tévesszen meg senkit az, hogy a min-
denkori ellenzék általában a költségvetést 
nem szavazza meg. Ez egy olyan politikai 
játékszabály, gyakorlat, amely számomra 
nem túl szimpatikus, de ez a „szokás”. A 
költségvetés teljesen „nyitott könyv” az 
ellenzék számára is, minden sora, min-
den adata ellenőrizhető, számon kérhető. 
A vita során a különböző módosító indít-
ványok összessége nem érte el az 1%-át a 
költségvetés fő összegének. Mindeközben 
példaértékű módon a polgármesteri ve-
zetés már számos ellenzéki javaslatot be-
épített az előterjesztésbe. Egy másik meg-
közelítésben azt is mondhatnánk, hogy 
egyetértés mutatkozott a 99%-ban.
 Budapest legnagyobb intézményhá-
lózatát és az egyik legnagyobb területű 
városrészt kell működtetnie a költségve-
tésünknek. Az országos megszorító intéz-
kedések és az önkormányzatok fokozato-

san romló finanszírozása ellenére minden 
kötelező feladatunkat színvonalcsökkenés 
nélkül el tudjuk látni, és meg tudunk fe-
lelni a saját magunk által támasztott igé-
nyeink is, amelyeket az előző ciklus elején 
megfogalmaztunk, következetesen vég-
rehajtottunk, és amelyek erre a ciklusra 
is meghatározzák főbb célkitűzéseinket. 
Megítélésem szerint a főváros egyik leg-
magasabb színvonalú szociális ellátó-
rendszerét működtetjük, s óriási feladatot 
vállaltunk az egészségügyi alap- és szak-
ellátás területén is. Mindezen vállalások 
finanszírozhatóságát biztosítjuk ebben az 
évben és a ciklus további éveiben is. To-
vábbra is kiemelt feladatunk közterülete-
ink rendjének, tisztaságának, biztonságá-
nak megörzése. Az utak, parkok, zöldfelü-
letek, játszóterek karbantartása, felújítása 
óriási erőfeszítést igényel önkormányza-
tunk részéről, de a költségvetésben első-
sorban itt mutatható ki az a politikai szán-
dék, mely szerint a kötelező feladatokon 
túl elsődleges célunk egy élhető, lakható, 
barátságos városrész kialakítása.
 Annak ellenére, hogy nagyon sok 
plusz feladatot vállaltunk, működésünk-
höz számottevő hitelállományt nem kell 
igénybe vennünk, a fejlesztési célokat 
szolgáló hitelfelvételek pedig a normá-
lis gazdálkodás részét képezik. Nem 
túlzás azt állítani, hogy az ország egyik 
legkevésbé eladósodott önkormányzata  
vagyunk. 
 Teljesen szükségtelen bármilyen 
rémképet a falra festeni. Az elmúlt négy 
év megteremtette a stabil, kiszámítha-
tó gazdálkodás feltételeit, és a következő 
négy évben sem fogunk olyan kockázatot 
vállalni, amely az eladósodás csapdájába 
sodorhatná a kerületet. Nem kell tagad-
nunk azt, hogy a kerületi vagyongazdál-
kodás, vagyonhasznosítás teremti meg a 
többletfeladatok, fejlesztések hátterét, de 
ugyanakkor az is igaz, hogy ma már na-
gyon sok önkormányzat számára tudunk 
példát mutatni a vagyongazdálkodás, va-
gyonhasznosítás keretében bevezetett új 
típusú megoldások tekintetében. Hosszú 
távban gondolkodunk, nem négy éves 
ciklusokban, nem az “utánunk az özön-
víz” szemléletmódban. Meggyőződésem, 
és az elmúlt évek tapasztalatai is ezt bi-
zonyítják, hogy mind a szakmai, mind a 
társadalmi közvélemény Újbudát stabil, 
kiegyensúlyozott és dinamikusan fejlődő 
városrészként említi. 

Lakos Imre

Ez igazi csapatmunka volt

A képviselő-testület elfogadta 
Újbuda 2007-es költségvetését

Kupper András frakcióvezető, Fidesz
Lakos Imre frakcióvezető, SZDSZ

forrásonként (ezer forintban)

Február 15-én Újbuda képviselő-tes-
tülete délután két órától éjfélig tartó 
rendes ülésén elfogadta a kerület idei 
költségvetését – százmilliókra kere-
kítve – 21,6 milliárd bevételi, 24, 9 mil-
liárd kiadási főösszeggel, 3,2 milliárd 
forint hiánnyal.

Az esti órákban került sor a legnagyobb 
érdeklődéssel várt napirend vitájára, s ez 
a megnevezés ezúttal hűen tükrözte az 
érzelmektől túlfűtött hozzászólásokat. 

Számos módosító javaslat hangzott el, 
amelyek közül csak az előterjesztő polgár-
mester csomagját fogadta el a testület. 
 A tervezett bevételek között az ipar-
űzési adó a legnagyobb tétel a maga 5 mil-
liárd 740 millió forintjával. Ezt követi az 
építmény- és telekadó 1 milliárd 910 mil-
lió forinttal, majd az szja normatív módon 
elosztott része 1,2 milliárd forinttal.  Az 
összes intézményi működési bevétel 878 
millió, a gépjárműadó 720 millió, a nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti 

díja 600 millió, az szja helyben maradó 
része több mint 500 millió forint a tervek 
szerint. Normatív támogatás címen 3,8 
milliárdhoz jut Újbuda. 
 A felhalmozási és tőke jellegű bevéte-
lek végösszege több mint 4,2 milliárd fo-
rint, amiből az Öböl XI. Kft. és a Futureál 
Kft. révén 2,2 milliárd folyik be, ingatlan-
értékesítésből 1,2 milliárd a cél, nem lakás 
célú helyiségeket 460 millióért, lakásokat 
326 millióért értékesít a kerület. A kiadá-
sok között a működésiek dominálnak 17,8 

milliárd értékben. Ezen belül a személyi 
juttatások és az ezeket terhelő járulékok 11 
milliárdot, a dologi kiadások 6 milliárdot 
tesznek ki. Szociális segélyekre 800 millió 
forintot oszthatnak el. A Polgármesteri 
Hivatalnál 1,1 milliárd forint értékben ter-
veznek fejlesztéseket. Felújításokra a Hiva-
talban 430 millió, az intézményeknél 340 
millió forint jut. A költségvetésben 630 
millió forint tartalékot képeztek cél, illetve 
általános tartalékként.

H.L.

Költségvetési körkérdés
A frakcióvezetők és bizottsági 
elnökök írásait szerkesztés nélkül, 
az általuk választott szerkezetben 
közöljük. Kérdéseink az alábbiak 
voltak:

Hogyan ítéli meg az elfogadott 2007-
es újbudai költségvetést? Inkább 
szakmai, vagy inkább politikai dön-
tést hozott a testület?

Véleménye szerint hogyan befolyá-
solja az itt élő polgárok életét ez a 
nehezen elképzelhető nagyságú 24 
milliárd forint? Mire futja ebből az 
összegből, illetve mire nem?

Hosszú évek óta az eladósodás 
rémét vetíti előre a költségvetési vita, 
bárki vezeti éppen a kerületet. Véle-
ménye szerint ez a mostani költség-
vetés milyen garanciákat tartalmaz 
a jövőre nézve a kiegyensúlyozott 
gazdálkodásra?
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I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások
1.1 Hivatal személyi juttatások  2.230.834
1.2 Sportfeladatok szem. juttatása  7.800
1.3 Oktatási feladatok személyi juttatása  5.000
1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések  18.000
1.5 Településmarketing feladatok személyi juttatásai  6.000
1.6 Műfüves labdarúgópálya üzemelt. személyi kiadásai   
 5.000
1.7 Népszavazás személyi kiadásai  0
Személyi juttatások összesen  2.272.634
Költségvetési létszámkeret 401 fő
2. Munkáltatót terhelő járulék (tb, munkaadói, eügyi hoz.)   
 681.800
3. Dologi kiadások (Áfá-val)
3.1 Hivatal dologi kiadásai  692.690
3.2 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai  120.000
3.3. Bizottságok kiadásai  2.500
3.4 Népszavazás dologi kiadásai  0
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai  684.980
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai  473.200
3.7 Sportfeladatok dologi kiadásai  14.000
3.8 Üdülési feladatok, nemzetközi gyerm. tábor, szoc. tábor   
 20.000
3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai  10.000
3.10 Média 11. szolgáltatás  140.000
3.11 Kerületi intézmények vagyonbiztosítása  15.000
3.12 Településmarketing feladatok (diákönkorm., ifjúsági 
feladatok)  87.500
3.13 Újbuda busz körjárat  21.120
3.14 Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (elszám. Centrum 
Kft.-vel)  13.000
3.15 Különféle visszafizetési kötelezettségek 0
3.16 Kamatkiadások  28.000
3.17 Áfa befizetési kötelezettségek  703.716
3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai  5.000
3.19 Zsombolyai Kft. bérleti díj, üzemeltetetés  223.900
3.20 Média 11. rendezvények  56.000
3.21 Intézmények internet előfizetése (UPC)  5.000
3.22 Intézmények világítás korszerűsítése, bérleti díj  33.506
3.23 Műfüves labdarúgó pálya dologi kiad.  6.800
Dologi kiadások (Áfá-val) összesen  3.355.912
4. Ellátottak pénzbeli juttatása  0
5. Önk. által folyósított ellátások (segélyek, gyámh. ell., 
lakbértám.)  780.445
I. Működési kiadások összesen (1-5)  7.090.791

II. Felhalmozási kiadások
6. Beruházási kiadások (Áfá-val)  1.096.596
7. Felújítási kiadások (Áfá-val)  435.340
II. Felhalmozási kiadások összesen (6+7)  1.531.936

III. Támogatásértékű kiadás
8. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül
8.1 ORFK támogatása  20.000
8.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása  3.000
8.3 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása  18.000
8.4 Fővárosi Közterület-felügyelet  27.200
8.5 Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül 
összesen   68.200
9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztart. 
belül
9.1 Fővárosnak fizetendő lakásértékesítés bevét.  2.698.000
9.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.  2.000
9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztart. Be-
lül összesen  2.700.000
III. Támogatásértékű kiadás összesen  2.768.200

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök
10. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. Kívülre
10.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai  235.000
10.2 Kezességvállalásból származó kifiz. Államh. Kívülre (FŐ-
TÁV)  15.000
10.3 XI. kerület közbiztonságáért közalaítvány  40.000
10.4 VICUS XI. Közalapítvány  25.000
10.5 Újbuda Kht.  50.000
10.6 Gyógyír Kht. Támogatása  100.000
10.7 Közoktatási megállapodások pénzeszközátadásai  
 141.050
10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. Át-
ad.  25.000
10.9 Ellátási szerződések, karitatív szervezetek  50.500
10.10 Kiemelt sportegyesületek  50.000
10.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht.  57.480
10.12 Budahold Kft.  10.000
10.13 Újbuda Prizma XI. Kht.  20.000
10.14 Kör Kht.  250.000
10.15 Budai Gyermekkórház és Rend.int. Kht.  5.000
10. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. Kívülre 
összesen  1.074.030
11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások
11.1 Társasházak felújítási alap  28.000
11.2 Lakóházfelújítási pályázatok  140.000
11.3 Panelprogram  370.000
11.3.1 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés  0
11.4 Életjáradéki szerződések  35.000
11.5 Közvilágítás fejlesztési hozzájárulás  10.000
11.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása  20.000
11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások összesen   
 603.000
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen  1.677.030

V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés
12. Helyi támogatás  10.000
13. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak   
 10.000
14. Hiteltörlesztés  90.000
14.1 Hadik Kft. tagi hitel  34.500
V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés összesen  144.500

VI. Tartalékok
15. Céltartalékok  603.424
16. Általános tartalék  30.000
VI. Tartalékok összesen  633.424

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások  0
17. Felügyelet alá tartozó költségv. Szerveknek folyósított 
támog.  10.181.340

A Polgármesteri Hivatal kiadási  
előirányzata jogcímenként

Egy önkormányzat költségvetése talán a 
legfontosabb döntés egy adott időszakban 
a település életében. E döntés határozza 
meg az adott település fejlődését és an-
nak legfontosabb irányait. A költségvetés 
nemcsak az adott év gazdálkodását szab-
ja meg, hanem hosszabb távon is kihat a 
település fejlődésére, hiszen ha értelmesen 
gazdálkodunk a ránk bízott erőforrások-
kal, akkor településünk gazdagodik, míg 
ha vagyonfelélésből, hitelekből fedezzük 
kiadásainkat, akkor hosszabb távon el-
szegényítjük környezetünket, mely le fog 
épülni.
 Egy budapesti önkormányzat, így 
Újbuda költségvetése sem szakítható el az 
ország és a főváros helyzetétől. Az elmúlt 
időszak elhibázott kormányzati és fővá-
rosi politikájából adódó megszorítások 
az önkormányzatoknál és a lakosságnál 
csapódnak le. A kormányzat felelőtlen po-
litikája eredményeképpen forrásokat von 
ki az önkormányzati szférából. Az elmúlt 
időszak alkalmatlan budapesti városve-
zetése szűkíti, illetve felszámolja azokat 
a szolgáltatásokat, melyekért a polgárok 
fenntartják. Azzal kell szembenéznünk, 
hogy szűkebb pátriánkban, Újbudán ok-
tatási intézményeket fognak megszüntet-
ni, gyermekeink jövőjét kockáztatva.
 Újbuda költségvetése is tükrözi ezeket 
a folyamatokat. Kerületünk, számos tele-
püléssel ellentétben, viszonylag jó helyzet-
ben van. A ránk örökített vagyont felhasz-
nálva tömhetjük a költségvetés lyukait. Ez 
a politika azonban kétes értékű. Mi előde-

inktől örököltünk hasznosítható vagyont. 
Mit fogunk mi a gyermekeink számára 
örökül hagyni?
 Az önkormányzat gazdálkodása sok 
szempontból hasonlít a családi költség-
vetéshez, felelőtlen az a család, amely a 
családi ezüst eladásából fedezi a családfő 
nyakkendőjének árát. Ha bevételeink nem 
teszik lehetővé az összes vágyott kiadást 
teljesítését, akkor józanul mérlegelve dön-
tenünk kell.
 Az újbudai kereszténydemokrata 
képviselők nemmel szavaztak a költség-
vetésre, mert megítélésük szerint a rendel-
kezésre álló forrásokat ésszerűtlenül hasz-
nálja föl, és kerületünk vagyonát feléli.
 Megítélésünk szerint olyan költségve-
tés kialakítására lett volna szükség, amely 
hosszabb távon, fenntartható módon gaz-
dálkodik kerületünk forrásaival, jövedel-
meivel és vagyonával. A jelenlegi költség-
vetés nem ilyen. A jelentős mértékű hiány 
vagyonfelélésből történő fedezése nem 
teszi lehetővé azt, hogy ebben a struktúrá-
ban gazdálkodjunk hosszabb távon. 
 Költségvetésünk ráadásul olyan, meg-
ítélésünk szerint felesleges kiadásokat is 
tartalmaz, melyek megszorítások idején 
felháborítóak. A polgármesteri vezetés saját 
reklámozásának költségein nem látszik ta-
karékoskodni. A költségvetés főösszegéhez 
képest ezek az összegek nem tűnnek hatal-
masnak, de abban az időben, amikor taná-
rokat bocsátanak el, munkahelyek szűnnek 
meg, minden egyes feleslegesen elköltött 
forint (ráadásul itt 100 milliós nagyság-
rendről van szó) máshonnan hiányzik. Mó-
dosító indítvánnyal mutatunk rá arra, hogy 
lehetséges a vagyonfelélés csökkentése.
 A polgármesteri vezetés a költségvetés 
elkészítésekor prioritásokat fogalmazott 
meg. Ezen prioritások érvényesülése azon-
ban nem egyértelmű a költségvetésben. 
Megítélésünk szerint a költségvetés nem 
tükrözi továbbá a legfontosabb prioritást, 
a jövőt gyermekeink felnevelését és szak-
képzését. Mint korábban jeleztük, ebben 
szükséges volna a kerületi önkormány-
zat, a főváros és a központi kormányzat 
együttműködése. Jelenleg az országot, a 
fővárost és a kerületet ugyanaz a koalíció 
irányítja. Érthetetlen tehát, hogy nem ké-
pes a kerület, a főváros és hazánk vezetése 
felelős, a jövőt szolgáló együttműködés ki-
alakítására.

Mészáros József

Sodródás és vagyonfelélés

Hosszú éveket figyelembe véve, és a nehéz 
gazdasági körülmények ellenére is kije-
lenthetem, Újbuda 2007-es költségvetése 
jó, az eddigiek alapján a legjobb.
 Elmondhatjuk, a költségvetésünk sta-
bil, kiegyensúlyozott. Véleményem szerint 
szakmai döntést hozott a testület. Soha 
nem volt ilyen szerteágazó előkészítés. Kü-
lön tárgyalások folytak a különböző szak-
mai szinteken. Ide értem az önkormányzat 
igazgatóságait és osztályait, a GAMESZ-t, 
a kerületi érdekegyeztető tanácsot, a frak-
ciókat és az egyéni képviselőket, akiknek 
például lehetőségük volt több alkalommal 
is javaslatot tenniük a költségvetés módo-
sítására. Nehéz feladat az intézményeink 
fenntartása, felújítása, karbantartása. Ke-
rületünk az elmúlt években dinamikusan 
épült szépült. Sokat költünk szociális és 
sport célú feladatokra is.
 A fővárosban és itt a kerületben is azt 
hallom, nagyon sokan dicsérik önkor-
mányzatunkat. Jó élni  Újbudán. Szép 

kerület, amelyik épül, szépül és folyama-
tosan fejlődik. Valóban a költségvetés 24 
milliárd forintos. Sokat fordítunk a par-
kok felújítására, őrzésére, tisztántartására. 
Új okmányirodákat létesítettünk a lakos-
ság kényelmét szolgálva. A Fehérvári úti 
rendelő is megszépült, jobb a szakképzés, 
megéri a magasabb támogatást. A költség-
vetésünk 1%-át fordítjuk sport célú felada-
tokra, ami szintén kiemelkedő. Tudjuk, 
hogy nagyon sok polgár életkörülménye 
nehéz, de szeretnénk segíteni a rászoru-
lóknak és a kevésbé rászorulóknak.
 A szociális és lakás bizottság elnöke-
ként nagy figyelmet fordítottam a szociá-
lis jellegű feladatokra. Örülök, hogy 20%-
kal emeljük a szociális segélyre fordítható 
összeget. Idén 22%-kal növeljük, így kb. 
780 millió forintot fordítunk szociális 
pénzbeli ellátásra. Több mint 3000 ezer 
közgyógyigazolványt biztosítunk. A 75 
év felettieknek alanyi jogon adunk gyógy-
szertámogatást. Kiemelt feladatunk, hogy 
biztosítsuk a hozzájárulást a nyugdíjasok 
lakhatásához, gyógyszerhez jutásához, 
valamint a többgyermekes családok gyer-
mekeinek iskoláztatási-, tankönyv- és 
étkezési támogatása. A Vicus alapítvány 
támogatását is megemeltük azért, hogy a 
segélyezésből épphogy kiesetteket is segít-
sük. És ami nagyon fontos és kiemelném: 
márciusban elkészítjük a szociális rende-
letünk módosítását, amelyben növelni 
szeretnénk a szociális támogatások és az 
arra jogosultak körét is.
 Azt érzékelem, soha nem volt ilyen 
stabil a költségvetés a XI. kerületben. Idén 
nem kell attól tartani, hogy csődbe megy 
az önkormányzat. Az a minimális hiány, 
ami évekkel ezelőtt megvolt, mára szinte a 
nullára olvadt. Kívánok minden Újbudán 
élőnek és dolgozónak, jó egészséget, sike-
reket, boldogságot!

Balázs György  

Ez Újbuda eddigi  
legjobb költségvetése

Hogyan ítéli meg az elfogadott 2007-es 
újbudai költségvetést? Inkább szakmai, 
vagy inkább politikai döntést hozott a tes-
tület?

A kettő nem választható el egymástól. 
Nyilván érvényesíteni kell szakmai szem-
pontokat, de egy költségvetésben mindig 
megfogalmazódnak politikai célok is.
 Tipikusan politikai döntést hozott 
például a testület többsége akkor, amikor 
kezességet vállalt egy, a Bikás parkban 
klubházat felépíteni szándékozó beruházó 
megsegítésére közel 100 milliós értékben 
úgy, hogy ez nem szerepel egyetlen fillér-
rel sem a költségvetésben. A testületi ülé-
sen jeleztem, hogy előbb dönteni kellene 
ebben a kockázatos ügyben, és csak utána 
tárgyaljunk a költségvetésről. Ehelyett a 
többség elfogadta a költségvetést, majd 
egy órára rá már meg is terhelte 95 milli-
óval úgy, hogy nincs rá fedezet.
 Talán nem politikai okok vezettek 
oda, hogy a közbiztonságra például egyet-
len fillérrel sem költünk majd többet, mint 
tavaly. Ugyanakkor Románia és Bulgária 
EU-s csatlakozásának másnapján máris 
megugrott az autólopások száma. Lesz-e 
akár csak egyetlen egy rendőrrel is több az 
utcán? Folytatódik-e a térfigyelő rendszer 
kiépítése? Ezek olyan kérdések, amelye-
ket az év folyamán biztosan kezelni kell, 
ugyanakkor nincs rájuk költségvetési fe-
dezet.
 Szakmai kérdés viszont, hogy 2006-
ban az ideihez képest egyharmadával 
voltak nagyobbak, azaz idénre ennyivel 
csökkentek azok a bérleti díj bevételek, 
amelyeknek folyamatosan, hosszú távon 
kellene hozzájárulniuk az önkormányza-

tot terhelő közkiadások forrásainak meg-
termeléséhez. Ugyanakkor az idei költ-
ségvetési hiányt kiugróan nagy, több mint 
4,2 milliárd forintos egyszeri – ingatlan-
eladásból származó – bevétel csökkenti a 
még elviselhető, közel 600 milliós szintre. 
Nem világos, hogy mi lesz akkor, ha egy-
szerűen elfogy az eladható vagyon.

Véleménye szerint hogyan befolyásolja az 
itt élő polgárok életét ez a nehezen elkép-
zelhető nagyságú 24 milliárd forint? Mire 
futja ebből az összegből, illetve mire nem?

Polgármester úr az erőgyűjtés és a szolid 
építkezés kifejezésekkel jellemezte az idei 
költségvetést. Nincs abban semmi kivet-
nivaló, ha valaki a saját gyermekét a va-
lóságosnál szebbnek láttatja, és finoman 
fogalmaz. Ugyanakkor tudni kell, hogy 
az erőgyűjtés egyrészt a helyi adók 15%-ot 
meghaladó emelését jelenti, másrészt a ke-
rületben az idénre tervezett beruházások, 
felújítások értéke a felét sem éri el a tavaly 
elvégzettekének. Polgármester úr az erő-
gyűjtés kapcsán beszélt még az oktatási és 
kulturális terület szervezeti reformjáról. 
Ez intézmények bezárását, összevonását 
fogja jelenteni, ami pénzügyi szempont-
ból egyelőre nehezen kezelhető, ellenben 
az már politikai kérdés, hogy az önkor-
mányzat mely feladatokat kíván felvállal-
ni, és melyeket nem. 
 Jut majd viszont pénz a Polgármesteri 
Hivatal további fejlesztésére és 400 milliós 
informatikai beruházásra is. Az önkor-
mányzat Zsombolyai utcai épületeinek 
bérlése is 250 milliós tétel.

Hosszú évek óta az eladósodás rémét vetíti 
előre a költségvetési vita, bárki vezeti éppen 
a kerületet. Véleménye szerint ez a mostani 
költségvetés milyen garanciákat tartalmaz 
a jövőre nézve a kiegyensúlyozott gazdál-
kodásra?

Amíg nem kapjuk meg maradéktalanul 
az államtól a kötelező feladatok forrásait, 
addig folyamatosan gond lesz a finanszí-
rozással. Ugyanakkor az már az önkor-
mányzat vezetésének felelőssége, hogy 
egyrészt szüntesse meg a pazarlást, más-
részt ne a családi ezüst felélésével, uram 
bocsá’ elherdálásával teremtsen egyen-
súlyt a költségvetésben, hanem a hosszú 
távon is rendelkezésre álló bevételekre va-
lamint a bővülő EU-s forrásokra támasz-
kodjon.
 Ez a kívánatos helyzet viszont egyelő-
re várat még magára.

Szabó András

Intézményeket zárnak be

Mészáros József frakcióvezető, KDNP

Szabó András elnök, költségvetési biz., Fidesz

Balázs György elnök, szociális bizottság MSZP

Hogyan ítéli meg az elfogadott 2007-es 
újbudai költségvetést? Inkább szakmai, 
vagy inkább politikai döntést hozott a tes-
tület?

Mindenképpen szakmai döntést hoztunk 
abban az értelemben, hogy a költségvetés 
Újbuda érdekeinek megfelel, a működé-
séhez szükséges eszközöket tartalmazza, 
mindenre jut pénz, ami ahhoz szükséges, 
hogy az itt élők jól tudják érezni magukat, 
mindenre jut, hogy városrészünk ottho-
nunk legyen. Továbbra is sokat fordítunk 
parkjaink, utcáink, közterületeink gon-
dozására, karbantartására. Ugyanakkor 
politikai döntést hozott a testület abban az 
értelemben, hogy a szociális kiadásokra a 
korábbiaknál sokkal többet fordítunk: aki 
valóban segítségre szorul az itt élők közül, 
az a korábbinál könnyebben juthat hozzá 
az önkormányzati segítséghez.

Véleménye szerint hogyan befolyásolja az 
itt élő polgárok életét ez a nehezen elkép-
zelhető nagyságú 24 milliárd forint? Mire 
futja ebből az összegből, illetve mire nem? 

A legnagyobb feladat intézményrendsze-
rünk fenntartása, működtetése, felújítása. 
Ez köti le a legnagyobb részt – immár ha-

gyományosan – költségvetésünkből. Az 
tehát, hogy továbbra is van lehetőség isko-
lába, óvodába, bölcsödébe, öregek napközi 
otthonába járni, már önmagában is nagy 
eredmény. Ez a tény azonban felveti an-
nak a szükségességét is, hogy a takarékos 
gazdálkodásra éppen intézményrendsze-
rünkben kell leginkább odafigyelni, sőt, 
furcsa módon, legtöbbet költeni is. Mert 
csak az a bölcs takarékosság, amely vállal-
ja a megtakarításokért az esetleges több-
letkiadásokat is. Ugyanakkor folytatjuk 
eddigi eredményeink megőrzését abban 
a tekintetben is, hogy rendezettebbek, vi-
rágosabbak, szebbek legyenek városrésze-
ink, Albertfalva, Gazdagrét, Lágymányos, 
Kelenföld, Kelenvölgy, vagy éppen Őrme-
ző. Fontosnak tarjuk azt is, hogy mind 
több ember találjon megélhetést Újbudán, 
a tudásvárosban, bár erre nem mi fordí-
tunk pénzeszközöket, de igen nagy figye-
lemmel fordulunk ehhez a kérdéshez.

Hosszú évek óta az eladósodás rémét vetíti 
előre a költségvetési vita, bárki vezeti éppen 
a kerületet. Véleménye szerint ez a mostani 
költségvetés milyen garanciákat tartalmaz 
a jövőre nézve a kiegyensúlyozott gazdál-
kodásra? 

Takarékoskodni többféleképpen lehet, 
csökkenteni lehet a kiadásokat, lehet új 
kiadásokat vállalni, ami végeredményben 
megtakarítást hoz. Véleményem szerint a 
költségvetésben a takarékosság különféle 
formái jól alkalmazottak, minden kiadás 
meggondolt, a hibák minimalizáltak. Ez 
egy jó költségvetés. Hitelt a költségve-
tés teljesítéséhez nem veszünk igénybe, 
továbbra is csak egy hitelünk van, amit 
a fecskeház megépítéséhez vett fel az ön-
kormányzat. Gazdálkodásunk átalakí-
tása tovább folyik, az intézményrendszer 
modernizálásához szükséges források 
rendelkezésünkre állnak. Biztosíthatom 
a kedves olvasót, egy év múlva egy fejlet-
tebb, értékesebb városrész lakója lesz, és a 
metróépítéssel együttjáró kellemetlensé-
geket is sikerülni fog némileg csökkente-
ni, feledtetni.

Wieszt János

Wieszt János frakcióvezető, MSZP

Amire kell, jut majd pénz

(ezer forintban)

KIADÁSOK

Kiadások összesen (I-VII. ) : 13.845.881 Ft
Az önkormányzat teljes kiadásai, intézményekkel:

24.931.229 Ft
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Az „ős-újbudainak” számító  Bencze 
Gábor korábban a Radisson Béke 
Hotel igazgatója volt, s idén január 
elseje óta vezeti a Gellért Szállót. A 
Danubius lánc tagja több mint 50 
százalékban az angol CP Holding 
érdekeltségébe tartozik. Már csak az ő 
jóváhagyásuk szükséges, hogy meg-
kezdődhessen a felújítás.

 Milyen tervei vannak a szállodával? 
Nagy terveink vannak! Azzal a szándékkal 
jöttem ide, hogy mivel ez Budapest legpa-
tinásabb szállodája, amely közel 100 éves 
múltra tekint vissza, feleljen is meg a vele 
szemben támasztott elvárásoknak. Abban 
különbözik a most nyílt, hasonlóan klasz-
szikus stílusú szállodáktól, hogy a Gellért 
eredetileg is szállónak épült, szemben pél-
dául a Greshammel vagy a most Boscolo 
Hotelként üzemelő New York palotával. A 
másik, amiben mindenképpen különbözik 
minden más szállodától, az a hozzá szoro-
san kapcsolódó – fővárosi üzemeltetésben 
működő – fürdő- és gyógyászati komple-

xum. A Gellért mindig is a legnépszerűbb 
budapesti szálloda volt a világon, és azt 
tervezzük, hogy olyan műszaki szintre, 
színvonalra hozzuk fel a közeljövőben, 
ami által majd valóban megfelel ennek a 
pozíciónak. Mivel a fürdőrekonstrukció 
már megkezdődött, praktikus volna ezzel 
párhuzamosan megkezdeni a szállodare-
konstrukciót is. Nem titok, hogy a tervek 
már elkészültek, és most várjuk a végleges 
tulajdonosi döntést.

 Hogy érinti a felújítás a vendégeket? 
Bezárják addig a szállót?

Azt gondolom, nem lesz szükség a szál-
loda bezárására. Üzemeltetés melletti re-
konstrukciót tervezünk, több ütemben, 
több év alatt. Ez idő alatt teljes külső és 
belső felújítást kívánunk megvalósítani, 
az összes szobáét és a közösségi terekét 
is. Nem számít kifejezetten elavultnak a 
mostani felszereltség sem, de minthogy 
a Gellért évtizedek óta 75-80 százalékos 
kapacitás-kihasználtsággal működik (ami 
budapesti viszonylatban nagyon jónak 
számít), nyilvánvaló, hogy van mit javíta-
ni. A rekonstrukciót az is indokolja, hogy 
egyre korszerűbb szállodák nyílnak, ami 
emeli az igényszintet is. 

 Hamarosan lezárják és felújítják a szem-
közti Szabadság hidat is…

Ez biztosan nem fog jót tenni a vendégfor-
galomnak, de egyben újabb érvet jelent, 
hogy még ebben az évben mi is megkezd-
jük a felújítást. 

 Honnét érkezik a legtöbb vendég?

Mindenhonnan jönnek, a legtöbben Eu-
rópából (német nyelvterületről, Nagy-Bri-
tanniából és a skandináv országokból), de 
sok vendégünk van a tengerentúlról is. 

 Miért választják a Gellértet?

Három oka lehet annak, hogy egy szálló-
vendég minket választ: az egyik természe-
tesen a gyógyfürdő. A fürdőt üzemeltető 
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-vel 
szoros együttműködésben dolgozunk, 
ami a vendégeink számára azt jelenti, 
hogy a szobaáraink tartalmazzák a fürdő-
használat jogát. A második ok a szálloda 
jó híre, a harmadik pedig az itt dolgozó 

személyzet által nyújtott szolgáltatások 
színvonala. Ez meghatározó szempont, 
hiszen hozzánk a legtöbb vendég egyéni-
leg érkezik, így nagy hangsúlyt fektetünk 
a személyre szabott szolgáltatásokra.  

 Magyar vendégeik is vannak?

Nem jellemző, hogy magyar vendégek 
érkeznének, de ez általános jelenség a ma-
gyarországi 4-5 csillagos szállodáknál.

 Nem lehetnek ennek anyagi okai? 
Mennyibe kerülne, ha valaki szeretne ki-
venni egy átlagos szobát a párjával?

Nehéz pontos összeget mondani, hiszen 
sok összetevője van a szobaárak kialakí-
tásának, de azt mondanám, 150 euróval 
lehet számolni éjszakánként. 

 Mennyire vesznek részt a főváros társadal-
mi életében?

A különböző események kapcsán gyak-
ran lehet találkozni a Gellért Szálló nevé-
vel a híradásokban. Az utóbbi hetekben 
két bálunk is volt, a Tenisz Bál és a már 

hagyománnyá vált Széchenyi Bál, amely 
a budapesti társadalmi élet klasszikus 
és színvonalas eseményének számít, de 
nálunk rendezték meg a Balassi-kard át-
adását is. Én magam újbudai születésű 
vagyok, itt éltem egész életemben, de most 
először dolgozom ebben a kerületben. Azt 
tapasztalom, hogy Újbuda lendületesen 
megújul, és nagyon örülök annak, hogy a 
Gellért felújításával hozzá tudok majd eh-
hez járulni, illetve lehetőségünk lesz aktí-
van részt venni a kerület életében. 

Rózsa Melinda

Bencze Gábor a nagymúltú intézmény új igazgatója

Már idén megkezdődhet  
a Gellért Szálló felújítása Ha valahol belebotlottam, mindig 

némi gyanakvással, furcsállva szem-
léltem az egyedi tálkákban, furcsa 
pozíciókban ágaskodó fácskákat, a 
bonsaiokat. Megálltam, alaposan 
szemügyre vettem őket, elgyönyör-
ködtem törzsük elképesztő csavaro-
dásaiban, és akármilyen picik voltak, 
nagyon öregnek véltem valamennyit. 
Ilyenkor rendszerint arra gondoltam, 
hogy ez a művészet – mert az! – még-
iscsak növény megnyomorítása, ami 
bizonyosan fáj neki. 

Nem véletlen, hogy már találkozásunk 
elején erről faggattam Katona Ervint, az 
Egyetemi Bonsai Club vezetőjét, a Nem-
zeti Bonsai Gyűjtemény kurátorát.

– A növényeknek nincs fájdalomérze-
tük. Az a mód, ahogy ezeket a fácskákat 
miniatürizáljuk, a növény szempontjából 
ugyanolyan, mint mondjuk a normális 
metszés. 

Előfordult, hogy valamelyik kis fa nem bírta a 
gyűrődést és elpusztult?

Eleinte volt kudarcom, de most már nagy 
gyakorlatom van. Nézze meg őket, szem-
mel láthatóan jól érzik magukat – mutat a 
lakótelepi lakás ablakpárkányán sorakozó 
apróságokra. S bár Katona Ervin Magyar-
ország egyik legelismertebb bonsai-szak-
értője és szerelmese, mégsem a fácskák 
tűnnek fel elsősorban a látogatónak. A fő 
helyet egy japán kisasztal foglalja el, míg a 
vitrinekben bonsai-tálkák és hihetetlenül 
érdekes kövek sokasága. – Ezek a kövek a 
japán kőművészet, a suiseki remekei – he-
gyek, hegyformák, természeti képződ-
mények kicsinyített másai. A miniatűr 
tájépítés, a bonsai, valamint a suiseki (szó 
szerinti fordításban sui - víz, seki - kő) a 
kelet-ázsiai világfelfogás sajátos, önálló 
megjelenési formája. Kialakulásukban 
nagy szerepet játszott a buddhista filo-
zófia természetközelisége. A miniatűr táj 
kialakításának művészetét Japán ősi val-
lása, a sintoizmus hívta életre. Eszerint az 
öreg fák istenek lakóhelyei, míg – a budd-
hizmus hatására – a természet alakította 
kövek az állandóság, a szilárdság, és más 
lényegi tulajdonságok kifejezői. A suisekit 
rendszerint a bonsai mellett mutatjuk be, 
mert mindkettő a természet mását jelenti, 
és kiegészítik egymást. A köveket mindig 
valamilyen alapra helyezik. Ez lehet lapos, 
lyuk nélküli tál, víz-, homok-, vagy kavics-
ágyazattal, lehet kisebb állvány, alacsony 
asztal, de sokszor speciális fa alátéteket 
alakítanak ki egy-egy kő számára.

Azt már elmondta, mi a jelentése a suisekinek. És 
a bonsainak?

A bonsai tálcás ültetés. A bon lapos 
edényt, tálkát, a sai növényt jelent. A szó 
tartalma mégis jóval több egyszerű fordí-
tásnál. Magában foglalja a természetes ha-
tás és a művészi kifejezés stílusos egységét 
is. A bonsai nevelőjének célja nem csupán 
egy cserepes szobadísz gondozása, hanem 

annál sokkal több: a természet idealizált 
újjáteremtése, ami a növények életének, 
fejlődésének gondos tanulmányozásán 
alapul. A bonsai egyben egyedülálló mű-
vészi kifejezésforma is, mert lényeges ele-
me az idő: az évszakok váltakozásával, az 
évek múlásával a kis fa állandóan alakul, 
öregszik. Mint sok más japán kerti kul-
túrának, a bonsainak is abban rejlik a lé-
nyege, hogy természetellenes kezeléssel, a 
lehető legtermészetesebb eredményt érjük 
el. A miniatürizált fák változatai az idős 
kor éretlenségét színlelik: törzsük göcsör-
tös, bütykös, csavarodott, elhajló. Olyan 
látványt nyújtanak, mint természetbeli 
hatalmas társaik, közben magasságuk 

nem haladja meg a 60 centimétert. A ja-
pánok számára a bonsaioknak filozofikus 
és vallási tartalmuk van. Az idő enyészé-
sét jelképezik, az ember és a természet 
harmóniáját hirdetik.

A lakásában szinte nem is lehet mást látni, csak 
olyan tárgyakat, amelyeknek eredete vagy japán, 
vagy kínai. Járt már valamelyikben? 

Csak Európában voltam. Gyakran uta-
zom a különböző bonsai-centrumokba 
és a nemzetközi bonsai kiállításokra. Eze-
ken a helyeken ázsiai mesterek tanítják 
a bonsai művészetét, amelynek már sok 
millió hódolója van. Egyébként Japánban 
apáról fiúra száll a fácskák alakítási metó-
dusa, és ezt családi titokként őrzik. 

De ha a mesterek továbbadják a tudásukat, akkor 
már nincs titok.

Vannak, akik föllebbentik a fátylat erről 

Roma folklór est az FMH-ban

Légy szerencsés Budapest!
A Fővárosi Művelődési Házban T’aves 
Baxtalyi Budapest! – Légy szerencsés 
Budapest! címmel rendeztek roma 
folklór estet a Zoril (Hajnalodik) Alapít-
vány szervezésében, a Táncsics Közala-
pítvány támogatásával.

Józsa István országgyűlési képviselő meg-
emlékezésében kiemelte, 62 évvel ezelőtt a 
várossal együtt felszabadult 
a budapesti gettó is. A fő-
város elhúzódó ostroma 
rengeteg civil áldoza-
tot követelt, közöttük 
sok gyermek életét. A 
pusztítás hatalmas volt, 
egyetlen dunai híd 
sem maradt ép. Ám 
a város élni akarását 
bizonyította, hogy 
már az ostrom alatt 
megindult az újjáépítés.
 A vidéken élő romák 
üdvözletét Farkas Antal, 
az Országos Cigány Önkor-
mányzat tagja tolmácsolta. 
Tisztelettel adózott a II. vi-
lágháború összes áldozata, 
közöttük a mártírhalált halt 
cigányok emléke előtt. Nap-
jainkra utalva szólt arról, 
hogy a rendszerváltozás a 
szabadság mellett a mélysze-

génység kockázatát is elhozta, ugyanak-
kor új lehetőségek is nyíltak a cigányság 
előtt. Ezután az est vendégei egyperces né-
ma felállással emlékeztek az áldozatokra.   
 Irodalmi szemelvénnyel vette kezde-
tét a műsor: Szilágyi Domokos hét részből 
álló, Álom a repülőtéren, Szerelmes versek 
a szabadsághoz alcímet kapott verséből 
Czipot Géza színművész tolmácsolásá-
ban hangzottak el részletek. A roma folk-
lór népszerű együttesei közül a Romano 

Glaso autentikus számaival, a 
Szilvási Gipsy Folk Band virtuóz 
összeállításával, a Ternipe együttes 
sodró lendületével tűnt ki.

             Az est fénypontját a 
cigánydalok királynőjének 

fellépése jelentette. Édes-
bús, a szenvedély meg-
állíthatatlan sodrását 
kifejező dalok szóltak 
a Kossuth-díjas Bangó 
Margit előadásában. A 

programot a fiatalabb 
korosztályok legnagyobb örö-
mére a szórakoztató, populáris 
zenét a tradicionális elemek-
kel ötvöző Stefano műsora 
zárta. Az apróságok és a fi-
atalabbak végig önfeledten 
táncoltak a színpadon és a 
színpadon kívül.      

Pataki Katalin

A bonsai a természet mása
Természetellenes kezeléssel a lehető legtermészetesebb eredményt érik el

a titokról. Jómagam például tanítom a 
bonsait a buddhista főiskolán. 

A Fővárosi Állat- és Növénykertben található 
Nemzeti Bonsai Gyűjtemény kurátora. Mit jelent 
ez a gyakorlatban? 

Először is tudnia kell, hogy a 62 darabból 
álló gyűjtemény Európában egyedülálló. 
Nemrégiben skót szakembereknek mutat-
tam meg, és majd’ elájultak a látottaktól. 
Ami a dolgok gyakorlati részét illeti, az 
állatkerti kertészek csak locsolják a fákat. 
A velük kapcsolatos valamennyi a művé-
szeti és szakmai munka az én feladatom 
– mondandója alátámasztására elővesz 
egy nagy táskát és kinyitja: – ezekkel a kü-
lönleges kialakítású, egyedi, esztétikailag 
is megtervezett, csak erre a célra haszná-
latos szerszámokkal végzem a metszést, 
a drótozást, alakítást. Ezekből a szerszá-
mokból is többféle minőségű létezik. A 
rozsdamentes acélból készült darabok 
már a Rolls Royce kategóriába tartoznak.

 Mostanában már sok helyen árulnak bonsait.

Valóban, még bevásárló központokban 
is. Csak nem törődnek vele, olyan árunak 
tekintik, mint a többit.  El is pusztul vala-
mennyi, mert a bonsai gondozásának kü-
lönleges szabályai vannak. 

A bonsai kiállításnak is?

Természetesen. Én a japán módszer sze-
rint rendezem el a terepet. Három elemből 
áll. A leghangsúlyosabb a bonsai. Mellé te-
szek egy suisekit és egy úgynevezett hang-
súlyozó növényt, amely a bonsai szépségét 
hivatott kiemelni. Ha örökzöldeket állítok 
ki, akkor a hangsúlyozó növény mutatja 
az éppen aktuális évszakot. 

Van kedvenc fácskája?

Ez az afrikai elefántcserje, amit immár 
húsz esztendeje nevelek. Egyébként minél 
kisebb egy bonsai, annál nehezebb meg-
tartani. 

A Kertészeti Egyetem ad otthont a klubjuknak. 

Immár huszonötödik éve, és nyolc eszten-
deje veszünk részt az ő dísznövény kiállí-
tásaikon. 

Miből tartja fönt magát a klub?

A tagdíjakból elég kevés pénz jön össze, 
de támogat bennünket az újbudai önkor-
mányzat, és adományokat is kapunk. Nagy 
szívfájdalmam egyébként, hogy – anyagi 
okokból – egyedül Magyarország nem 
tagja az Európai Bonsai Szövetségnek. 

Azon túl, hogy az ember gyönyörködik a furcsa, 
göcsörtös formákban, mi vonzza a bonsaihoz, a 
suisekihez a rajongókat?

Mindkettő végtelen nyugalmat sugároz, 
és ablakot nyit a természetre. A mai vi-
lágban erre hihetetlenül nagy szükségünk 
van. Ha a kis fáimmal foglalkozom, ke-
vésbé vagyok ingerlékeny, megfeledkezem 
mindenről és teljes mértékben kikapcso-
lódom. Kell ennél több?!

- körmendi  -

KÉPESSÉGFEJLESZTŐ 
JÁTSZÓHÁZAK

Gyermekének 
boldogsága a 
képességeiben rejlik.

Pici babával a GEKKO-ba járni több, mint 
egy nagyszerű program.

Az utóbbi évtizedben bebizonyosodott, 
hogy a korai fejlesztésben rejlik a legna-
gyobb erő. Az első évek élményei megha-
tározzák gyermeke egész későbbi életét. 
El sem tudja képzelni, mi mindennek van 
jelentősége akár már néhány hónapos 
korban!

 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

Bencze Gábor igazgató a Gellért Szálló emeleti karzatán
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Egyszerre kell építeni a testet, a szel-
lemet és a lelket – vallja László atya, 
a gazdagréti Szent Angyalok-temp-
lom országszerte ismert lelkésze, aki 
sajnálja, hogy már nem játsszák a 
Szomszédokat, mert a sorozat jó pél-
dát mutatott a Gazdagréten élőknek. 
A pap úgy tapasztalja, hogy a jobb 
módúak gyakran lelkileg szegényeb-
bekké válnak. 

Mennyire élnek az emberek – akár szándék nél-
kül is – krisztusi életet Gazdagréten?
Erre csak a Jóisten tud korrekt választ adni, 
mert övé az ítélet. A miénk a küzdelem. Vé-
letlenül, szándék nélkül nem lehet Krisz-
tus-követő életet élni. Annyit azonban 
elmondhatok, hogy a Gazdagréti lakótele-
pen él a főváros lakótelepei közül talán az 
egyik legszelídebb lakóközösség. Ebben a 
mi közösségünk munkája mellett szerepe 
van protestáns testvéreink lelkiségének, 
akik a lakótelep túlsó oldalán fejtik ki áldá-
sos tevékenységüket Lovas András nagy-
tiszteletű úr vezetésével. De úgy gondolom, 
hogy jótékony, katalizátor szerepe volt a 
Horváth Ádám által irányított Szomszé-
dok című tévéműsornak. Az ő humánus 
egyénisége, megértő, segítőkész lelkisége 
jó mintát adott hosszú éveken az itt élők-
nek. Nagy kár, hogy megszakadt a sorozat. 
Nagy szüksége lenne erre az életszemlélet-
re a mai ideggörcsös lelkületű 
közéletnek.

Hogyan élnek együtt Gazdag-
réten a vallásos, templomba 
járó emberek, akár a külön-
böző felekezetűek is?

Békében és szeretetben. 17 éve vagyok itt, 
de közösségünkben nem tudok felekezeti 
feszültségről. Ez nem magától értetődő 
dolog. Önmagunk önzését, előítéleteit, 
érzékenységét kell először legyőznünk, 
és csak ennek birtokában törekedhetünk 
Jézus Krisztus szeretet-parancsának kö-
vetésére, amely egyértelmű, biztos eliga-
zítást ad minden embertársunk felé. Nem 
attól függ a dolog, hogy ők milyenek, 
hanem attól, hogy bennünk mennyire 
talált gyökeret Krisztus szeretete. Ha ez 
megvan, akkor már nagyon könnyű fel-
ismerni minden embertársunkban Isten 
képmását, még akkor is, ha olykor otrom-
ba viselkedésével besározza, vagy éppen 
megkötözi gonoszságával ezt a képmást. 
A kereszténység legnagyobb próbatétele 
éppen Isten irgalmának felismerése.

Mit tart a templomi közössége legnagyobb ere-
jének?

Talán azt a nyitottságot, amit mindenki 
megtapasztalhat, bármikor is jöjjön kö-
zénk. A vasárnapi 10 órai szentmisére 
„betévedve”, vagy bármikor az éjjel-nap-
pal nyitva tartó templomba, ha valaki be-
tér egy pár percre, senki nem nézi ki.

Mi a legújabb eredménye munkájuknak? 

Közösségünk altemploma, ahol a negye-
dik típusú temetéssel most már a gazdag-
rétiek is végső otthonra leltek. Ez az egyik 
legolcsóbb temetési forma, amely egyéb-
ként végső helyet biztosít az elhunytak 
hamvainak. Mai áron előre le lehet köt-
ni, nem kell időközönként megváltani, 
ugyanakkor az országban szétszóródott, 
elhunyt családtagok sírjait exhumálva, 

szeretteink végső kegyeleti szolgálatá-
ról tudunk gondoskodni holtuk után is. 
A múlt kegyeletteljes lezárása és méltó 
tisztelete jelenti mindig egy közösség jö-
vőjének biztosítását. Bármilyen meghök-
kentő, ezek alkotják egy közösség gyöke-
reinek egyik lényeges elemét. Az altemp-
lomot az ökumenikus imahét keretében 
megáldották protestáns testvéreink is. Új 
az a szeretet-gesztus, hogy az ide temet-
kező, illetve urnahelyet lekötő protestáns 
vagy katolikus testvéreink lelkészségei-
nek – amennyiben nincs saját urnateme-
tőjük – a befizetett összegből százalékot 
juttatunk vissza. Ennek gesztusértéke 
van, amely a lelki közösség mellett a kö-
zös anyagi felelősség felé kíván nyitni.

A Szent Angyalok-templom közösségébe jómódú 
és elég nagy szegénységben élő emberek is jár-
nak. Nem okoz ez konfliktust egymás között? 

Ki kell ábrándítanom. Nagy többségben 
igen nehéz körülmények között élő, bér-
ből és fizetésből élők tartoznak közössé-
günkhöz, akiknek komoly gondot okoz 
a lakásrészlet törlesztése, az átlagosnál 
magasabb rezsiköltség kifizetése. Sajnos 
igen sok „jó család” költözött el emiatt. 
Most vasárnap a szentmise után búcsúz-
tattunk el egy nyugdíjba került házas-
párt, akik azért költöznek vidékre, mert 
nem bírták fizetni a magas költségeket. 
Bár érzelmileg sajnáltuk távozásukat, de 
az áldás – amivel útjukra bocsátottuk 
őket – jelenti azt a küldetést, hogy vigyék 
magukkal az új közösségükbe azokat az 
értékeket, amiket itt nálunk megtapasz-
taltak. Az egyház egyetemes, és lélekben 
a sok-sok kilométer távolság ellenére 
egyek vagyunk. Ők mondták, hogy sose 
fogják elfelejteni ezt a búcsúszentmisét. 
A jobb módúak néhány évnyi ittlét után 

a környező településeken családi ház-
ba költöznek, amit én megértek. 

Ha senki nem érti félre, 
egy kicsit sajnálom 

őket, mert kiszakad-
na k a 

közösségünkből, és ott bár jobb mód-
ban élnek, lelkileg mégis szegényebbek-
ké váltak. Ezt nem én mondom, tőlük 
tudom.

Milyen fontos dolgok változtak meg, amióta 
Gazdagréten dolgozik? Min kellene még Ön sze-
rint változtatni?

Nem változtatástól beszélnék, hanem 
fejlődésről, építkezésről. Fizikai-szelle-

mi-lelki építkezésre gondolok. Ezeknek 
az üteme változó. Nem minden tőlünk 
függ, de az irány 1990 óta változatlan. A 
fizikai építkezésről elmondhatom, hogy 
minden hátralévő részletnek pontosan 
tudjuk a költségeit. Az ütemet az anyagiak 
határozzák meg. A szellemi építkezés már 
könnyebb: az oktatások, kurzusok, kultu-
rális programok sok örömet jelentenek. A 
lelki építkezés pedig a legfontosabb: egyé-
ni-családi-közösségi szinten kell fejlőd-
nünk. A szeptemberi városmisszióra ké-
szülve háromhetente, szombat esténként 
más-más családoknál más-más emberek 
végzik az imaórát, erősítve a közösség lel-
kiségét, ami a ma magyar nemzetének a 
legnagyobb hiányossága.
Egy korábbi, lapunknak adott interjújában két 
fontos célt nevezett meg: egy hospice-ház kiala-
kítását és egy uszoda felépítését Gazdagréten. 
Hogy halad ez a két terv?

A megvalósulás előtt vagyunk. Ezek csak 
az anyagiaktól függnek.

Mit gondolnak erről elöljárói, paptársai? Ezek a 
feladatok első látásra nem tartoznak szorosan a 
papi munkához...

Amikor Jézus a zsinagóga elöljárójának, 
Jairusnak 12 éves kislányát meggyógyí-
totta, és utána nem a „térdre, imára” ve-
zényszót használta, hanem figyelmeztette 
a lány szüleit, hogy adjanak valamit enni 
a gyereknek, vajon Jézus mennyire a szo-
rosan vett „megváltó tevékenységét” foly-
tatta? A lakótelepnek és a kerületnek, mint 
egy falat kenyérre, úgy van szüksége a 
mozgást biztosító uszodára, az élet utolsó 
szakaszában lévőknek pedig az emberhez 
méltó befejezéshez.

A most kezdődő nagyböjt nehezen érthető idő-
szak a nem hívők és a fiatalok számára. Mit mond 
nekik, mi értelme van a szenvedésnek, a várako-
zásnak?

Aki csak sikerorientált életet tud elfogad-
ni, az örök vesztes marad. Karácsony előtt, 
94 éves korában eltávozott édesapám élete 
utolsó hónapjában mondta: „Fiam, csak 
egy pillanat volt az élet!” Hiába tűnik 
sokaknak messzinek a vég, valóban csak 
egy pillanat, és bekövetkezik. A szen-
vedésnek, a várakozásnak önmagában 
nincs értelme, sőt hit nélkül lélekölő. De 
Krisztus szenvedéstörténete éppen ebben 
ad mintát: miként nézzek szembe emberi 
méltóságom tudatában a kikerülhetetlen 
borzalmakkal. Pál apostol az ókor gazdag 
világvárosában, a Korinthusban élőknek 
ezért beszélt a testi és a lelki emberről. 
Először a testi, az érzéki ember jelentkezik 
életünkben. Ez jó, hiszen a mennyei Atya 
teremtette és jónak találta. De mivel az 
első bűn megrontotta, ezért megváltásra 
szorul. A feltámadt Krisztussal viszont 
megélhetjük a Lelki Ember újjászületését, 
amelyen a halálnak már nincs hatalma. 
Ez a keresztény hit titka és egyben legna-
gyobb gyönyörűsége. Ezért, bár testileg 
kopunk, mégsem kedvetlenedünk el, mert 
lelkünk napról napra megújít minket, és 
ha földi sátrunk leomlik, a mennyben ka-
punk örök otthont. Ezt a Krisztus-követő 
ember már most átélheti – igaz, megpró-
báltatások között –, amennyiben helyén 
kezeli az érzékeit: böjttel, önmegtagadás-
sal, önkéntes áldozatvállalással a rászo-
rulók javára. Ez a keresztény derű belső 
mozgató eleme. Egyháziasan fogalmazva: 
a húsvét titka. 

Gianone Péter

Bár testileg kopunk,  
lelkünk napról napra megújít minket

LÁSZLÓ ATYA: Nagy szüksége lenne a Szomszédok című tévéműsor életszemléletére a mai ideggörcsös lelkületű közéletnek

László atya

Van élet a politikán kívül – ez legyen a 
témája annak az interjúnak, amelyet 
Bánsági Györggyel készítesz – mondta 
a főszerkesztő. Mikor Bánsági György 
– aki 1994 és 1998 között volt Újbuda 
alpolgármestere – meghallotta, miről 
is lenne szó, elnézően mosolygott, 
majd készségesen sorolta az eligazító 
információkat.

– Gépész- és villamosmérnök a szak-
mám, az egykori Hitekánál voltam ter-
vező mérnök. Alapító tagja vagyok az 
MSZP-nek, amely 1994-ben polgármes-
ternek jelölt. Akkor az MDF-es Szegedi 
Ferenc nyert, és miután abban a négy 
évben MDF-MSZP koalíció irányította a 
kerület önkormányzatát, én lettem az al-
polgármester. 1998-tól kerületi és főváro-
si képviselő, a városüzemeltetési bizottság 
alelnöke voltam. Utóbbi tisztségemben 
dolgoztam. 2000-ben fővárosi frakcióve-
zető-helyettesnek választottak. 2002-től 
a Fővárosi Közgyűlésben a környezetvé-
delmi bizottság elnökeként, illetve a vá-
rosüzemeltetési és tulajdonosi bizottság 
tagjaként dolgoztam. Nagy bánatom, 
hogy a mostani közgyűlés ezt a két bi-
zottságot most összevonta. Ez azért baj, 
mert gyakori közöttük az érdekellentét, 
és a vitáknál rendszerint a környezetvé-
delem húzza a rövidebbet. Pontosan ilyen 
okok miatt választották szét annak idején 
a két területet – de úgy látszik, a döntés 
csak időszakos volt.

 Megbízatásai közül melyik állt Önhöz a leg-
közelebb?

Természetesen a környezetvédelem 
– amely át- meg átszövi az élet minden 
területét –, hiszen szakterületem a gép-
jármű diagnosztika és a gépjárművek ál-
tal kibocsátott gázok elemzése. Többszö-

Akit egyszer a mozdony füstje megcsapott…
Bánsági György: A szakmaiság számomra nagyon fontos, sőt, elsődleges

rösen kitüntetett feltaláló vagyok több 
mint tíz szabadalom részeseként. Számos 
szak- és tankönyvnek vagyok társszer-
zője, és sok, műszaki kérdésekkel fog-
lalkozó cikk szerzője. Volt egy cégem is, 
az 1989-ben alapított Ózon Környezet-
védelmi Szolgáltató Kft., amelyet 2000-
ben adtam el. A szakmaiság számomra 
nagyon fontos, sőt, elsődleges. Ezt tartot-
tam szem előtt a politikában is. Minden 
nagyképűség nélkül mondhatom, hogy 
ezt a szakmaiságot tisztelte és elfogadta 
az ellenzék abban az időben, amikor fő-
városi képviselő voltam. 

 Mindez már múlt időben van. Akkor most 
nincs más dolga, mint élvezni a nyugdíjas 
éveket?

Nem igazán jellemző rám az édes sem-
mittevés. Aki egész életében dolgozott, 
az képtelen abbahagyni a munkát, nem 
tud elszakadni a tevékeny hétköznapok-
tól. Annak idején azért számoltam föl a 
szakmai hátteremet, hogy minél eredmé-
nyesebben felelhessek meg akkori meg-
bízatásaimnak. A budapesti szocialisták 
nemrégiben választottak meg ismét a kör-
nyezetvédelmi tagozat elnökének. Ebben a 
tisztségben rendkívül lényegesnek tartom, 
hogy minél erőteljesebben nyissunk a civil 
szervezetek felé, minél jobban bevonjuk 
őket a munkába. Ezen túl megkeresem a 
módját, hogy befejezzem azokat a mun-
kákat, amelyekkel fővárosi képviselőként 
már foglalkoztam. Egyébként személyes 
kapcsolatban vagyok valamennyi zöld 

szervezettel. A tagozat szakmai alapon 
dolgozik, így is politizál – messzeme-
nően figyelembe véve a lakossági érde-
keket. Mostanában egyre népszerűbb a 
mediátori tevékenység, amelynek célja, 
hogy kapcsolatot teremtsen a hivatal és a 
lakosság között. Úgy vélem, a szocialista 
párt környezetvédelmi tagozata is betölt-
hetne ilyen feladatot. 

Bánsági György

 Amikor éppen nem a környezetvédelem 
gondjai foglalkoztatják, mivel tölti az 
idejét?

Hol is kezdjem? Van három felnőtt lá-
nyom, akik öt fiú- és három lányunoká-
val ajándékoztak meg. 15-től 3 éves ko-
rig minden korosztály képviseltetve van 
közöttük. Ez már önmagában gyakori és 
kellemes elfoglaltságot jelent. Mindezen 
túl művészet-rajongó vagyok. Gyakran 
járunk a feleségemmel hangversenyekre, 
kiállításokra. Komoly gyűjteményem van 
festményekből, grafikákból, érmekből, 
plakettekből, kisplasztikákból.

 Említette, hogy amit egyszer elkezdett, azt 
be kívánja fejezni. Milyen konkrét ügyekről 
van szó?

Az egyik legfontosabb a levegővédelmi 
program, a levegő tisztasága. Ehhez az 
Európai Unió előírásainak megfelelő 
autóbuszokra van szükség, olyanokra, 
amelyek minimális mennyiségű kipu-
fogógázt bocsátanak ki. A másik lénye-
ges dolog Budapest zajtérképe, amelyre 
minden környezetvédelmi paraméter 
ráépíthető, s amely lehetővé teszi a mo-
nitoring rendszer kialakítását. Előkészült 
a főváros zöldfelületi fejlesztési terve, 
amely más szempontokat határoz meg a 
belvárosban, megint mást az úgynevezett 
barnamezős területeken, illetve a zöld 
gyűrűben. Már csak elfogadni és megva-
lósítani kell. Központi kérdés a hulladék-
gazdálkodási terv folytatása; a szelektív 

gyűjtés még szélesebb elterjesztése és a 
biohulladék-gyűjtés bevezetése.

    A kerületen belül mit tart a legsürgetőbb 
feladatnak?

Égető az Andor utca kétszer két sávosra 
való bővítése. Erre már megvolt a pénz 
a fővárosnál, de végül a Szerémi út föl-
újítására fordították. Viszont Budapest 
mostani terveiben tudtommal nem sze-
repel az Andor utca. Mindenképpen sza-
bályozni és csökkenteni kell valamilyen 
módon az újbudai átmenő forgalmat, 
bővíteni a szelektív hulladékgyűjtést, 
és ösztönözni a lakosságot arra, hogy 
tartsa tisztán a házak előtti járdákat, va-
lamint akadályozza meg az illegális hul-
ladéklerakást. Védelemre szorulnak a 
szép, felújított játszóterek is. Elképesztő, 
hogy csak akkor maradnak meg eredeti 
állapotukban, ha kerítéssel védik a van-
dáloktól. Jobban kellene ápolni a lakóte-
lepeken belüli zöldterületeket, akár úgy, 
hogy ezt a feladatot az ott lakók maguk-
ra vállalják, hiszen az ő érdekük az élhe-
tőbb környezet. 

* * *
A főszerkesztő elképzelése az volt, hogy a 
Bánsági Györggyel készített interjún ke-
resztül bemutassuk: van élet a politikán 
túl. A beszélgetés egyértelműen bizo-
nyította, hogy akit egyszer „a mozdony 
füstje megcsapott…” Azaz – legalábbis 
Bánsági György esetében – nincs élet a 
politikán túl.

Körmendi Zsuzsa

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

ALMA GALÉRIA
Budai Sport Általános Iskola
XI., Bikszádi u. 11-15. 
MÁRCIUS 6. 17.00 Gulyás Gábor virágfotó 
kiállításának megnyitója. Látogatható 
MÁRCIUS 19-IG.

BARTÓK 32 GALÉRIA
XI., Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
MÁRCIUS 23-IG Vojnich Erzsébet festőművész 
kiállítása.  

BUDAI KLUB-GALÉRIA
XI., Budafoki út 9-11.
Újváry Lajos festőművész kiállítása.

BMK GALÉRIA
XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760
MÁRCIUS 17-IG A Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem vizuális- és környezetkultúra szakos 
hallgatóinak kiállítása.  

CONGRESS PARK HOTEL FLAMENCO 
XI., Tas vezér u. 7. 
MÁRCIUS 1–31-IG Zichó Gabriella  tárlata.

Február 26. – Március 14.

FEBRUÁR 26.   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 28.   SZERDA
19.20  a 9STV műsora

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

MÁRCIUS 7.   SZERDA
19.50  a 9STV műsora

MÁRCIUS 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)

MÁRCIUS 14.   SZERDA
18.00  Újbuda Magazin
19.20  a 9STV műsora

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

17.00 órától. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–18.00-
IG Net-Kuckó eMagyarország pont. Minden 
megkezdett óra 200 Ft, diákoknak, nyugdí-
jasoknak ingyenes. Március elejétől World 
szövegszerkesztő és internet tanfolyam indul 
a közösségi házban, ezek ideje alatt, HÉTFŐ, 
SZERDA, PÉNTEK 9.00-17.00 óráig az e-pont 
nem látogatható.

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

FEBRUÁR 28. 18.00 Ásványbarát Kör: Kövület-
meghatározás.  MÁRCIUS 1. 17.00 Csapody Vera 
Növénybarát Kör: Ásó, kapa, gyomirtó , 17.00 
Magyar Ornitológiai Egyesület: Díszmadarak 
betegségei. MÁRCIUS 5. 18.00 Gombász 
Kör: Tavaszi természet .MÁRCIUS 7. 18.00 
Ásványbarát Kör: Kőtenger. MÁRCIUS 9. 16.00 
Madárpók Klub: A chilei hegedű pók terráriumi 
tartása. MÁRCIUS 14. 18.00 Ásványbarát Kör: 
Ásványhatározás. Öveges József emlékkiállítás. 
Dokumentumok, tárgyi emlékek bemutatója, 
filmbemutatók. Bejelentkezés: 466-9019. 

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

MÁRCIUS 3. 20.00 Argentin tangó est a Transit 
Tango tánccsoporttal (filmvetítés). MÁRCIUS 13. 
19.00 Gondolatmorzsák a kávéasztalon. Soteria 
szakmai fórum. Művészet? Terápia? Beszélgetés 
dr. Kassai-Farkas Ákos pszichiáterrel, Németh 
Lászlóval (Magyar Művészetterápiás Egyesület) 
és Granasztói Szilvia bábművésszel. Erdős Anna 
fotókiállításai: FEBRUÁR 28-IG London. MÁRCIUS 
1-TŐL 18-IG Amszterdam. 

KLUBPROGRAMOK

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

MINDEN HÓ ELSŐ KEDD 18.00 Klubnap.

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

MINDEN HÓNAP 2. SZERDA 14.00 Klubnap.

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

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

EGYHÁZAK

SZENT LIPÓT PLÉBÁNIATEMPLOM
XXII., Plébánia u. 2.

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

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
XI., Alsóhegy u. 38.

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

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

SZOMBAT 10.30-13.00 Erdei Kamara (közös 

szútra- és mantraéneklés) 15.00-18.00 Éberség 
meditáció (közös gyakorlás). SZOMBAT 13.00-
18.00 Nyilvános könyvtár. 
KÖZPONT: XI. Karinthy F. út 5. I. em. 10. Tel.: 
06/20/922-2679 KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK 6.15-7.30 
Buddhista előkészítő gyakorlatok (meditáció). 
HÉTFŐ 17.15-18.45 Fokozatos út a megvilágo-
sodáshoz (előadássorozat).  KEDD 17.00-18.30 
Az éber tudatosság alkalmazása a segítésben 
(gyakorlati útmutató segítőknek és segítséget 
elfogadóknak). KEDD 18.45-20.15 Haladás a 
mahájána úton.

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
XI., Németvölgyi út 138. 

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

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

MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet és 
gyermek istentisztelet. MINDEN HÓ 2. VASÁRNAP 
Úrvacsorai közösség. MINDEN HÓ 3. VASÁRNAP 
Dicsőítés. SZERDA 9.00, PÉNTEK 9.30 Baba-ma-
ma klub. PÉNTEK 17.00 Ifjúsági bibliaóra 12-18 
éveseknek.

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

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

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

VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor 
foglalkozások gyermekeknek. 

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

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

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

MINDEN HÓ 2. ÉS 4. HÉTFŐ 18.30 Fiatalok Biblia 
Köre. KEDD 18.00 Ifjúsági óra tizenéveseknek.
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. MÁRCIUS 4. 
17.30 Modern Istentisztelet. 

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

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

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

MINDEN HÓ 1. SZERDA 18.00 Őrmezői 
Református est. MINDEN HÓ 2. ÉS 3. VASÁRNAP 
8.30 Istentisztelet. MÁRCIUS 7. 18.00 
Református Est. MÁRCIUS 11. 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, 18.30 Placid atya katekézise. CSÜTÖRTÖK 
20.00 Fiatal házasok beszélgetése. MINDEN HÓ 
1. HÉTFŐ 10.00 Szenior klub.  MINDEN 2. SZERDA 
19.30 Bibliai elmélkedések. MÁRCIUSI 3. 14.00 
nagyböjti lelki nap a Szent Imre Gimnáziumban, 
17.30 Szentolvasó imádkozása dr. Erdő Péter 
bíboros, prímás érsekkel, utána közös lelki napot 
záró szentmise a bíboros vezetésével.

KIÁLLÍTÁSOK

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.
FEBRUÁR 28. 10.00, 14.30. MÁRCIUS 2. 
10.00, 14.30 A. A. Milne: Micimackó.  
MÁRCIUS 4. 17.00 Neil Simon: Napsugár 
fiúk. MÁRCIUS 7. 19.30 Pódiumszínház: 
Zenés beszélgetés Gerendás Péterrel. 
MÁRCIUS 8. 14.30 Suli-Szín, 19.00 Móra 
Ferenc: Az aranykoporsó.  MÁRCIUS 9. 
19.00 Görgey Gábor: Huzatos ház. MÁRCIUS 
14. 19.00 Sardou-Moreau: A szókimondó 
asszonyság. 

KARINTHY SZÍNHÁZ
XI., Bartók B. út 130. T.: 203-8994
MÁRCIUS 7. 10.30 nyilvános főpróba, 
MÁRCIUS 8. 19.00 bemutató díszelőadás, 
MÁRCIUS 9., 10. 19.00 Leánykereskedő. 
MÁRCIUS 11. 14.30 A New York-i páparab-
lás.  MÁRCIUS 11. 19.00 Tanár úr, kérem!

MU SZÍNHÁZ
XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
FEBRUÁR 28. 20.00 Nagyvárosi ikonok 
– Hommage à Pilinszky János.  MÁRCIUS 

SZÍNHÁZAK

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

ujbudatv@ujbudatv.hu  
www.ujbudatv.hu

KARINTHY SZALON
XI., Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
MÁRCIUS 14-IG Szirányi István grafikusmű-
vész kiállítása.

KŐ-TÁR-LAT GALÉRIA 
XI., Cirmos u. 8. 
MÁRCIUS 9-IG Fekete Mária és Kréher Péter 
festőművészek kiállítása.

ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚZEUM 
TUDOMÁNYTÁR
XI., Kaposvár utca 13-15. 
Bejárat a Prielle Kornélia utca felől. T.: 204-4095
Állandó technikatörténeti kiállítás. Nyitva: 
KEDDTŐL PÉNTEKIG ÉS PÁROS SZOMBATON 
10.00-16.00 óráig. 

RÉT GALÉRIA
XI., Törökugrató u. 9. 
MÁRCIUS 2. 18.00 Lőrincz Zsuzsa festmény-
kiállításának megnyitója. Megtekinthető 
MÁRCIUS 21-IG.

TETŐ GALÉRIA
XI., Ecsed u. 13. T.: 203-5607
MÁRCIUS 8-IG Szavak nélkül. Virágos Hilda 
festőművész kiállítása. 

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

 STENCILPORTRÉK    
Március 10-ig látogat-
ható a Stencilportrék 
című kiállítás a Buda-
pesti Művelődési Köz-
pontban. A papírstencil 
kézenfekvő, egyszerűen 
kivitelezhető, ismét-
lésre, sokszorosításra 
lehetőséget adó tech-
nika, amelynek széles 
felhasználási lehetősége 
van a művészeti mun-
kák terén. A stencillel 
készített portrék különös élményét a dekorativi-
táson kívül az adja, hogy a néhány foltra redukált 
látvány képes apró mozzanatokat, finom lélektani 
vonásokat is megőrizni és visszaadni. A portrék 
alkotói a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem ta-
nár szakának másodéves vizuális kommunikáció 
szakirányú hallgatói. 

 IDŐ NÉLKÜLI TÁJ    
Február 23-án nyílt meg az Őrmezei Közösségi Ház 
Kő-Tár-lat Galériájában Fekete Mária és Kréher Pé-
ter festőművészek kiállítása Idő nélküli táj címmel. 
A táj determinálja a lelket, a lélek formálja a tájat, a 
táj színpad, vagy csatatér, a táj mindig ránk kacsint, 
soha sem közömbös – írja Kréher a tárlat elé. A 
költő, festő-, akció és performanszművésznek nem 
az első bemutatkozása Őrmezőn, ahogy a gyer-
mekkora óta rajzoló és festő Fekete Máriának sem. 
Ő elsősorban portrékat készít, de csendéleteket és 
tájakat is fest, vallomása szerint azért, hogy rohanó 
világunkban egy szép kiállítással az embereknek 
egy kis felüdülést, valami szépet tudjon adni. 

 LŐRINCZ ZSUZSA    
Lőrincz Zsuzsa festményeiből nyílik kiállítás már-
cius 2-án 18 órakor a Rét Galériában. A Pedagógi-
ai Főiskolán szerzett diplomát, majd több mint tíz 
évig bábszakkört vezetett. Képzőművészeti tanul-
mányait a Vasutas Képzőművészeti Szabadiskolá-
ban kezdte Kirchmayer Károly szobrászművésznél. 

A hetvenes években több csoportos kiállításon vett 
részt. A Fáklya Stúdióban Fischer Ernő festőmű-
vész és Kiss János grafikusművész irányításával 
dolgozott. Tagja a Bakonyi Mihály vezette Festő 
Stúdiónak, s 1998 óta a Magyar Alkotóművészek 
Országos Egyesületének.

 ÚJ KÉPEK   
Vojnich Erzsébet Munkácsy-díjas festőművész al-
kotásaiból nyílt tárlat a Bartók 32 Galériában Új 
képek címmel. A művésznő 1981-ben fejezte be a 
Képzőművészeti Főiskolát Gerzson Pál tanítvá-
nyaként. A 80-as évek elejétől a kortárs magyar 
képzőművészeti kiállítások rendszeres résztvevője 
itthon és külföldön egyaránt. Műveit határozott, 
egyéni hang jellemzi. Néhány motívumból felépü-
lő festői világa tiszta szemléletmódról tanúskodik. 
Képei többségén belső tereket ábrázol, amelyek 
kiáltó ürességét egy-egy magányosan megjelenő 
tárggyal, néha paddal, máskor mosdóval teszi még 
riasztóbbá. Fegyelmezett kompozícióit az árnyalt, 
leheletnyi tónusértékekkel finomam kimunkált 
színvilág teszi teljessé.

 ZICHÓ GABRIELLA   
A Congress Park Hotel 
Flamenco galériájában 
március 1–31-ig Zichó 
Gabriella grafikus, 
festőművész munká-
iból látható válogatás. 
1993-ban diplomázott 
az Iparművészeti Főis-
kolán. Tagja a Magyar 
Alkotóművészek Or-
szágos Egyesületének, 
a Fiatal Iparművészek 
Szövetségének, az ART 
16 Művész Csoportnak. Műveivel rendszeresen 
részt vesz az országos kiállításokon. „Az ember 
bármilyen eszközt is választ gondolatai közvetíté-
séhez, a saját sorsát, megélt élményeit tudja hitele-
sen ábrázolni. Erre törekszem én is” – vall művé-
szetéről az alkotó.

Új kiállítások Újbudán

TÚRAAJÁNLATOK

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. 
MÁRCIUS 3. Börzsöny. Nógrád-Magyarkút 
– Verőce. Táv: 15 km. 
MÁRCIUS 4. Budai-hegység. Máriaremete 
– Remete-szurdok és kőfülke – Hétlyuk-
bg.– Zsíros-hegy – Solymár. Táv: 14 km. 
MÁRCIUS 11. Budai-hegység. Nagykovácsi 
– Nagy-Kopasz – Mamutfenyők – Budakeszi. 
Túravezető: Kremser Ferenc. 

2. bemutató, 3. 20.00 Büchner: Woyzeck.  
MÁRCIUS 5., 6. 20.00 CORP!  6. L1 Kortárs 
Táncfesztivál: MÁRCIUS 8. 20.00 Jenei 
Gabriella-Haraszti Adrienn: Transz- be-
mutató, Dagmar Chaloupkova: Gradina 
magyarországi bemutató. MÁRCIUS 9. 
20.00 Pierre Nadaud: Jour de colère,  
ősbemutató. MÁRCIUS 10., 11. 20.00 
Önkényeztetés. MÁRCIUS 12. 20.00 Szeánsz. 
Gyermekelőadás: MÁRCIUS 4. 11.00  Nem 
akarok többé boszorkány lenni!

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
XI., Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
MÁRCIUS 1., 2. 19.00 Szíkölök. MÁRCIUS 3., 
4. 20.00 Parasztopera. MÁRCIUS 5., 6., 7. 
10.00 Korcsula.  MÁRCIUS 8. bemutató, 9. 
20.00 Dzsungel. MÁRCIUS 11. bemutató, 
12. 20.00 Gaia R: Cosmas Chatziioannidis.

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R KLUB
XI., Műegyetem rkp. 9. T.: 463-3733
MÁRCIUS 9. 20.00 Te is maci vagy, te 
sem vagy maci. MÁRCIUS 13. 19.00 Jean 
Cocteau: Rettenetes szülők. 

klubja. MÁRCIUS 1. 20.00 Kerekes együttes kon-
cert. MÁRCIUS 2. 20.00 Dresch Quartet koncert.
MÁRCIUS 3. 20.00 Szabados-Új Dimenzió 
Műhely. Elégia 1956, lemezbemutató koncert.
MÁRCIUS 5. 18.30 Budai tangó, tánctanítás 
Budai Lászlóval. MÁRCIUS 7. 18.00 Tánctanulás 
Savanyúval, 20.00 Téka együttes koncert és 
táncház. MÁRCIUS 8. 20.00 Cimbali band. Unger 
Balázs új zenekarának koncertje. MÁRCIUS 9. 
20.00 Khamoro - Somnakuno Kher Szabolcs 
megyei autentikus cigánydalok, táncok, 
táncház. MÁRCIUS 10. 20.00 Csürrentő lemez-
bemutató koncert. MÁRCIUS 12. 18.30 Budai 
tangó, tánctanítás Budai Lászlóval. MÁRCIUS 
14. 18.00 Tánctanulás Savanyúval, 20.00 Méta 
együttes - koncert és táncház. Gyermek- és 
családi program: MÁRCIUS 3. 17.00 Kolompos 
családi táncház.

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

MÁRCIUS 4. 10.00 Keresztény játszóház. 
MÁRCIUS 7. 10.30 Csepp-Csoda Meseszínház: 
A Csodaszarvas meséje az Aranyszamár 
Bábszínház előadásában.  MÁRCIUS 9. 18.00 Illés 
CluBoschok Baráti Körének műsora. Házigazda: 
FG-4 együttes. Vendég: Tolcsvay László, The 
Blackbirds. Kiállítás: MÁRCIUS 4–IG  Magyar 
Királyok Panoptikuma. MÁRCIUS 10–16- IG: 
Vasútmodell kiállítás.

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

MÁRCIUS 2. 18.00  Bibliaiskola. Hogyan segíte-
nek bennünket az angyalok? MÁRCIUS 5. 18.00 
Verses-lelkes együttlét. Versbarátok összejöve-
tele. MÁRCIUS 12. 15.00 A Rét Nyugdíjas Klub 
összejövetele. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00-19.00-
IG Gazdagréti Közösségi Számítógépes Központ 
és eMagyarország Pont.

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

MÁRCIUS 9. 17.00 Benkóné Auerbach Magdolna 
kiállításának megnyitója. MÁRCIUS 12. 18.15 
Kertbarát kör. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00– 
19.00-IG Újbudanet lakossági internet-használat.

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

MINDEN VASÁRNAP 8.00 Katolikus szentmise. 
MÁRCIUS 9. 19.00 Nőnapi Kupa. Amatőr páros és 
egyéni asztalitenisz-verseny. Nevezés helyben 

AJÁNLÓ

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

FEBRUÁR 28. 19.00 Étterem. Ávéd-Csongrádi 
duó. FEBRUÁR 28. 21.00 Pee Wee Ellis 
Assembly feat. Fred Wesley (USA). MÁRCIUS 
1. 21.30 Fabula Rasa lemezbemutató, Bognár 
Szilvia, Herczku Ágnes, Szalóki Ági; DJ Sanyi. 
MÁRCIUS 2. 22.00 Palya Bea Quintet, Krétakör 
SzínészTáncZenekar, DJ Beata Pozitiva. 
MÁRCIUS 3. 22.00 Fresh ER pres. Aquasky (UK), 
Palotai, Ludmilla, Bergi, Crez. 
MÁRCIUS 8. 20.00 Marjan Krstic & The 
Serbian All Stars (SRB), Söndörgő. MÁRCIUS 9. 
19.00 Cannibal Corpse (USA), Disavowed (NL), 
Tesstimony. 
MÁRCIUS 13. 21.00 Courtney Pine (UK). 

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

MÁRCIUS 11. 10 30 AL~FA Meseház: A két bátor 
nyulacska. MÁRCIUS 14. 10.00 a Családok a 
Családokért Polgári Egyesület ruhaakciója, 10.00 
a Savoya parkban március 15-i megemlékezés: 
a Történelmi Lovastúra Egyesület huszárlovas 
bemutatója, táncház a Madárdal zenekarral, 
16.00 ünnepi megemlékezés és az Albertfalva 
Kiváló Tanulója díjak átadása. Az Abertfalvai 
Polgárok Körével közös rendezvény.  HÉTKÖZNAP 
10.00-19.00 óráig AL~FA NET teleház, 16.00-
22.00 óráig AL~FA Kávézó. 

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

Filmklub: MÁRCIUS 1. Jan Nemec: Az éjszaka 
gyémántjai. Kiállítás: MÁRCIUS 1-JÉIG 90 éves a 
magyar elektroncső. MÁRCIUS 8-TÓL Oktató nők 
a Műegyetemen. Megtekinthető ÁPRILIS 27-IG. 

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

MÁRCIUS 4. VIII. Molnár István koreográfiai fó-
rum a Fővárosi Művelődési Házban. MÁRCIUS 7. 
18.00 Műalkotások világképe. Előadás. MÁRCIUS 
9. 17.00 Szabadegyetem a Batthyány-emlékév-
ben – nyitó előadás. MÁRCIUS 11. 10.00 József 
Attila versmondó verseny.

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

FEBRUÁR 28. 18.00 Tánctanulás Savanyúval, 
20.00 Magyarpalatkai banda, erdélyi zenék 

Csokits János és Dursun Ayan a kitüntetett

Átadták a Balassi-kardot
Csokits János költő-esszéíró 
és Dursun Ayan török költő-
műfordító kapta idén a Balassi-
kardot. A rangos irodalmi kitün-
tetést most tizenegyedszer ítél-
te oda a Balassi Kuratórium és a 
hagyományoknak megfelelően 
február 14-én, Bálint napján 
adták át a Gellért Szállóban

A kardot mindig egy jelentős ma-
gyar lírikus és egy külföldi műfor-
dító kapja, aki hírét viszi a világ-
ban a magyar irodalomnak és a 
költőfejedelemnek. A Gellért Szál-
ló Goblein-termében igazi ünnepi 
hangulat fogadta az érkezőket. 
Molnár Pál vezényelte az esemé-
nyeket, és a Tabulatúra együttes, 
Kobzos Kiss Tamás, valamint Diny-
nyés József dalai gyönyörködtettek 
Balassi és Csokits János verseivel, 
magyarul és törökül. A január-
ban elhunyt – korábbi kitüntetett 
– Nagy Gáspárra emlékezve Lőte 
Attila szavalta el egy versét. 
 Lőcsei Gabriella méltató szavai 
után Lackner Pál tábori püspöktől 
vette át a kitüntetést Csokits Já-
nos. A költő, esszéíró Budapesten, 
1928. június 30-án született. Az 
1945 utáni években elhagyta Ma-
gyarországot, és a legutóbbi időkig 
emigrációban élt. A nyugati ma-
gyar irodalom ritkán megszólaló, 
megbecsült tehetségeként írt vita-
iratokat és esszéket irodalmunk 
klasszikusairól, a szép, új világ 
groteszk megnyilvánulásairól, de 
írt haikukat és verseket is, majd 

néhány éve hazatért, de nem vált 
irodalmunk közszereplőjévé. Ha-
zatelepülése óta folyóiratokban 
jelentette meg nagy visszhangot 
kiváltó tanulmányait a latin világ 
szokásairól, erkölcseiről. 
 Az ünnepségen jelen volt és kö-
szöntőt mondott Umur Apaydin tö-
rök nagykövet is, hiszen a nap másik 
kitüntetettje, Dursun Ayan költő, 
műfordító, újságíró török szárma-

zású. Balassi fordításáért nyerte el 
az irodalmi kardot, őt dicséri, hogy 
törökül is kiadták a verseit az elmúlt 
év novemberében. Versek, és a köl-
tő életét és korát bemutató írások 
szerepelnek abban a török nyelvű 
könyvben, amely az Akadémiai Ki-
adó és a Magyar-Török Baráti Tár-
saság gondozásában jelent meg. 

- urbán -

Dursun Ayan
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Balkán Farsang a Budai Zeneházban

Idegenvezetőnk a hajnali szerető volt
A Kusturica-filmekből, vagy Boban 
Markovic koncertjeiről ismert zenei 
világba kalauzoltak minket február 2-
án a Fonó fellépői, így megállapítható: 
idehaza is akad legalább két olyan 
csapat, amely igencsak otthonosan 
mozog a Balkán zenei közegében!

Az este első felében a Dilbert együt-
tes játszott. A szó jelentése: szépséges, 
gyönyörű nő, szerető. – Reméljük, si-
kerül azt az örömet átadni, ami ben-
nünk van – jelentette be a koncert ele-
jén Princz G. Gergő nagybőgős; majd 
a csapatot bemutatva elmondta: a ze-
nekar hivatalosan tavaly alakult meg, 
tagjainak összesített életkora 240 évet 
tesz ki. (Ami azért nem annyira meg-
lepő, tekintve, hogy héttagú csapatról 
van szó: a fúvós hangszereket Szabó 
Zoltán szólaltatja meg, gitáron Balogh 
Zoltán, harmonikán Tornyosi László 
játszik, az ütős szekciót Orczi Géza és 
Süveges Zoltán képviseli, a mikrofon 
mögött Berger Hannah énekesnő áll.) 
Ezen az estén további két zenésszel 
egészült ki a felállás: Szegedi Csaba 
dobossal, s Agatics Krunoszláv har-
monikással, így összesen kilencen 
foglaltak helyet a színpadon. 
      A csaknem másfél órás koncerten a 
sajátos dallammenetű énekek mellett 
éppúgy hallhattunk merengő fuvolafu-
tamokat, mint lendületes dobszólókat; 
szem- és fültanúi lehettünk a harmo-

nikások „párbajának” – melynek során 
hol egymást erősítve, hol ellenpontozva 
szólt a két hangszer –, s megcsodálhattuk, 
hogy egy dalon belül milyen határozott 
tempó- és dallamváltásokra képes a bal-

káni népzene: a csodálatosan tiszta hang-
zású gitárral kísért, lassú és melankolikus 
felvezetést harmonikával és fúvósokkal 
„megtámogatott”, gyors és tüzes rész kö-
vette. A dinamikus, sodró tempójú zene 
hallatán a teremben ülőknek emlékeztet-

niük kellett magukat arra, hogy koncer-
ten vannak, nem táncházban – de a fejek, 
karok, lábak így is mozgásba lendültek: a 
hallgatók, ha állva nem is, de ülve azért 
követték a ritmust.

      Mintegy félórás szünetet követően 
a Dilber tagjaiból verbuválódott, dob-
bőgő-gitár-harmonika felállású Zora 
(jelentése: hajnal) zenekar lépett szín-
padra Agatics Krunoszláv vezetésével. 
Az együttes tíz évvel ezelőtt alakult, s 
eddigi legnagyobb külföldi sikerüket 
2000-ben aratták, mikor is megnyer-
ték a horvát tamburazenekarok ver-
senyét. Fonóbéli koncertjükön – ze-
nei körséta keretében – bemutatták, 
milyen sokszínű a délszláv népcso-
portok zenéje. Szerbiai táncdallamok-
kal kezdték, bulgáriai kopanyicával 
folytatták, majd görög és makedón 
dallamokat hallhattunk. Ezek után 
Szlovéniába „utaztunk”, majd „meg-
érkeztünk” Magyarországra, hogy 
meghallgassunk néhány baranyai 
táncot is. Aztán továbbindultunk, s 
szerb, illetve bosnyák dallamokkal 
zárult az este, úgy éjfél előtt fél órá-
val. – Mindenkinek eredményekben 
gazdag, nyugodalmas jó éjszakát kí-

vánunk! – búcsúzott a zenekarvezető; s 
a nyitó kérdésre visszatérve – miszerint 
a muzsikusoknak vajon sikerül-e átadni 
örömüket a közönségnek? – csak annyit 
mondhatunk: sikerült.

- regényi -

Jótékonysági bál a Szent Imre Gimnáziumban

Keringő a mikroszkópokért
A biológia, a fizika, a földrajz és a 
kémia tantermek fejlesztésére szer-
vezett jótékonysági bált a Szent Imre 
Gimnázium alapítványa. Az esemé-
nyen a zirci főapát, politikusok és 
neves fellépők mellett főként az iskola 
diákjai és szüleik vettek részt. 

Igazi báli hangulatot varázsoltak a Villá-
nyi úti Szent Imre Gimnázium végzősei, 
amikor fehér estélyiben, illetve frakkban 
eltáncolták a nyitókeringőt, a közönség 
nagy tetszésétől kísérve. Az est további 
részében zenekari művek hangzottak el, 
Pitti Katalin énekelt, valamint néhány 
szülő és tanár divatbemutatót tartott ma-
gyar népviseleti motívumokkal díszített 
ruhákból. Hamisítatlan jazzt és ír zenét is 
hallhattak a megjelentek, valamint a tom-
bola értékes nyereményeiért izgulhattak. 
 A rendezvényen bemutatkoztak a 
természettudományos szakcsoportok is: 
érdekes kísérleteket állítottak össze, me-
lyeket bárki megpróbálhatott elvégezni. 
Ebben élen jártak a politikusok: Bács 
Márton és Fodor Vince alpolgármesterek, 
valamint Csapody Miklós országgyűlési 
képviselő iskolás emlékeiket felelevenítve 
igyekeztek megoldani a tanároktól kapott 
feladatokat. 
 A bál bevételéből elsősorban termé-
szettudományos kísérletekhez haszná-
latos eszközöket vesznek majd, ezekre az 
új érettségi rendszer miatt amúgy is nagy 
szükség van. Tímár Benedek 11.-es diák-
tól, az est egyik szervezőjétől megtudtuk, 
ezek a szaktermek tragikus állapotban 
vannak. Hátráltatja az anyag megértését, 
hogy nem tudnak eleget kísérletezni, ezért 
javasolták, hogy az idei bál bevételét erre a 
célra fordítsa az alapítvány. 

 Az iskola igazgatója úgy látja, nagyon 
sok alkotó szellemű, újat kereső diák van 
az iskolában, közülük jó néhányat meg is 
tudnak szólítani. – Bizalommal fordult 
hozzájuk a vezetőség, és ebből sok diák 
látja, hogy komolyan veszik őket, érdemes 
elmondani a véleményüket – hangsúlyoz-
ta Párdányi Miklós. Hozzátette: együtt-
működést kérünk és várunk a diákoktól, 
amit cserébe mi is megadunk nekik.
 Az igazgató kérdésünkre elmondta: 
mikroszkópokat, vegyszereket, fizikai 
kísérleti eszközöket vesznek a pénzből. 

A politikusok iskolás emlékeiket felelevenítve próbálták elvégezni a kísérleteket

A tanárok által összeállított igénylistán 
szereplő tételek ára eléri a két és félmil-
lió forintot. A bál bevétele körülbelül 
félmillió lesz, ehhez teszik majd hoz-
zá az iskola saját forrásait, valamint a 
szponzor-pénzeket. – Az alapítványi bál 
célja azonban nemcsak a pénzgyűjtés, 
hanem, hogy egy olyan esemény meg-
szervezése, amire később sokan fognak 
emlékezni, ennek pedig további elő-
nyei lehetnek a jövőre nézve – mondta 
Párdányi Miklós igazgató. 

(gp)

A Khamoro koncertje és táncháza a Fonóban

Ösztönök és vérpezsdítő ritmusok
Talán nem túlzás azt állítani, hogy a 
legendás Puskás Ferenc neve mellett 
még ma is leginkább a cigányzene 
juttatja eszébe Magyarországot egy 
külföldinek a Kárpát-medencén túli 
nagyvilágban. Különbséget kell azon-
ban tenni a cigányzene és a cigány-
folklór között. 

Az előbbi roma zenészek által játszott ma-
gyar muzsika, amely a rendszerváltozásig 
a legkisebb étteremben is az ízes mulato-
zásra csábító nótákat jelentette. A cigány 
népzene ettől hangszereiben és forrásában 
is eltér. Jellegzetessége a vokális zene, va-
gyis a szájjal utánzott hangszerjáték, és a 
könnyen felismerhető ritmusvilág. Általá-
ban nincsenek benne gyermek- és rituális 
dalok, azonban mondanivalójukat gazda-
gítják a cigány kultúra olyan ősi motívu-

mai, mint például a vándorlás. Ráadásul 
közismert, hogy mindez a tánccal „műkö-
dik igazán”, ami tudvalevőleg ugyancsak 
a cigányok vérében van…
 A Khamoro (magyarul: Napocska) 
Cigány Tánc Egyesület öt évvel ezelőtt 
alakult roma és nem roma fiatalokból. 
Fellépéseiken autentikus, főleg Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyéből származó ci-
gány népzenét és táncokat adnak elő. 
Vezetőjük Farkas Zsolt egyben a Kalyi Jag 
együttes zenésze, koreográfusa. A tánc-
csoportot az Országos Cigány Önkor-
mányzat három esztendeje közéleti díjjal 
tüntette ki, de számos nemzetközi siker-
rel is büszkélkedhetnek.
 Már az első ritmusok pezsdítően 
hatottak a nézőtéren ülőkre február 9-i 
koncertjükön a Fonóban, és ezt az ér-
zést csak fokozta a cimbalom, a hegedű, 

a gitár, a mandolin és a kanna szájbőgő-
vel „izzított”, vérbő összjátéka. A cigány 
nyelvű „pergetősöket” és „hallgatókat” 
lelkes taps követte. A lenyűgöző ösztö-
nösséggel bemutatott női és férfi tánc 
szintén üdítő bizonyítékul szolgált arra, 
hogy a cigány kultúra sokkal mélyebb a 
bulvárműsorok egyoldalú, előítéletektől 
elhomályosított képeinél.
 Hamarosan megjelenik az együttes 
első lemeze, amelyen a hagyományos 
dalokon túl szerb, orosz, erdélyi és mace-
dón stílusú szerzemények is helyet kap-
nak. Aki kíváncsi erre az izgalmas zenei 
világra, és hétköznapi fáradtságát tüzes 
hangulatban szeretné feloldani, látogas-
son el a Fonóba, ahol kéthetenként pén-
tek este nyolctól koncertezik és táncházat 
tart a Khamoro.

Szamos Márton

Kinek szól a Valentin-nap?
Minden szerelmesnek, aki boldog, kétség-
beesett, bánatos, vágyakozó. Mindenki-
nek, aki átélte, épp most éli át, vagy maj-
dan belekóstol a világ legcsodálatosabb ér-
zésébe, ami képes az egekbe röpíteni, vagy 
a pokol legmélyébe taszítani. Mindenki-
nek, aki még érez. Mert nem a virágosok 
találták ki. Azért tudott meghonosodni, 
ha idegen is, mert a szerelemről szól. Va-
lentin a szerelmesek védőszentje, no meg 
az epilepsziásoké is, ami nem lehet vélet-
len. Mindkét állapot hirtelen támad, és 
nehezen vagy sehogy sem kezelhető.

Szerelem on-line 
A hátizsákos fiú ül a szegélyen és sír. Ar-
cát elfedő kezéből lecsüng egy régen vizet 
látott rózsa. Nincs semmi, mondja, mikor 
mellékucorodok egy idő után. Lassan en-
ged, és kibontakozik az on-line szerelem 
története. Randink volt, végre két év után, 
meséli, és eláll a szavam, mert ennyi idő az 
ismerkedéstől az első randiig ma azért nem 
jellemző. A chaten találtam, minden sza-
vamat értette, szorongott mindentől, mint 
én, és már nem féltem tőle. Mindig várt az 
üzenete, megbeszélhettünk bármit, velem 
volt. Már egy éve legalább, hogy kértem, 
találkozzunk. De folyton közbejött valami.
Végül megbeszéltük, hogy itt találkozunk 
a sarkon. Rohantam, vártam. Több, mint 
egy órát. Nem jött hosszú, barna hajú lány 
piros kabátban, sötétkék hátizsákkal. Csak 
három korombeli srác leskelődött és viho-
gott a sarkon túl elég sokáig... Az is eszem-
be jutott, lehet, hogy ők az én Fruzsim? 
Akit soha nem is láttam?... Gondolod? És 
most mit fogsz csinálni? Csak ül, idegenül. 
Hazamegyek, kinyitom a gépet és megné-
zem, ma mit hazudott. Az is lehet, valami 
baja van... meg muszáj. Valentin-nap van!

Valami kellene
A sápadt, kerek, negyvenes asszonyt gyak-
ran látom a boltban. Néha moccan a feje, 
mintha köszönne, olyankor rámosolygok. 
Három vagy négy gyereket számoltam 
körülötte az idők folyamán, férfit sosem. 
Tej, vaj, kenyér, párizsi általában. Sima haja 
szőke, vagy inkább olyan, mint a szőke... 
Fáradtan sápadt, kedvetlen rutin-robotba 
dermedt, magányos anya. Pedig ha egy 
kicsit... Ha lenne miért, vagy elhitetné ma-
gával, hogy van miért, olyan szép lehetne. 
Nem gondolok rá, nem is látom egy ide-
ig. És a pénztársorban nem hiszek a sze-
memnek, de a fülemnek sem. Gyönyörű 
mézszőke sörény alól parázsló tekintettel 
ott áll távoli ismerősöm kettővel előttem, 
és mesél. Körbenézek, kinek szól az óda, de 

mindenkinek. Képzelje, megkérte a kezem, 
ma este tartjuk az eljegyzést. Másfél hó-
napja a szatyrokkal elbotlottam, felsegített, 
sokáig beszélgettünk, milyen rossz egye-
dül. Aztán másnap megvárt, és megint és 
újra. Mondja és mesél, és gyönyörű lett a 
reménytől, hogy még van, aki szereti. A ko-
sárban édes pezsgő, miegymás, nem a szo-
kásos, de a kezében csokor virág. Marika, 
azt nem magának kéne, szalad ki a számon 
szokás szerint hirtelen. Á, jobb a bizton-
ság. Valentin-nap van, legyen virág. Tudja, 
a férfiak milyenek, mindent elfelejtenek. 
Azért jó ember, mondja, és dudorászva pa-
kol szórakozottan a piros cekkerbe.

Felemelő érzés
Bakancsos-jeanses fiú, lehet vagy százki-
lencven, a Gellért megállóban őrülten csó-
kol. A csöpp pici lány magassága felmér-
hetetlen. Hosszú szőke haja a csipeszből 
félig kibomolva, a fiú egészen elemelte a 
földtől, lábai a srác térde felett lebegve mu-
tatják a rózsaszín-szürke csíkos harisnyát. 
A várakozók félrehúzódva, szenvtelenül 
vagy kicsit cinkos megvetéssel néznek 
nem arra. Belemosolygok a bolyhos gar-
bóba, és átindulok a zebrán. A lány hajá-
ból kibomló csipeszről ütemesen fityeg 
egy kerek fejű, rózsaszín, szívecskés, vado-
natúj plüssmaci. 

Mi az a nap?
A kicsi autón az utóbbi két hétben szál vö-
rös rózsa virít az ablaktörlő lapátja alatt. 
Rendszertelenül, de gyakran. Aki kapja, 
házas. Fáradtan nyalábolja és viszi haza 
pont Bálintkor a felgyülemlett tizenkét szál 
titokzatot. A férje ránéz, ahogy az asztalra 
ejti. Szép, mondja, nőnapra kaptad? Aha.

U. B.

Szerelem, szerelem...

ALAPÍTVÁNY

Sváb mulatság Kelenvölgyben
Disznótoros, fánk és tánc

Tizedik alkalommal rendezte meg 
hagyományos farsangbúcsúztató 
sváb bálját február 16-án a Saxlehner 
András Közhasznú Egyesület és a 
Kelenvölgyi Közösségi Ház. 

A zuhogó eső sem riasztotta a bálozókat: 
este kilencre már ki lehetett tenni a műve-
lődési intézmény kapujára a megtelt táblát. 
A rendezvényt Farkas Márta, az egyesület 
ügyvezetője és Szegedi György, a közösségi 
ház igazgatója nyitották meg. A vendégek 
között volt Simon Károly, Kelenvölgy ön-
kormányzati képviselője, több fővárosi Né-
met Kisebbségi Önkormányzat elnöke és 
alelnöke, a Magyar-Osztrák-Bajor Társa-
ság vezetői, valamint a XI. kerületi Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat képviselői. 
 A bál alaphangulatát a zene adta meg, 
a talpalávalót a Die Donautaler zenekar 
húzta. A Gáspár Zoltán vezette együttes 
hosszú évek óta játszik itthon és külföldön 

sramlit, de repertoárjukban minden más 
műfaj is szerepel. A parkett mindössze a 
kora esti vacsora idejére maradt üres, az íz-
letes disznótoros és a valódi farsangi fánk 
után újra a táncé lett a főszerep. A bál mű-
sorát színesítette a Debrecenből érkezett 
hastáncos csoport fellépése, majd éjfélkor 
a hagyományos kiszebáb-égetéssel búcsúz-
tatták a farsangot a bálozók. A kiszebáb egy 
közel ember nagyságú bábu, amelyre min-
denki rátűzheti azokat a papírdarabkákat, 
amelyekre felírta, mitől szeretne a jövőben 
megszabadulni. A kiszebáb-égetéshez kap-
csolódó monda szerint a rituáléval kiviszik 
a sötétséget, s behozzák helyette a fényt, 
kimegy a betegség, s bejön az egészség. A 
hajnali háromig tartó bált a tombola koro-
názta meg, amelyen számtalan értékes és 
érdekes nyeremény talált gazdára, a fődíj 
egy tízezer forintos vacsorameghívás volt 
egy valódi sváb királyi sörözőbe.

G. E.
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Álrendőr trükkösök 
A Fehérló utcában azzal csengetett be 
két idegen egy 89 éves férfihez, hogy 
egy lebukott trükkös tolvaj banda ál-
dozatait keresik. Az idős úr – akit nem 
sokkal korábban 750 ezer forinttal rö-
vidítettek meg a trükkösök – elhitte, 
hogy rendőrök, beengedte őket, s be-
leegyezett abba is, hogy végigfényké-
pezzék a lakását. A „vizsgálat” után az 
illetők távoztak. Az idős úr a biztonság 
kedvéért szeretett volna a rendőrségre 
telefonálni, azonban a telefonzsinórt 
kihúzták. Amint alaposabban körülné-
zett, észrevette hogy a nagyszoba szek-
rényéből megint eltűnt 30 ezer forintja. 
Az egyik tolvaj 165 centiméter magas, 
30 év körüli, fehér sapkát és sötét dzse-
kit és sötét nadrágot viselt. Társa 175 
centi magas, ő is 30 év körüli, s rajta is 
sötét dzseki volt. A rendőrség kéri, aki 
bármit tud róluk, hívja a 381-4300-as 
számot. 
   
A Feneketlen-tóba ugrott
Február 22-én reggel öngyilkossági 
szándékkal a Feneketlen-tóba ugrott 
egy 45 éves vak nő. A vakvezető botját 
és a táskáját hátrahagyva az étterem 
felőli oldalon vetette magát vízbe. A já-
rókelők húzták a partra az öngyilkos-
jelöltet, majd a tó szomszédságában ál-
lomásozó tűzoltók hozták fel a partról 
a korláton átemelve. A mentők kihűlés 
miatt szállították kórházba, egyéb baja 
nem esett az asszonynak.

Szaporodó bolti lopások 
Az utóbbi időben elszaporodtak az elő-
re megtervezett, több fő által elkövetett 
bolti lopások a kerületben. Február 17-
én egy Budafoki úti üzletből érkezett 
bejelentés a kerületi kapitányságra, 
amely szerint cigarettalopás történt 
a boltban. Egy férfi és egy nő érkezett 
először az üzletbe. A nő 35 év körüli, 
165 centiméter magas, hosszú fekete 
hajú, fekete kabátot viselt. A férfi 50 év 
körüli, 175 centiméter magas, szürke 
kabát, és baseballsapka volt rajta. Két 
szatyrot is teletömtek különféle árucik-
kekkel, közben feltűnően viselkedtek, 
hogy ezzel is eltereljék az eladó figyel-

RENDŐRSÉGI HÍREK

mét. A kasszánál „kiderült”, hogy nincs 
náluk pénz, nem tudják kifizetni az árut. 
Míg az eladóval egyezkedtek, bejött egy 
fiatalember, körülnézett, majd vett egy 
szelet csokit, és kiment. Hamarosan el-
ment a férfi és a nő is. A bolt eladója távo-
zásuk után vette észre, hogy a raktárban 
lévő cigarettás dobozokat alaposan meg-
dézsmálta valaki. A lopással keletkezett 
kár 250 ezer forint.   
  
Rendszám nélküli BMW
Egy első rendszámtábla nélküli, defek-
tes hátsó kerekű BMW haladt a Budaörsi 
úton az elmúlt napokban. Megállították a 
rendőrök. Az elszámoltatás során kiderült, 
hogy a hátsó rendszámtáblája sincs rend-
ben, az ugyanis egy más típusú autóé. Az 
alaposabb átvizsgálás során a rendőrök 
felfedezték, hogy a kocsi gyújtáskapcsoló-
jánál kihúzták a drótokat, és a vezetékeket 
rövidre zárták. A sofőr ruháját is átnézték 
a rendőrök, és egy gépkocsihoz való zárbe-
tétet, csavarhúzót, és két felnicsavart talál-
tak nála. Hamarosan kiderült az is, hogy a 
járművet körözik, néhány nappal koráb-

ban lopták el ismeretlen tettesek a XV. 
kerületből. A sofőr a bizonyítékok terhe 
alatt elmondta, egy fiatal férfitől vette át 
az autót, neki az volt a feladata, hogy le-
szállítsa Bicskére. Ezért 10 ezer forintot 
kapott volna. 

Késes betörők 
A Nagyszeben út egyik házának tulaj-
donosa észrevette, hogy a szomszéd-
jánál betörők járnak. Az eset február 
15-én este 11 óra után történt. Átment 
a szomszédba, ahol az ott lakó férfi 
már várta a bejárati ajtó előtt, s együtt 
bemerészkedtek a lakásba. Már az elő-
szobában észrevettek néhány összeké-
szített műszaki cikket, a szobában pe-
dig megláttak két sötét hajú férfit, akik 
elemlámpa fényénél keresték a további 
értékeket. A két páros dulakodni kez-
dett, a küzdelem során az egyik betörő 
késsel megsebesítette a lakás tulajdo-
nosát. Neki sikerült elmenekülnie, a 
társát viszont visszatartották, majd ér-
tesítették a rendőrséget. 

S. F.

Szerencsés baleset a Gellért téren

Február 15-én egy órakor a Szent Gellért téren egy Cherokee Jeep vezetője túl gyorsan hajtott 
a szálloda előtti kanyarba, és belerohant a villamosmegálló várakozójába. Csak a szerencsének 
köszönhető, hogy a baleset következtében személyi sérülés nem történt, mivel éppen a karam-
bol előtt hagyta el a megállót egy villamos, így nem tartózkodott ott senki. Az autó vezetője és 
utasa sértetlenül szálltak ki a terepjáróból. Az eset jelentős fennakadást okozott a forgalomban.
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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

Mangós specialitások

Nagy András

Amennyiben a személyiségének az erősza-
kosabb, uralkodni vágyóbb oldala került 
előtérbe, konfliktusok sorára számíthat 
otthon is, de leginkább a munkahelyén. 
Utóbbi fog igazán kínos helyzeteket terem-
teni, ezzel szemben a családtagjaival sikerül 
valamelyest tisztázni a helyzetet. A feszült 
légkör rossz hatással lesz minden társas 
kapcsolatára, szerencsére ez csak átmeneti 
állapot, túl fog jutni rajta, bár hogy mekko-
ra áldozattal, az még felmérhetetlen.  

Váratlan fordulatot vesz a karrierje – ha 
vállalkozó, az üzletmenete –, aminek a 
hátterében egy titkos támogató húzódik 
meg. Személye ismeretlen ön előtt, ezért 
mihamarabb ki kell derítenie kilétét, mert 
nem biztos, hogy önzetlenül teszi, amit 
tesz. Fel kell tehát készülnie arra is, hogy 
valamivel viszonoznia kell a segítséget. 
Kisebb betegségen eshet át a hét végén, 
ami nem gátolja meg abban, hogy részt 
vegyen egy meghitt családi eseményen 
vagy rokonlátogatáson.

Igencsak felbolydul a lelki élete, köszön-
hetően egy új ismeretségnek: tisztázatlan 
érzések lepik el, melyek leginkább a szere-
lemre hasonlítanak, ám ezt jó ideig még-
sem akarja bevallani magának. Igyekeze-
te, hogy felhívja magára a kiszemelt illető 
figyelmét, sokáig reménytelennek tűnik, 
olykor ráadásul idétlen próbálkozásokkal 
teszi magát nevetségessé, ám végül mégis 
célt ér, legalább is annyira, hogy sor kerül 
egy tisztázó beszélgetésre önök között.

Sokat javul az anyagi helyzete a közeljövő-
ben. Ha nem is oldódik meg egy csapásra 
minden, a könnyebbséget érezni fogja, és 
ez felszabadulttá teszi. Végre arra össz-
pontosíthat, ami a legfontosabb: a családi 
életére. Nem jó hír viszont, hogy ha peres 
ügye van, kedvezőtlen fordulatot vesz. 
Szintén kellemetlen következményei lesz-
nek egy munkahelyi változásnak, bár ez 
csak közvetve érinti önt. A hét végén a la-
kásával foglalkozzon, tegyen végre rendet.

Egyre több társasági eseményen kell rep-
rezentálnia, amiből lassan kezd elege 
lenni. Nyugalomra vágyik, a sorai rende-
zésére, ám ennek még nincs itt az ideje. 
A munkahelyén egészen jól alakulnak a 
dolgok, sok mindent sikerült sínre tenni 

zatosan alakul át. Ennek a dolognak 
a jelentőségét azért sem érzékeli, mert 
néhány anyagi természetű ügy köti le a 
figyelmét. Ezek megoldására ezúttal ne 
a legegyszerűbbnek látszó utat válassza, 
mert annak később többszörösen is meg 
fogja fizetni az árát.  

 
Javuló pénzügyi helyzete ezúttal kelleme-
sebb gondokkal jár: néhány olyan hasz-
nálati cikk megvásárlását, amelyeket már 
régóta szeretett volna a magáénak tudni. 
Ahhoz azonban, hogy valóban örömet 
szerezzenek, ne sajnálja az időt az alapos 
tájékozódástól. Jó hírt kap a munkahe-
lyén, ezúttal kivételesen nem szaporodnak 
a feladatai, éppen ellenkezőleg, sok teher 
kerül le a válláról, és ez ráadásul még csak 
nem is jár hátránnyal önre nézve.

 
Az elmúlt hetekben sokat dolgozott és 
idegeskedett. Most próbáljon meg lazítani 
egy kicsit, hogy minél gyorsabban új erőre 
kapjon. Elsősorban a párkapcsolatára lesz 
jótékony hatással ez az időszak, sok olyan 
dologra jut idejük, amiket átmenetileg 
nélkülözni voltak kénytelenek. Nem árta-
na időt szakítani egy mély és őszinte be-
szélgetésre. Lehet, hogy sebeket tép majd 
föl, de legalább esélyt ad a meggyógyítá-
sukra is. Ellenkező esetben csak gyűlnek 
az indulatok. 

 
A hét első napjaiban szinte sugározni fog 
önből a jókedv és az elégedettség. Ezt sokan 
észre is fogják venni, és tapasztalja, a derű, 
a vidámság a környezetére is jótékony ha-
tással lesz. A hét második fele és a hétvége 
azonban már nem lesz ennyire gondtalan 
és felhőtlen. Kisebb balesetet szenvedhet az 
óvatlansága miatt. Még meg is betegedhet. 
De ami talán a legjobban bosszantja, hogy 
bármibe kezd, valahogy nem akar össze-
jönni, elfecsérelt időnek érez mindent. 

 
A hét eleji problémásabb időszak után 
kifejezetten jó napok következnek, még a 
szerencse is ön mellé pártol, amiben nem 
sok része volt az utóbbi időben. Eddig 
megúszta az influenzát, ám sajnos most 
elérheti. Készüljön fel rá, egyen vitami-
nokat, sok gyümölcsöt, és ha itt a baj, 
feltétlenül menjen el orvosához. Ha a hét 
végét nem kell ágyban töltenie, keressen 
magának valami szabadtéri programot, 
mindössze arra ügyeljen, hogy közben ne 
fázzon meg.

Mangó tejszínnel
HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLYRE: 100 g cukor, 1 
fahéjrúd, 2,5 dl víz, 2-3 érett mangó, né-
hány csepp vaníliasűrítmény, 2 dl friss 
tejszín. ELKÉSZÍTÉSE: A cukor felét a fahéj-
rúddal vízbe tesszük és felfőzzük. Kb. 15 
percig párolódni hagyjuk, míg egy köny-
nyű szirup keletkezik. Közben a mangót 
hosszában szeletekre (1 cm) vágjuk, és a 
szirupba tesszük. Kb. 5 percig lassú tű-
zön pároljuk. Eltávolítjuk a fahéjrudat, és 
a szirupot a vaníliaeszenciával ízesítjük. 
Miután kihűlt, tejszínhabbal tálaljuk

Mangós csirke wokban
HOZZÁVALÓK: 3 csirkemellfilé, 2 szál sárga-
répa, 1 kaliforniai paprika, 1 mangó, 4 szál 
újhagyma, 1 kisebb karalábé, 2 evőkanál 
olívaolaj, 2 gerezd fokhagyma, diónyi da-

rab friss gyömbér, őrölt bors, 3-4 evőkanál 
szójaszósz, 1 dl narancslé, 1 evőkanál ét-
kezési keményítő, 1 evőkanál méz. ELKÉ-
SZÍTÉSE: A csirkemellfiléket vágjunk ujjnyi 
csíkokra. A sárgarépát, a kaliforniai papri-
kát, a mangót, az újhagymát és a karalábét 
szintén vágjunk fel ceruzavastagságú 
csíkokra. Egy wokban vagy serpenyőben 
forrósítsuk fel az olívaolajat, majd tegyük 
bele a felvágott csirkét. Erős lángon addig 
pirítsuk, míg a saját levét el nem párologja, 
és pirulni nem kezd a hús. Tegyük mellé 
a felszeletelt zöldségeket, majd két-három 
percig együtt pirítsuk. Reszeljük bele a 
fokhagymát és a friss gyömbért. Kevéske 
őrölt borssal fűszerezzük. Forgassuk össze 
a fűszerekkel, majd csorgassuk rá a szója-
szószt. Öntsük rá a narancslevet, majd egy 
evőkanál hideg vízzel elkevert keményítő-
vel sűrítsük be a párolólevet. Ízesíthetjük 
még egy evőkanál mézzel.

az év elején, aminek már látszanak az első 
eredményei. Egy újabb komoly magán-
életi válság kezd körvonalazódni, amivel 
szemben tehetetlennek érzi magát. Idő 
előtt ne lépjen, mert azzal csak még több 
gondot okoz.  

Emberi kapcsolatairól, de leginkább a 
párkapcsolatáról szól ez az időszak. Konf-
liktusos helyzet alakul ki kettőjük között, 
egyfajta általános sértődöttség, aminek a 
tisztázása azért is nehéz, mert a felszínen 
zajló történések mögött mélyebb prob-
lémák húzódnak meg, amikkel egyikük 
sem szívesen szembesül. Néhány társa-
sági esemény, és rokonlátogatás eltereli a 
figyelmüket a személyes gondjaikról, ám 
megoldást nem hoznak. Az őszinte szem-
benézést nem kerülhetik meg. 

Túlontúl is sértődékeny lesz, és ez az érzé-
kenység munkatársaival szemben nyilvá-
nul meg a leginkább. Minden apróságon 
felmérgesedik, még olyan dolgokon is, 
amiken régen legfeljebb nevetett. Ez az ál-
lapot otthon is konfliktust szül, minden-
kivel veszekedni fog. Viselkedése mögött 
olyan probléma húzódhat meg, amit a 
leghatékonyabban egy szakember közre-
működésével deríthet ki, ne sajnálja tehát 
az időt felkeresni. Ha halogatja megtenni, 
csak mélyíti a bajt.

Ismeretséget köt valakivel, aki később 
jelentős módon befolyásolja az életét, 
bár ennek az iránya most még nem lát-
szik tisztán. Kapcsolatuk kezdetben 
inkább semleges lesz, és csak fokoko-

2007. február 28. – március 14.
HOROSZKÓP

Ezen a napon történt – február 28.

KERESZTREJTVÉNY

VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon született 1883-
ban Somlay Artúr. 1940-ben játszott eb-
ben a filmben (E, É, I). 14. Jászvásár. 15. 
1986-ban ezen a napon hunyt el a tragi-
kus sorsú svéd miniszterelnök, Palme. Mi 
a keresztneve? 16. Európai nép. 17. Gregor 
József. 18. Mezőgazdasági. 20. Kevlárdarab! 
21. Római 505. 22. Az SZTK elődje. 24. 
Rövid angol férfinév. 25. Balog. 27. Klasz-
szikus út. 28. Enyves. 31. Körtánc. 33. 
Csomót bogoz. 34. Szűköl páros betűi. 36. 
Angol Annuska. 38. Társadalombiztosítás, 
röv. 40. Ezen a napon kezdte el írni Elias 
Lönnrot finn körorvos a nemzeti eposz-
hoz az előszót. Mi a mű címe? 43. Zeolit 
fele! 44. Női név. 46. Orosz eredetű női név. 
47. Angol grófság. 48. Turku svéd neve. 49. 
A földszintre menesztő. 51. Nepp József. 
52. Olasz zeneszerző (Giuseppe). 54. DTE. 
55. Hónaprövidítés. 57. Község Kiskőröstől 
É-ra. 59. A felületére piszkál. 62. Nap betűi 
keverve. 64. Bécsi kacsa! 66. Loholni kezd! 
67. Vissza: arrafelé. 68. Stroncium vegyjele. 
69. Latin művészet. 70. Arany János nagy 
műve. 73. Annyi mint, röv. 74. …  eleison, 
Uram, irgalmazz! 76. D-amerikai uralko-
dó. 77. Kegyetlen római császár. 79. Somlay 
Artúr egyik színházi szerepe (U, O).
FÜGGŐLEGES: 2. Uccu! 3. Kettős betű. 4. 
Szivar páratlan betűi. 5. Sötétvörös. 6. 
Középen belát! 7. Torzsa, Arany szóhasz-
nálatában. 8. Kállai Ferenc. 9. É-olasz 
város. 10. Rostokol. 11. LYB. 12. Verébfé-
le. 13. 1912-ben ezen a napon született 

Alfonzó. 1970-ben szerepelt ebben a TV-
filmben (G, E). 14. Ezen a napon szüle-
tett 1886-ban Rácz Aladár cimbalom-
művész. Leghíresebb tanítványa ez az 
orosz zeneszerző (S, I, Y). 19. Svéd tenor 
(Nicolai). 20. Győri sportklub. 23. Színész-
nő (Éva). 26. Palme őt követte a minisz-
terelnöki poszton (Tage). 27. Szemrevaló. 
29. Tengeri madár. 30. Vadállatot betör. 
32. Orosz helyeslés. 35. Az alaphangtól 
számított ötödik hang. 37. Nukleáris Ku-
tatások Európai Tanácsa, francia röv. 39. 
Virág része. 41. LAE. 42. Állati páros be-
tűi. 45. Cukrászkészítmény. 47. … Ono, 
John Lennon özvegye. 49. É-csehorszá-
gi város. 50. Dunántúli bányászváros. 
53. Kettőzve: pesztra. 56. Azonosak. 58. 
Döntő szerepe van az öröklődésben. 60. 
Jószág. 61. Japán város Hokkaido szigetén. 
63. Paulo Coelho egyik hősnője (Chantal). 
65. Európai vulkán. 69. Idegen levegő. 71. 
Oxigén, kálium és nitrogén vegyjele. 72. A 
Duna mellékfolyója. 75. Arrafele! 76. Szin-
tén. 78. Néni egynemű betűi.
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 1., 15., 40., 79., füg-
gőleges 13., 14. és 26. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
március 7. A 7. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJ-
TÉSE: „Eastern Paper Bag, Kolhaas Mihály, 
Hawaii, Lipany, New Castle United, Első 
kétszáz évem, Krausz, Szenc, hajós.” A 7. 
SZÁM NYERTESE: László Erzsébet XI., Dayka 
G. u. A könyvnyeremény a szerkesztőség-
ben vehető át.A gyümölcsök királya, a mangó

A mangó legalább 4000 éve termesz-
tett növény Indiában. Onnan terjedt 
el az egész ázsiai térségben még idő-
számításunk előtt. Kelet-Afrikába az 
arabok révén jutott el a X. században, 
Európába és Dél-Amerikába a portu-
gálok hozták a XVI. században. Angol 
utazók úgy írtak róla, mint a keleti 
gyümölcsök királyáról, a világ legna-
gyobb és legfinomabb gyümölcséről, 
amely a nektár és az őszibarack jó 
tulajdonságait ötvözi.

Indiában legenda őrzi a növény születését. 
A szanszkrit mitológiában a Teremtőt tes-
tesítette meg. A hindu szertartások 
állandó szereplője. A legenda 
szerint Buddha pihenőhelye 
egy mangóligetben volt.
 A mangó csonthéjas 
gyümölcs, több fajtája 
is ismert. Örökzöld fán 
terem, mely megél min-
den trópusi és szubtró-
pusi térségben. Akár a 
40 méteres magasságot is 
elérheti, de az ültetvényeken 
kb. 10-20 méterig engedik nőni. 
A termés alakja tojásdad vagy vesefor-
májú. Az érett gyümölcs színe lehet zöld, 
sárga, narancspiros, piros, sötét bordó, 
vagy ezek kombinációja. Az ízletességét 
nem mutatja a sima, bársonyos bőrre em-
lékeztető héj színezettsége: egyes fajták 
zölden érettek. A gyümölcshús sárga vagy 
narancssárga színű, kellemesen édes ízű. 
Teljes érettségben erősen illatozik, kissé 
megpuhul. Az éretlen gyümölcsnek nincs 
íze és kemény, a túlérett íze émelyítő.
 A mangó fontos haszonnövény, al-
kalmazása főképpen Ázsiában igen széles 
körű. A virágai is ehetők, ezenkívül sűrű, 
édes mézet szolgáltatnak. A virágot, a mag 
porrá őrölt falát, a fa kérgét, a leveléből 
készült főzetet gyógyászati célokra hasz-

Szarka és vércse
A telefonhívás a Sopron utcai Semilab 
cégtől mindig örömet jelent számom-
ra. Kelendő, csillogó készülékeikhez 
nem értek. Esetemben a hívás oka 
csakis az lehet, hogy a cég épületén 
fészkelő vörös vércsék visszatértek. 

Ezt a vércséknél is biztosan az anyuka 
dönti el, mert bár a tavasz őt még nem bi-
zsergeti, de a hölgyek szeretik elrendezni 
a dolgokat az új nemzedék érkezése előtt. 
Mert remélhetőleg jön az új nemzedék az 
idén is, és lehet vércsefiókát nézni az In-
terneten. A fészeküregbeli motoszkálás az 
épület belsejében is hallatszik, ezért hívott 
Anita a jó hírt közölni.
 A Sopron utcán nem lehet úgy végig-
menni, hogy az iskola előtti etetőre ne ves-
sünk egy pillantást, mert legutóbb is üres 
volt. A gyerekek elfelejtették napraforgó-
maggal feltölteni. Bizony 1959-ben én sem 
ezzel törődtem, amikor délutánonként 
hazafelé indultam ugyanebből az iskolá-
ból. Az épület most csendes, óra van. A 
kapu mellett szemeteskukák várják az el-
szállítást. Onnan cserren meg egy szarka. 
A kukából kipúposodó szemeteszsákon 
kutat, és bár mozdulatlanná dermedek, de 
későn, észrevesz, rám tekint, és minden 
sietség nélkül tovasuhan. 
 Továbbhaladok a vércse-tanya fe-
lé, a szarka addigra már a Philips tetején 
cserreg. Egy kis nyugtalanág siettet, mert 
hátha nem is a vércsék zörögtek, hanem a 
galambok? Bentről ezt nem lehet megál-
lapítani, és előfordul, hogy a fészkelésnél 
konkurensként fellépő, egész télen itthon 
tartózkodó galambok foglalják el a luxus-
lakosztálynak számító falüreget még a 
védett madár érkezése előtt. Szerencsére 
a Lippai Rt. munkatársa megnyugtat: itt 
járt a vércse pár, és néhány percre az üreg-
be is beszállt az egyik madár. Nem kell fél-
teni a vörösesbarna sólymocskákat, ezen 
a tavaszon is változatlanul ezt a jól bevált 
falüreget tekinthetik otthonuknak.

Morandini Pál

nálják. Maga a fa bútorok, hajók, haszná-
lati tárgyak alapanyaga. A termést éretten 
nyers gyümölcsként eszik, vagy gyü-
mölcssalátákhoz, gyümölcsléhez hasz-
nálják, kompótot, zselét és lekvárt főznek 
belőle. Aszalják is szeletelve, szárítva. Az 
éretlen mangót megpárolva zöldségként 
is fogyasztják, vagy szeletelve, savanyú lé-
ben, uborkaszerűen teszik el.  
 A gyümölcs vitaminokban- és ásványi 
anyagokban, főleg káliumban gazdag, a 
benne lévő enzim gyomorvédő hatású, és 
segít a fogyókúrában. Rosttartalma serken-
ti az emésztést. Egy átlagos méretű mangó 
a napi rostszükséglet közel 40%-át tar-

talmazza. Jótékony hatással van a 
szívre, csökkenti a vér kolesz-

terinszintjét, és hatékony 
bizonyos rákos megbe-

tegedések ellen is. Egy 
kutatás megállapítása 
szerint naponta egy 
mangó elfogyasztása 
megvédhet a cukor-

betegségtől és a magas 
koleszterinszinttől.

 A mangó frissen, 
aszalva, vagy konzervben kap-

ható. Nyersen gyümölcsként gyümölcssa-
látához, vagy bólék fűszerezéséhez hasz-
nálható fel. Püréként krémek, szörbetek 
vagy italok készíthetők belőle. Párolva 
kompót, befőzve lekvár alapanyaga lehet. 
Az érett mangót ne tároljuk hűtőben, il-
letve más gyümölcsök, vagy zöldségek 
közelében. Egészben hagyva, hideg helyen 
kb. két napig áll el, felszeletelve, letakarva 
vagy fóliába csomagolva hűtőben még egy 
napig tárolhatjuk. Fontos tanács, hogy a 
mangó fogyasztása után legalább két óráig 
nem szabad tejet, vizet vagy alkoholtartal-
mú italt fogyasztani, mivel az gyomorbán-
talmakat okozhat. Ez a tilalom nemcsak a 
nyers gyümölcs, de a mangókonzerv fo-
gyasztása után is betartandó.

TERMÉSZET
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 KEREKES EGYÜTTES   
A magyar népzenén alapuló világzenét játszó Kerekes együttes 
ad koncertet március 1-jén 20 órától a Fonóban. A jazz szabad-
sága, a rock dinamikája, a funk és a drum & bass robbanékony 
ritmusa és a népzene egyszerű 
szépsége egyaránt a zenekar sa-
játja: a hagyomány találkozása a 
szabad improvizációval, bizarr 
hangszer-összeállításban. Fellé-
pésük érdekességét ezúttal az is 
adja, hogy a 2006-ban szerzői ki-
adásban megjelent Pimasz című 
CD-jüket a tekintélyes világzenei 
szakmagazin, a brit Songlines 
múlt évi őszi számában beválo-
gatta a világ tíz legjobb, újonnan megjelent lemeze közé. A lap 
történetében eddig hasonló megtiszteltetés rajtuk kívül csak a 
Muzsikás együttesnek adatott meg a magyar előadók közül.

 MARJAN KRSTIC & SÖNDÖRGŐ    
A MOLto Vivace sorozat aktuális koncertjén március 8-án 
este 10 órától az A38 Hajón a szerb népzene kapja a főszere-
pet: egy szerbiai fúvószenekar-rezesbanda és egy szentendrei 
tamburazenekar lép föl. A fesztiváldíjas trombitás, Marjan 
Krstic nevével fémjelzett The Serbian All Stars hamisítatlan 
balkáni fúvósegyüttes. A nyolc trombitásból és két dobosból 
álló, viharos tempót diktáló banda pályafutása most ível felfelé, 
amit fellépések és zenei elismerések sora bizonyít. A Söndörgő 
együttes egyfajta családi kezdeményezésként 12 éve alakult 
Szentendrén, és a város meg is határozta zenei orientációját. 
Klasszikus balkáni népzenét játszanak, bár annak nem a re-
zesbanda-hagyományait követik, hanem elsősorban a tambura 
játssza a főszerepet.

 CIMBALI BAND     
A kiváló cimbalomművész, Unger Balázs 2006 tavaszán új ze-
nekart alakított. Koncertjük március 8-án 20 órától lesz hall-
ható a Fonóban. Az együttes tagjai mindannyian szenvedélyes 
rajongói a balkáni zené-
nek, így személyes von-
zódásunk miatt tűzték ki 
célul e különösen gazdag 
és értékes hagyomány 
megőrzését. Zenéjükben 
fő szerepet kap a cim-
balom, és a harmonika, 
mely utóbbi a Balkánon a legkedveltebb hangszerek egyike nap-
jainkig.  Dallamaik nagy része Románia, Magyarország, Bulgá-
ria, Szerbia, Horvátország területéről származó népzenék. 

 A CSODASZARVAS MESÉJE   
Az FMH-ban működő Csepp-Csoda Meseszínház legújabb 
előadása március 7-én 10.30-kor lesz látható. Az Aranyszamár 
Bábszínház a Csodaszarvas meséjét mutatja be elsősorban óvo-
dás és kisiskolás korú gyerekeknek. A darab érdekessége, hogy 

a jól ismert történetet egy kevéssé szokványos szemszögből 
mutatja be. Mindenki tudja, hogy Hunor és Magyar hogyan 
találkozott a Csodafejű szarvassal, aki elvezette őket a magya-
rok egyik őshazájába. Ám az már kevéssé ismert, hogy ki is 
volt ez a szarvas valójában, miért indult útnak, hogy eleinket 
magával csalogassa Szkítiába. E kérdést járja körül a humoros 
fordulatokban bővelkedő, szép mese.

 PALYA BEA QUINTET & KRÉTAKÖR    
Nőttön Nő címen kétnapos fesztivált tartanak az A38 Hajón. 
Március 1-jén 21.30-tól a cigány, magyar, kelta, zsidó és balkán 
zenei hagyományokat magáénak valló Fabula Rasa tart lemez-
bemutató koncertet, mely után 
Bognár Szilvia, Herczku Ágnes 
és Szalóki Ági is fellép. Március 
2-án 22 órától dzsesszbe oltott 
népzene, vidám slágerest szí-
nészektől, és éjszakába nyúló 
nőparti várja az érdeklődőket. 
Elsőként Palya Bea és quintetje 
lesz hallható. A kiváló énekes-
nő európai és keleti dalokat 
egyaránt énekel, de nem idegen 
tőle a dzsessz vagy a megzené-
sített vers sem: tavaly jelent Weöres Sándor Psyché című műve 
alapján készült CD-jük. A Krétakör Színész-TáncZenekar igé-
nyesen összeállított programjában tánczenei örökzöldek szó-
lalnak meg, minden fellépésükön óriási sikert aratva. 

 WOYZECK   
A fiatalon elhunyt német író, Georg Büchner Woyzeck című, 
töredékben fennmaradt drámáját mutatja be a Zugszínház 
társulata március 3-án 20 és 4-én 22 órakor a MU Színház-
ban Hollós Péter rendezésében. A címszerepet Miklós Marcell 
játssza. Az író halála után két évvel, 1839-ben kiadott művet 
nemcsak színházak játsszák szívesen, de egy operának (Berg: 
Wozzeck) és több filmfeldolgozásnak is alapot szolgáltatott. 
Büchner egy valós esetet dolgozott fel, egy fiatal borbélylegény 
történetét, aki megölte a szeretőjét. A kivégzése után hosszú 
ideig vitáztak a beszámíthatóságáról. A Zugszínház Woyzeck-
előadása a groteszk felől közelíti meg a témát.

 LEÁNYKERESKEDŐ   
Újabb bemutatót tart Buda népszerű színháza, a Karinthy: 
március 8-án 19 órától lesz először látható Karinthy Ferenc 
kétrészes vígjátéka, a Leánykereskedő Cserje Zsuzsa rendezé-
sében, a főbb szerepekben Dunai Tamással, Sörös Sándorral, 
Sallai Nórával, Horesnyi Lászlóval, Voith Ágival, Szersén Gyu-
lával és Sztankay Orsolyával. Kicsoda is korunk (és a darab) 
leánykereskedője? Egy korosodó, állástalan közgazdász, aki a 
rendszerváltás zűrzavarában a barátjával jövedelmező üzletet 
épít fel: külföldről hazánkba látogató uraknak közvetít fiatal 
lányokat, saját „menyasszonyait”. Straub úr azonban válogatós: 
éppen az ötödik nőt rúgja ki házából. Mily szerencse, hogy ép-
pen akkor állít be lakásába a bájos házmesterlány...

AZ ÚJBUDA KULTURÁLIS AJÁNLÓJA

Dezső Virág mutatja be holland-
magyar koprodukcióban készült, Cer-
vantes regénye által ihletett koreog-
ráfiáját Dulcinea címmel. Társalkotók: 
Rácz Eszter, Nina Umniakov – írja a 
színlap a MU Színházban. 

Aztán így folytatódik a szöveg: „Dulcinea 
del Tobosóról – Don Quijote szerelmé-
ről – mindent tudunk és semmit sem. 
Ismeretlen ismerősünk tehát, a mindig 
távol lévő realitás, nélkülözhetetlen felté-
tele életünknek. Nemcsak a férfiszerelem 
örök rejtélye, a 
vágy titokzatos 
tárgya ugyan-
is, hanem éltető 
erőnk, minden 
reményünk for-
rása, ember mi-
voltunk záloga”. 
És ha Cervantes 
a korabeli híres-
hírhedt lovagre-
gények paródiá-
ját, a világiroda-
lom első regényét 
a l kot ta meg, 
most szembesül-
hetünk szerel-
mével, a titokza-
tossal, akit talán 
felismerünk.
 Felkotkodá-
csol a fehér bóbi-
tás tyúk, ártatlan 
groteszken figyel 
maga körül, és 
elhallgat, amikor 
már a zene szól. 
Esendő örök nők 
vedlenek ezer alakba szemünk láttára. 
Vetkező-öltöző mozdulatokkal kitakar és 
betakar valamit a kor és idő. Pereg az elő-
adás. Kell, hogy várj – halljuk, és olvashat-
juk angolul is. Villódznak a projektoron a 
képek. A nézőtér együtt lüktet a tánccal, a 
színpadon hajladozók teste meséket mesél. 
A néző már nem is a táncot látja. A tánc 
tökéletes. Azt már nem is kell figyelni, 
magától értetődően hömpölyög, dobban 
és repül. Amit sugároz megfoghatatlanul, 
az tart fogva. A transzcendens, ataviszti-
kusan drámai tartalom, lírával, humorral.  

A férfiszerelem örök rejtélye és vágya

Anima del Toboso
 Igazi táncszínházat látunk, társulat-
tal, mely a világ bármely színpadára való, 
bár mindössze hárman küldik a jeleket. A 
mozdulatok és zene harmóniája közben 
létrehoznak valami mást is. Ami a szín-
padon történik, nem egyszerűen tánc. 
Az összetéveszthetetlen mozdulatvilág, 
az általa létrehozott táncnyelv előlükteti a 
mai elgépiesült világ és az archaikus kul-
túrák jelképeit is. Annyi fájdalom, játék, 
gúny és humor, halhatatlan és halandó 
emlékeztetni akaró gondolat tölti be általa 
a tudatos-tudattalan üres teret, hogy már 

nem produkci-
ót figyel a néző. 
Befelé figyel saját 
lelkébe, öntudat-
lanul keresve a 
felébresztett jele-
ket. 
   A titokzatos 
és kitárulkozó, 
rejtőző anima, 
Dulcinea del 
Toboso, nevez-
zük így, az élet 
értelme. A fér-
fiszerelem örök 
rejtélye és vágya 
adja a hit fel-
tétlenségét, az 
odaadást, „hogy 
látatlanul is higy-
gyétek, valljátok, 
állítsátok, esküd-
jetek rá és bizo-
nyítsátok”, szép-
sége egyetlen és 
örök. Hold-ana-
lógia, folyton 
változik. A nő az 

otthon, az anya, a közös feltöltődés,  meg-
ejtő, gyámolításra ösztönző, puha titok-
zatosság, amazon vagy kurtizán. Valaki, 
akinek mozdulatai, titkai, vágyódásai nél-
kül kiürülne a világ. Tudjuk, hogy létezik 
és eljön egyszer, vagy már talán láttuk is 
valahol. C. G. Jungnak köszönhetően ma 
már biztosan tudjuk, a nagy alkimisták 
nem anyagi szinten értették az aranycsi-
nálást, hanem a lélek nemesítésének ana-
lógiájaként. A bölcsek köve nem egy szik-
la, most annak, aki érti, újra előkerült.

- urbán  -

Árva csillag, avagy Póka Mihály har-
madik típusú találkozása az ibrányi 
éjszakában. Zsúfolásig megtelt lelátók 
fogadták Pintér Béla Társulatának 
legújabb, immár nyolcadik darabját a 
február 15-i bemutató másnapján. 

Már az előadást hirdető plakát is önma-
gáért beszél: egy hagyományos, hímzett 
konyhai falvédőn egy gesztikuláló disznó, 

egy menyecske, aki éppen főz, valamint 
egy óriásszemű földönkívüli, mindez vi-
rágmotívummal körbefogva. Igaz, ezek-
ből a figurákból csak a földönkívülivel 
találkozhat az előadás során a közönség, 
ennek ellenére a darab számtalan esemé-
nye és részlete idézi föl bennünk az édes-
bús népi magyar valóságot. A kissé félénk 
agglegény, Mihály (Tóth József) már jócs-
kán túl az ötvenen, végre szerelemes lesz. 
Választottja, a rendkívül dekoratív Andrea 
Angyelevna (Szamosi Zsófi) egy „cseppet 
sem” érdekember lévén, rajong Mihályért, 
de leginkább az agglegény nemrégiben 
elhunyt édesanyja után örökölt házáért. 
Főhősünk csekélyke összegért át is ruház-
ná az értékes tájjellegű házat szerelmének, 
ám ekkor megjelenik Mihály unokaöccse, 
a pesti selyemfiú Oszkár (Csatári Éva!), 
aki kisemmizve érzi magát a megkötött 

Pintér Béla Árva csillaga a Szkénében

Harmadik típusú találkozás
üzleten. A vitába az ibrányi disznótenyész-
tők (Thuróczy Szabolcs és Deák Tamás) is 
beleszólnának, de ekkor „fékezősugár ak-
tivál”, és leszáll a színpadra egy ufó. 
 A két földönkívüli, Tört Fény Százezer 
és Fagyott Ammónia Négy (Szalontay 
Tünde és Bárdos Andrea) csupán fél liter 
kiváló minőségű pálinkát szeretnének 
szerezni űrhajójukba, ez a fajta nedű ké-
pezi ugyanis a nem mindennapi járgány 

üzemanyagát. Az 
Árva csillagról ér-
kezett két űrlény 
cigánylánnyá vál-
tozik, és Mihály 
segítségével végül 
hozzájut a kívánt 
üzemanyaghoz, 
előtte azonban 
– célba véve Skó-
ciát – megjárják 
a sógorok földjét. 
Ittas osztrák mo-
toros rendőr, ti-
roli nadrág és egy 
amerikai nyomo-
zó (Pintér Béla) 
végül ráébreszti a 
két cigánylányt, 
Vanesszát és Er-

zsikét, illetve a közben másfelé kacsintga-
tó Mihályt és barátait, hogy mindenhol 
jó, de legjobb Ibrányban. „Ó Ibrányba! 
Ibrányba most azonnal!” 
 A váratlan fordulatok ezzel még nem 
érnek véget, mert nem mindenki az, 
aminek mutatja magát. A pálinka meg-
szerzése, valamint a szomszédos bolygó 
kék színű ura is sürgeti az Árva csillagról 
jötteket, a történet mégis kerek egésszé 
alakul, sőt a látszólag szomorúnak tűnő 
végkifejlet is megoldja a házra áhítozók 
sorsát. Nemegyszer szókimondó társada-
lomkritika a Pintér Béla új darabja, mely 
jó érzékkel vegyíti a kortárs és a népi ele-
meket. A szürreális képek sokaságát kivá-
lóan jeleníti meg a színészek remek játéka 
és éneke, valamint a népi dallamokat ját-
szó, kísérő együttes. 

Farkas Annamária

Egy profi hobbi és egy ígéretes jövő 
előtt álló emlékzenekar koncertje 
hozta lázba a rockzene szerelmeseit az 
A38 teltházas koncertjén. 

Mindkét fellépő zenekar az elmúlt esz-
tendőben jelentette meg első albumát. 
Egyikük közel tíz éve tartó lelkesedés 
által inspiráltan, a másik mindössze fél 
évvel a megalakulása után. Utóbbi rögtön 
magasra helyezte a lécet: első hanghordo-
zójának a Greatest Hits Vol. 1 címet adta.
 A MAnökken ProlEtarZ együttes  
frontemberei, az egykori gimnáziumi 
osztály- és padtárs Kerekes Sugárka (ének, 
gitár) és Karvalics Viktória (basszusgitár, 
ének) az érettségi előtt még Crédence el-
nevezés alatt zenélgetett, majd Schwungra 
váltottak, amit a Mezítláb a Parkban, és 
a Mezítláb a Parkban Emlékzenekar név 
követett. Innen ered a fentebb összeolvas-
ható MAPEZ rövidítés. Alapvetően dalla-
mos punkrockot játszanak, amelyet pop 
és jazz fűszerez. 
 Az őket követő, csupán bő egy éve 
működő Kiscsillag zenekar méltán von-
zott nagyszámú érdeklődőt. Már a Kis-
csillag név is az idén húsz éves Kispál és 
a Borz együttes egyik dalcímét idézi, de 
ha végigtekintünk a tagnévsoron, még 
több hasonlóság fedezhető fel. Bräutigam 
Gábor dobol, Ózdi Rezső basszusgitáro-
zik, Lovasi András mélyebb szólamokkal 
gitározik és énekel, Leskovics Gábor ma-
gasabb hangokkal operál a gitáron és ő is 
hallatja a hangját. Tehát három Kispál és 
a Borz-alapító és a Pál Utcai Fiúk zenekar 
vezére.
 Vajon mennyiben térnek el a 
Kispáltól? – merül fel a kérdés. Nos, a kon-
cert alapján a dallamvilágban akad ugyan 
elég hasonlóság, de úgy tűnik, színesebb 
zenei világ jellemzi a Kiscsillagot. Rocko-
sabb, mint a Kispál, és friss gitártémák-
ban bővelkedik, nem kevés PUF-hatással. 
A dalokból azonban itt sem hiányzik az 
ön- és közirónia, ami a Kiscsillag esetében 
is sajátos vonzerőt jelent. 

- szamos -

A Kiscsillag és a Manökken 
ProlEtarZ az A38-on

Rock és humor

A szókimondó asszonyság a Budaörsi Játékszínben

Ármány és hatalom

Gregor Bernadett a nagyszájú Kata szerepében

A színház csoda és ünnep. Parádés 
szereposztással, fényekkel, mesével 
varázsol az este. A Budaörsi Játékszín 
igazi színházat nyújtott legújabb 
bemutatójával, A szókimondó asz-
szonysággal.

Szerelem, ármány, forradalom, hatalmi 
játékok, proccok, azok, akik hamar és am-
néziásan elfelejtik, honnan jöttek. Mint 
mindig, amikor fordul a világ és változik 
a hatalmi képlet, kiderül, ki bírja még kép-
mutatás nélkül. Mennyire életveszélyes 
igaznak maradni egy hazug közegben? 
Minden közkatona a tarisznyájában hord-
ja ugyan a marsallbotot, de ha előkerül, 
már tűzrevaló a tarisznya a hirtelen jött di-
csőség miliőjében. Kevés a hatalom, hogy 
megakadályozza a gúnyos pusmogást, a 
lesajnáló balítéletet. Egyedül a szerelem, 
ami erőt, hitet ad ideig-óráig az ármányok 
ellen. A korábbi érdemek bajtársiassága 
és a kikezdhetetlen hűség 
az, ami mellvédet emel. 
Csak az idők változnak, 
az ember belül nehezen 
vagy sehogy sem ala-
kul, minden az marad 
végül, ami. Legfeljebb 
bevonja egy csalóka bu-
rok. A markotányos 
nyers, a hűtlen az 
hűtlen marad. 
 M e g i s -
merjük a szó-
k i m o n d ó a n 
nagyszájú Katát 
(Gregor Berna-
dett), a rafinált 
Fouchét (Kertész 
Péter), Lefebvret 
(Böröndi Tamás) 
és Neipperget (Far-
kas Zoltán) .  
Történetük 

játszódhatna napjainkban is, bár az ezer-
nyolcszázas évek Franciaországába viszi a 
nézőt. 1792 augusztusában Párizs népe a 
Tuilleriák ostromára készül, lövések dör-
dülnek, utcákat foglalnak el meg vissza, 
és bátor katonák rabolják a leány szíveket. 
A kis tüzértiszt az egyik jelölt az ötödik-
ről, szívfacsaróan szegény és megnyerő, 
kiérdemli az ingyen mosást. Egy félhalott 
osztrák tiszt is bemenekül, épp hogy él. De 
az igazi, a délceg őrmester ejti rabul Ka-
ta szívét. A találkozás végzetes, Francois 
Lefevbre feleségül veszi a csinos mosónőt. 
 Fordul a szín, eltelik pár év, már 1810 
felé jár a naptár, és minden változott. A 
kis tüzértiszt már maga Napóleon (Koncz 
Gábor, aki a darab rendezője is), uralko-
dó, ki a wagrami csatában az osztrákokat 
is legyőzte. De saját anyja is hiányolja ere-
jét, húgai meg mögötte összenevetnek. A 
béke látszatának biztosítására feleségül 
veszi Habsburg-Lotharingiai Mária Luj-
zát, Ausztria főhercegnőjét, de az zárja 
előtte hálószobája ajtaját. Hiába, a győz-
tes hadvezér még nem kelendő nemes. A 
furfangos Fouché már rendőrminiszter, 
és Lefevbre kinevezése is hercegnévé 

emeli Katát. De nehéz és göröngyös 
a címek útja, nem lehet egy csapás-

ra hazugon jól neveltté válni. Az 
összetartozás, a barátság, a kö-

zös múlt, a becsületes kiállás 
viszont sokkal fontosabb, és 
nagyon örülünk mindnyájan 
a végén. A baj csak az, hogy 
népmesei fordulattá vált 
már, és az estével ez is véget 

ért. Mikor legördült, igazi 
színházi estet takart be a 

függöny.  
(urbán)

A színpadon hajladozók teste meséket mesél
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LAKÁS, INGATLAN, GARÁZS

BANALP Ingatlaniroda keres-kínál, eladó-ki-
adó lakásokat, házakat, építési telkeket. 15 éves 
tapasztalat. 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

SZERETNÉ időt, fáradtságot kímélve eladni, 
bérbe adni ingatlanát? Hívja a Príma Otthon 
Ingatlanirodát, amelyben partnerre talál. Karolina 
út 37/a, 361-2482.

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.
ÉRÁSZ Ingatlaniroda, több közvetítőhálózat 

tagja, évtizedes tapasztalattal keres, kínál eladó, 
kiadó lakásokat, házakat, építési telkeket, üzlet-
helyiségeket (ipari ingatlanokat is). Iroda címe: 
Fehérvári út 57. fszt. 4. 
Tel.: 204-1028, 06/30/934-8120, 
erasz@nextra.hu

XI., MOHAI és Bornemissza utcában társasház 
épül. Lakások leköthetők: 06/30/251-4000.

XI., KALOTASZEG utcában eladó új építésű, 
I. emeleti, 86 m2-es, déli fekvésű lakás garázzsal, 
33,5 M Ft. 06/30/251-4000.

ELADÓ téglalakást keresek a XI. kerület kert-
városi részén. 2 vagy 3 szobás, erkélyes, egyedi 
fűtésű érdekelne. Magánszemélyek hívását várom! 
06/70/316-0840.

XI. KERÜLET zöldövezetében keresek 100 m2 

körüli, jó adottságú lakást! Közvetítők ne hívja-
nak! Köszönettel. 06/20/952-1120.

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.

XI., FEGYVERNEK utcában téglaépítésű, felújí-
tott, 43 m2-es, földszinti, erkélyes lakás 12 m2-es 
pincével eladó. 1,5 szoba, gázfűtés, 
irányár: 13 500 000. 06/20/952-9892.

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

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

BUDAI New York Ingatlaniroda keres eladó la-
kásokat, házakat, irodákat ügyfeleinek. 219-0362.

ELADÓ lakásokat keresünk ügyfeleink részére. 
Hívjon minket bizalommal! Palace Ingatlan. 
Tel.: 328-0033, www.palaceingatlan.hu

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

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

KILENCEDIK kerületben 2 szobás, 68 m2-es 
öröklakás eladó tulajdonostól 14,5 M Ft-ért. 
06/20/540-1139.

REÁL Budapest Ingatlaniroda még mindig csak 
3% jutalékért keres eladó/kiadó ingatlanokat ügy-
felei részére. Tel.: 06/70/624-2147.

TULAJDONOSTÓL, Vahot utcában, 65 m2-es, 
3 szoba étkezős, IV. emeleti panellakás rendezett 
házban eladó. Irányár: 14 millió. 
Érd.: 06/20/453-0950.

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

KILENCEDIK kerületben 2 szobás, 68 m2-es 
öröklakás eladó tulajdonostól 14,5 M Ft-ért. 
06/20/540-1139.

BÉRLEMÉNY,  GARÁZS 
INGATLANABC Ingatlaniroda (alapítási év: 

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

XI., BOCSKAI úton alagsori helyiségek raktáro-
zás céljára bérbeadók. 06/20/255-7166.

XI., FEJÉR Lipót utcában kiadó 75 m2-es, rep-
rezentatív lakás garázzsal 150 000 Ft/hó + rezsi. 
06/30/251-4000.

GARÁZS hosszú távra kiadó a Budaörsi út, 
Villányi út saroknál. 06/30/200-3930, 214-5730.

BÚTOROZOTT, kiadó lakást keresünk 100 ezer 
Ft-ig ügyfelünknek. 215-7336, 06/70/703-3242.

SASHEGYEN kiváló állapotú, 20 m2-es garázs 
kiadó. 06/30/314-3203, 319-3658 üzenetrögzítő.

OKTATÁS
MATEMATIKUS egyénileg tanít nyolcadikoso-

kat, gimnazistákat, egyetemistákat. T.: 365-2969.
MATEMATIKA-KORREPETÁLÁST, érettsé-

gi felkészítést vállal gyakorlott, fiatal tanárnő a 
Móricznál. 06/30/264-4889.

BUDAI Skálánál német-, angoltanítás, korrepe-
tálás. Tel.: 466-5301, 06/30/259-7091.

HATÉKONY matematika-korrepetálás egyete-
mista lánynál az Etele úton. 06/20/348-4677.

ANGOLUL, diplomás, tapasztalt, anyanyelvű 
tanártól, XI. kerület. 466-4670.

DISZLEXIÁS (olvasási nehézségekkel küzdő) 
gyermekek fejlesztését, iskola-előkészítését vállalja 
szakképzett pedagógus. Tel.: 06/20/232-4280.

ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsga felkészítés reg-
gel. T.: 246-8246, 06/20/585-4515.

MATEMATIKA-, fizika-, kémiaoktatás általános 
iskolástól egyetemistákig. 385-3280, Obádovics.

ANGOL, spanyol, olasz, német, orosz Gazdagréti 
Nyelviskolában. Anyanyelvi oktatók. 
06/20/354-4879.

ANGOLTANÍTÁS Gazdagréten. Nyelvtanár vál-
lal oktatást, vizsgára felkészítést, délelőtt is. 
246-8045, 06/70/616-5035.

MATEMATIKÁT, fizikát, műszaki tárgyakat ta-
nít minden szinten mérnöktanár. 
246-2122, 06/70/519-4356.

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

KÜLFÖLDÖN tanult, angolszakos hallgató an-
gol tanítást vállal. 06/70/500-0700, 227-4058.

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

MATEMATIKA különóra 5-8. osztályig. 
Felzárkóztatástól a versenyszintig. 
Telefon: 204-5510 (esti órákban).

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.

BUDAI FÉG gázkészülék szervizünk udvarias, 
jól képzett szerelőkkel, ingyenes kiszállással dol-
gozik hétköznap, hétvégén. 
06/20/921-2215, 06/30/471-5440.

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

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

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

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

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

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

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

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

VÍZ-, gázszerelés, fürdőszoba-felújítás, gázké-
szülék-javítás. 276-9408, 06/20/955-4768.

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.

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

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.

LAKÁSFELÚJÍTÁST, kisebb munkákat szak-
emberekkel, garanciával vállalok. 06/20/430-1461. 

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

SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, gipsz-
kartonozást vállalok garanciával. Igény szerint 
takarítással. A legkisebb munkától a teljes lakás-
felújításig. 06/30/643-1902.

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. 208-0721, 06/20/949-4529.

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

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

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

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

TETŐSZIGETELÉS. Lapos tetők szigetelésének 
felújítása bitumenes és műanyaglemezes szigete-
léssel. Tetőkert-, tetőterasz szigetelése. Kerti tó bé-
lelése. Szféra-Tect Kft. 220-2809, 222-8699.

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás tisztaságitól 
a díszítőfestésig anyagbeszerzéssel, bútormozga-
tással, fóliatakarással, sittelszállítással, garanciával. 
Érettségizett, hazai szakemberek. 06/70/505-5855, 
www.mesterfesto.hu

LAKÁSFELÚJÍTÁS, burkolás, festés, parkettá-
zás, gipszkartonozás, tetőtér-beépítés. 
Tel.: 06/70/293-1469. 

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

ALPINTECHNIKÁVAL vállalunk: homlokzat-
veszélytelenítést, vakolatfestést. Műkőpótlásokat. 
Festő-, bádogos-, szigetelő- és tetőmunkákat. 
Javítástól a teljes felújításig. T.: 06/20/921-6939, 
www.alpinstadt.hu

LAKÁSFELÚJÍTÁS anyagbeszerzéssel, garan-
ciával! Szobafestés, csempeburkolás, kőműves-
munkák, gipszkartonozás, parkettázás, vízszerelés. 
06/20/573-2633.

HOMLOKZATOK, tűzfalak veszélytelenítése, 
vakolása, hőszigetelése, festése. Panelhézag-szi-
getelés, egyéb alpintechnikai munkák. Atrium 
Építőipari Kft. 06/20/935-7089.

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

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

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

TETŐ: cserép, pala és lapos tetők kisebb javítá-
sát, illetve teljes felújítását, szigetelését vállaljuk. 
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 villanybojlerek szakszervize itt a kerü-
letben. Vízkőtelenítés, az elektromos hibaelhárítás-
tól az anódcseréig, bojlereken! Nyomáscsökkentők, 
túlfolyószelepek, csapok csöpögését, zúgását, 
folyását, rosszul, vagy nem működő szerelvények 
vízszerelését, cseréjét is garanciával vállaljuk. A 
kiszállás díjtalan. Munkafelvétel: 
319-3658 üzenetrögzítő, 06/20/498-9131. 

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 televí-
zió, hifi javítása korrekt áron, garanciával. 
06/30/982-4666, 275-6211.

SZÁMÍTÓGÉP-SZERELÉS nonstop lakáson, 
software, hardware. 06/20/328-0952, 215-7476.

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

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

TV, rádió, videó, csöves erősítő műszerésze. 
Zalai Péter elektromérnök. Kamilla u. 3. 
319-5762, 06/20/968-2527.

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.

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

FAVÁGÁS, bozótirtás, fűkaszálás, sövénynyírás, 
metszés, permetezés, gyepesítés, tereprendezés, 
kerítés építése, térkő-, járda-, támfal készítése, épü-
let bontása, szállítása, egyéb kertészeti munkák 
garanciával, reális áron! 
Tel./fax: 789-2741, mobil: 06/20/947-5830.

TAKARÍTÁS, irodák, intézmények, üzemek, 
társasházak rendszeres, illetve nagytakarítása. 
Szőnyeg-, kárpit-, ablak tisztítása, lomtalanítás, 
pince, padlás tisztítása. Referenciával, garanciával, 
reális áron! 
Tel./fax: 789-2741, mobil: 06/20/947-5830. 

SZJA bevallások elkészítését, vállalkozások 
könyvelését vállalom: mérlegképes könyvelő. 
Tel.: 06/20/340-9246, 
email: lanszkizsuzsa@freemail.hu 

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

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

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

FODRÁSZ házhoz megye (mérsékelt áron). 
06/70/286-2904, hétvégén is.

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, tár-
sasházak részére. 201-2489, 06/70/245-7388.

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.

30 ÉVES tapasztalattal építőipari, mérnöki szol-
gáltatás, szaktanácsadás, műszaki vezetés, ellenőr-
zés: 06/30/246-7788.

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

RÉGISÉG, KÖNYV
OPERA Antikvárium mindenféle könyvet, 

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

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

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

DÍJTALAN lakáskiürítéssel vásárolok bútort, 
festményt, porcelánt, hangszert, játékot. 
291-3101, 06/30/347-7713.

uj
bu

da
@

uj
bu

da
m

ag
az

in
.h

u

hi
rd

et
es

@
uj

bu
da

m
ag

az
in

.h
u

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

1945 ELŐTTI könyveket, sorozatokat, útleírá-
sokat, Vernét, versesköteteket, atlaszokat, lexiko-
nokat, szakkönyveket, Kner-nyomtatványokat, 
valamint térképet, képeslapot, fényképet, metsze-
tet magas áron, készpénzért, kiszállási díj nélkül 
vásárolunk. 06/20/973-3177.

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

VII., WESSELÉNYI utca 19. 317-9938 vásárol 
arany ékszereket, ezüstöt, herendi étkészletet, dísz-
tárgyat, festményeket, bútort, hagyatékot. 20 éves 
tapasztalat, díjtalan értékbecslés.

GYÓGYÁSZAT
SZENVEDÉLYBETEGSÉG a családban? 

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

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

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

ÁLLÁS
ÉPÜLET- és irodatakarítási munkákra keresünk 

korrekt munkaerőt. Érd.: 06/20/455-8287.
600-1500 Ft/óradíjjal hölgyeket keresünk pót-

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

DÉLUTÁNOS, 6 órás telefonos asszisztensi 
munka nyugdíjasoknak fix bérezéssel XII. kerületi 
irodánkban. Érdeklődni lehet 14-20 óra között: 
06/70/770-0083.

ŐRMEZEI fitness terembe, heti 6 alkalomra 
éjszakai, heti 5 alkalomra napközben 2 órában 
nemdohányzó, megbízható, leinformálható taka-
rítókat keresünk. 06/20/941-9779.

VÍZ-, és központi fűtés szerelő tanuló keresi 
korrekt mesterét a kerületben, aki mellett a szak-
mát gyakorlatban megtanulhatná. Tamás, 
telefon: 06/20/328-7086 vagy este: 208-3109.

BELSŐ postaládás szórólapterjesztőt felveszek 
kerületi munkára. T.: 06/70/289-9106.

GONDOZÁS

AZ OTTHON Segítünk Alapítvány szülői ta-
pasztalattal rendelkező, önkéntes munkatársakat 
keres kisgyermekes édesanyák heti 3-4 órás se-
gítésére. Számukra ingyenes felkészítést tartunk. 
Információ: 209-3430, 06/30/449-5394, 
www.otthonsegitunk.hu

IDŐSEK otthoni gondozását, háztartásuk veze-
tését vállalja gyakorlattal rendelkező 50-es hölgy. 
06/70/594-4414, 789-1016.

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

IDŐSGONDOZÁST, háztartásvezetést vállal 
megbízható hölgy gyakorlattal. 
06/70/594-4414.

VEGYES 
OROSZ pianínók végkiárusítása, hangolás, zon-

goraoktatás. Tel.: 209-3247, 06/20/912-4845.
KERESEM Baross Juditot és Tihanyi Sándort, 

akik 1972-ben érettségiztek a József Attila 
Gimnázium IV. b. osztályában. Minden informáci-
ót megköszönök. Lauferné Hajdú Katalin 
06/30/221-9356, 365-8857, 
laufer.katalin@mail.tvnet.hu

KÖZÉPKORÚ, keresztyén család eltartási szer-
ződést kötne, vagy életjáradékot fizetne lakásért, 
házért. 385-0598, 06/20/886-1931.

FÉLÁRON eladó 2 db vadonatúj ortopédikus 
vákuummatrac. Méret: 80x210 cm. 
Telefon napközben: 203-5166.

KÖZLEMÉNY
NÉVVÁLTOZTATÁSI kérelmet nyújtottak be 

Pike Járási Bíróságán, hogy Matthew Horvath 
nevét Matthew Conrad Soupra változtassák. A 
bíróság 2007. február 27-én 9.30-kor Milford, 
Pennsylvania 18337, Pike Járási Bíróságán tartja 
a meghallgatást, ahol az érintettek megjelen-
hetnek és előadhatják álláspontjukat a kérelem 
teljesíthetőségéről.

ZÓLYOMI Óvoda Alapítvány Kuratóriuma 
köszönettel fogadta a személyi jövedelemadó 1%-
ának felajánlását. A beérkezett 401 560 Ft-ot állat-
kerti belépőre, játékeszközökre fordította.

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

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.

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

csoport-foglalkozást hirdet „mozaikcsaládban” élő 
szülők számára.

A tanácsadásra olyan mozaik-családtagok vagy párok 
jelentkezését várjuk, akik szeretnék, hogy mozaik-

családjuk minden tagjának („édes szülő“, „mostoha-
szülő“, „én gyerekem, te gyereked, mi gyerekünk“) a 

közérzete jobb legyen. 
 

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

nak gyereke van“ című könyv szerzője tartja.

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

www.kooperativ.hu
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A pályázatot zárt borítékban a 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 
Vagyongazdálkodási Osztályához 
(Budapest, XI., Zsombolyai u. 5. II. em. 
206. szoba) kell benyújtani. A zárt borí-
tékra rá kell írni: „Helyiségpályázat”.

A pályázat benyújtási határideje: 
2007. március 20. 12 óra

A pályázat feltételeit a részletes 
pályázati kiírás tartalmazza, mely a 
pályázati lappal együtt átvehető a 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 
Vagyongazdálkodási Osztályán  (Bp., 
XI., Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba). 

További információ kapható a 381-
1312 és a 381-1311-es telefonszámon.

HELYISÉGEK
BÉRBEADÁSÁRA

Pályázati felhívás 

Cím Alapter. 
(m2)

Albetét 
száma   Fekvése Műszaki 

állapota

Baranyai u. 26 71 92 utcai bejárat, földszint közepes

Bartók B. út 15/c. 34 34 lépcsőházi bejárat, alagsor közepes

Bartók Béla út 101. 134 1 utcai bejárat, földszint és pince közepes

Bánk bán u. 9. 55 1 utcai bejárat, alagsor közepes

Bercsényi u. 15. 39 2 utcai bejárat, pince közepes

Bocskai út 14. 42 52 udvari bejárat, alagsor közepes

Bölcső u. 3. 160 2 utcai bejárat, földszint jó

Budafoki út 55. 65 1 udvari bejárat, alagsor közepes

Fehérvári út 182. 24 G. 1 udvari bejáratú, földszinti garázs jó

Fehérvári út 182. 24 G. 3 udvari bejáratú, földszinti garázs jó

Iglói u. 3. 20 5 lépcsőházi bejárat, pince közepes

Kaptárkő u. 7. 28 233  utcai bejárat, földszint jó

Karinthy F. út 10. 31 38 Bicskei utcai bejárat, földszint közepes

Kruspér u. 10. 126 39 utcai bejárat, pince közepes

Október 23-a u. 25. 191 1 utcai bejárat, földszint és pince jó

Rétköz u. 16. 38 43 utcai bejárat, földszint jó

Tardoskedd u. 3. 25 1 utcai bejárat, földszint közepes

Ulászló u. 22. 35 26 utcai bejárat, alagsor jó

Villányi u. 10. 112 47 utcai bejárat, alagsor közepes

Villányi u. 42/a. 119 4 utcai bejárat, alagsor közepes

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat  
Vagyongazdálkodási Bizottsága (Bp. XI., Bocskai út 39-41.) két fordu-
lós, nyilvános pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonú, 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására.
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Rendhagyó történelemórák, zenés tárlatvezetés 

Magyar királyok 
panoptikuma az FMH-ban
Február 9-én nyílt meg a Fővárosi 
Művelődési Ház emeleti termében az 
a tárlat, amely tizenhét magyar király 
életnagyságú szobrát mutatja be az 
érdeklődőknek, az Árpád-háziaktól 
az Anjoukon át Hunyadi Mátyásig. 
A szervezők zenés tárlatvezetéssel, 
rendhagyó történelemórákkal várják 
az érdeklődőket – bár ez utóbbihoz 
előzetesen be kell jelentkezni. 

A kiállítóterembe lépve – a bejárattal 
szemközt – elsőként a magyar királyi 
családok leszármazási rendjét, s az álta-
luk használt címereket bemutató ábrát 
pillantjuk meg. Mellettük a Himnusz és a 

Szózat egy-egy sokszorosított példánya, s 
az Árpád-házi királyok családfája függ. S 
ha balra fordulunk, meg is pillantjuk az el-
ső, speciális műanyagból készült szobrot: 
Géza fejedelem alakját, őt további tizenhat 
életnagyságú, korhű viseletbe öltöztetett 
figura követi. 

 A rendezők e tárlattal szeretnék köze-
lebb hozni a mai gyerekekhez és fiatalok-
hoz középkori királyaink életét és tetteit. A 
szobrok megformálása előtt ezért – törté-
nelemtanárok, szakértők és szobrászok be-
vonásával – kétéves kutatómunkát végez-
tek. Valamennyi alak mellé rövid, szöveges 
életrajzi összefoglalót is „mellékeltek”, ám a 
kezükben tartott tárgyak alapján is köny-
nyen azonosíthatóak: az államalapító Szent 
István keresztet emel a magasba, a kunok-
kal harcoló Szent László csatabárdot mar-
kol, a törökverő Hunyadi János és fia, Má-
tyás pedig páncélt visel, jókora pallossal. 
 A készítők várakozásai szerint mindez 
önmagában is nagy élményt jelent majd 

a kisiskolásoknak 
– hiszen láthatják a 
mondákból ismert 
Szent István, vagy 
egy történelmi film 
által megörökített 
Szent László alakját, 
ahogy számos mese 
és egy rajzfilmsoro-
zat főhősét, Mátyást 
is –, s fiatalok is gya-
rapíthatják az isko-
lában megszerzett 
ismereteiket. Aki 
ennél többre vágyik, 
azt a szervezők 
óránként tartott, ze-
nés tárlatvezetéssel, 
s filmvetítéssel egy-
bekötött, rendhagyó 
történelemórákkal 
várják. Mivel e fog-
lalkozások anyagát 
az óvodások, illetve 
általános- vagy kö-
zépiskolai osztályok 
tudásszintjéhez al-

kalmazkodva állították össze, csoportokat 
csak előzetes bejelentkezés alapján tudnak 
fogadni. Bővebb információt a 203-3868-
as telefonszámon, valamint a 06/30/946-
6-8220-as mobilszámon lehet kérni. A 
kiállítás március 4-ig lesz látható.

R. H.

Nem a híresség érdekel. A Fekete Pár-
ducot szinte mindenki ismeri, hiszen 
nevét évtizedek óta a világ legjobb 
kapusai között emlegetik. 

Töviről hegyire tudunk mindent csillo-
gó pályájáról, és hogy a legjobb kapusok 
speciális tulajdonságai közül különösen a 
ruganyossága és a reflexei voltak egészen 
földöntúliak. Az Aranycsapatról, melynek 
egyik legbiztosabb sarkköve volt. A vagy 
nyolcvanhat meccsről, melyen a kaput 
őrizte zseniálisan. A legjobb kapusok spe-
ciális tulajdonságai közül ruganyossága 
és reflexei voltak különösen kiválóak, és 
ami lenyűgöző, képességei megbízható-
sággal is párosulnak. És ez az a pont, ami-
ért Grosics Gyula, az ember érdekel, nem 
a híres kapus. Nem a pletykák, ami most 
divat, hanem az, mi fontos neki a világból, 
mit szeret  és mik a meghatározóak az éle-
tében? Ahogy ezt kimondom, rám néz, 
és érdeklődés csillan a szemében, hiszen 
annyian és oly gyakran kérdezik naponta. 
 – Tudja, most nagyon nehezet kér-
dezett! Minden érdekel, amiből tanulni 
lehet. Mostanában sokat gondolkozom, 
és arra jutottam, akinek fiatalon nem volt 
gazdag élete, és nincs mire emlékezzen, 
végül nagyon sivár lesz a világ... én szeren-
csére jókor voltam jó helyen. Van ebben 
valami végzetszerű. Én eredetileg nem 
sportolónak készültem. Katolikus papnak. 
Édesanyám annak szánt, és én elfogadtam, 
teljes szívvel készültem a papi pályára. Fel 
sem merült, más legyek. Egészen más vi-
lág volt, a gyerekek másképp viszonyultak 
a szülőkhöz, szeretettel és elfogadással.  
 Négyéves lehettem, amikor anyám 
egy agyérgörcs után élet-halál között lebe-
gett, majd mikor kiengedték a kórházból, 
otthon feküdt vagy egy évig. Ez idő alatt 
egészen befelé fordult, csak istennel beszél-
getett, csak ő volt neki. A szó legmélyebb 
értelmében lett vallásos. Talán innen ered 
csodával határos, szinte teljes gyógyulása 
is. Valószínű ezért szánt papnak, és igazán 
soha nem fogadta el a sportolói pályámat. 
Ha játszottam, soha nem jött ki, de min-
den nap ott várt az öltözők előtt az edzések 
végén. Ha sokáig nem jöttem, beüzent ér-
tem. Megbízhatóságot, gondoskodást, kö-

„Máskor ne tessék verni az ellenfelet”
Randevú a Fekete Párduccal

telességtudatot tanultam tőle, hogy nincs 
sörözés, nincs csavargás dolgunk végez-
tével. Egyszer, de ez már később volt, már 
nagyfiú voltam, úgy tizennyolc, eljött egy 
meccsre. Ez volt az egyetlen alkalom, soha 
nem felejtem el. Az utolsó percekben föld-
re kerültem, még rá is játszottam egy ki-
csit, hogy teljen az idő. Ő ezt nem tudhatta 
a tribünről, csak azt látta, fekszem. Az el-
lenfél játékosát, aki fejbe rúgott, a játékve-
zető leküldte a pályáról, és ahogy ment ki 
a kijárón, anyám előtte termett. Elkezdte 
kiabálva lazsnakolni, hogy bántani merte 
a kisfiát. Volt nála egy nagy, hosszú ernyő. 
Mondta neki az edző, Grosics néni, más-
kor ne tessék verni az ellenfelet, inkább ne 
jöjjön, ha nem bírja! Tényleg nem is jött ki 
többet.

 Ahol laktunk, a házunk és az iskola 
között volt a pálya. Ha akartam se tudtam 
volna kikerülni. Már életem első mecs-
cse iszonyú kudarccal zárult, akkor úgy 
tűnt, mindennek vége. Tizenhárom éves 
voltam, mindjárt elsőre kikaptunk kilenc 
nullra. Én voltam a kapus, hát persze, és 
amit én kaptam a végén! Vili bácsi, az 
edző üvöltve rontott nekem az öltözőben, 
hogy még a pálya környékén se lásson. 
Ugyanő aztán évekkel később, amikor az 
állomáson nem sikerült elkerülni, átölelt 
és mondta, hogy ő megmondta. Emlék-
szem? Ó hogyne, ha rajta múlt volna, a pá-
lya környékére sem mertem volna menni 
többé soha. De másképp alakult, és ezért 
mondom, kell az élethez a csoda! 

 Egy vasárnap történt. Anyám hívő 
volt, minden vasárnap eljártunk együtt a 
nagymisére a Bánya-templomba. Az tíz-
kor kezdődött, és tudja, milyen a gyerek. 
Fél kilenc körül őgyelegtem a szobában, 
gondoltam, van még idő, kinézek addig a 
pályára az egyes csapathoz. A csapat két 
kapusa katona volt, a szolgálatuk miatt 
nem tudta eljönni. Ha Papp nincs, jó lesz 
a ministráns is! – mondta az edző, mert 
Pappnak hívták a kapust. Felpakoltak a 
buszra, és elvittek Komáromba játszani. 
Nagy szó volt, az egyes csapat, a Dorog 
AC MB II-es volt akkor. Még hazaüzen-
tem, hogy ne aggódjanak. Nyertünk egy 
nullra, én voltam a kapuban tizennégy 
évesen. Éjjel tizenegyre értem haza. Apám 
állt az ajtóban. Hol voltál? – kérdezte, és 
mosolygott, így elkövettem a hibát, kö-
zel mentem. Komáromban, mondtam. 
Durr egy hatalmas pofon! Mit csináltál 
Komáromban? Apám imádta a csapatot, 
ha lehetett, minden meccsükön kint volt. 
Játszottam, feleltem határozottan, amire 
durr, a pofon párja! Még hazudsz is? Még 
hogy te játszottál velük a meccsen?! Azu-
tán nagyon büszke volt rám. De ez olyan 
két pofon volt, hogy még ma is belecsen-
dül a fülem, ha rágondolok. Ez 1940-ben 
volt, ősszel. Tizennégy évesen lettem az 
egyes csapatban kapus.
 Tizenkilenc évesen kerültem el ott-
honról, és ha az ember megtanulja korán 
a rendet, gondoskodást, megbízhatóságot, 
becsületet, mindig aszerint él önállóan is, 
azután később saját családjában is. Nagyon 
mozgalmas, de nagyon pontosan beosztott 
életet kívánt-engedett a pályám.
 Inkább azokat az országokat sorol-
nám, ahol nem voltam, mint ahol voltam. 
Az ember ott jön rá, hogy mi az érték. 
Akkor még nem is voltam tisztában vele, 
az csak később jön el. Egyiptomban több-
ször is jártunk. Csodálatos. És Brazília is 
az, de néztem a hegyen a Krisztus szobrot, 
és arra gondoltam, nekem a Gellért-hegy 
kell. És szenvedtem tőle, hogy annyira 
vágytam vissza, pedig el kell ismerni, a vi-
lág gyönyörű. Mindig nagyon honvágyas 
voltam, én csak itt tudok élni. Nemsokára 
megjelenik a könyvem. Az életemről. 

Urbán Beatrice
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