Ettől a lapszámunktól széltében két,
hosszában négy ujjnyival nagyobb
az Újbuda, mint a megelőző számok.
Nyilván vannak hűséges olvasóink, akik
arra is emlékeznek, hogy két-három éve
kis alakú, tűzött formátumban jelentünk meg. Mi ez? Folyamatos nagyzási
hóbort tört ki az Újbudánál?
A magyarázat sokkal prózaibb. A
múltkori lapméret-változást az olvasói
igények változása kényszerítette ki, a
mostanit a nyomda legjobb gépe. A
legjobb gépre kerülni jó. Gyorsabban
és jobb minőségben dolgozik, szebb
lap lesz az eredmény. Ezen a gépen
viszont más papírméret a szabvány.
Levágathatnánk, de a vágatás is pénzbe
kerül, meg a levágott papír is. Inkább
nagyobb lapot csinálunk, nagyobb
képekkel, több szöveggel. Nem mellékesen hirdetőink ugyanannyi pénzért
nagyobb hirdetési felületet kaphatnak.
Lehet ennyi érvnek ellenállni?
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Programválaszték

Indiai tánc

Róma bajnoka

Összeállításunkban kerületünk
közösségi házai és színházai
tavalyi sikereikről és az idei
tervekről számolnak be.

Bittner Dóra meg sem hirdetett
előadására minden hely elkelt.
Művészbarátok és barátnők
sereglettek a Bartók 32-be.

Nagy Imre élete során tizenegy
olimpián vett részt. Előbb az
öttusacsapat tagja, majd
szövetségi kapitánya volt.

cikkünk a 7. oldalon

cikkünk a 6. oldalon

cikkünk a 8. oldalon

Molnár Gyula 2006-ban nem a főpolgármesterségért indul

ÚJBUDA-ÚJ LENDÜLET

Újbuda nekünk mindennél fontosabb
Az Újbuda előző két számában hagyományainkhoz híven megkérdeztünk minden
önkormányzati képviselőt és a kerülethez
kötődő parlamenti honatyát a tavalyi év
eredményeiről, illetve az idei tervekről.
Ezúttal pedig Molnár Gyula polgármestert, országgyűlési képviselőt kértük meg,
hogy válaszoljon kérdéseinkre.

Akik itt élnek, közlekednek, gyereket
nevelnek, minden bizonnyal értékelik
azt az erőfeszítésünket, amely az intenzív parképítésre és -fenntartásra, az utak
aszfaltozására, kátyútlanítására, a játszóterek szabványosítására és fenntartására
irányulnak. Ebben az évben költségvetésünk mintegy 5%-át, egymilliárd forintot irányzunk elő a fenti célokra. Ehhez
hasonló összeget a kerület még soha nem
tudott előteremteni ezekre a feladatokra.
Ezt az óriási összeget úgy tudjuk hatékonyan fejlesztésre fordítani, ha az ellenőrzést jelentősen megszigorítjuk. Ennek
több eleme van, egy része a Polgármesteri
Hivatal műszaki osztályának feladata, de
számítunk a kerület lakóinak hatékony
támogatására is. Egy zöldszámon bárki
jelezheti például, ha kátyút fedez fel. Terveink szerint 48 órán belül megszüntetjük
a közlekedésre veszélyes gödröket még
akkor is, ha az nem a kerület, hanem a
főváros útjain keletkezett. Más kérdés,
hogy utólag természetesen leszámlázzuk a főváros útjain kijavított kátyúzás
költségeit a tulajdonosnak.

A polgármester válaszaiban inkább előre
tekintett, a kerületi fejlesztésekről beszélt
hangsúlyosabban. Most az Újbuda olvasói
előtt véget vetett a már-már országos méretű találgatásnak: nem a főpolgármesteri
székért indul, hanem itt a kerületben kívánja magát megméretni.

Legutóbbi találkozásunk alkalmával
nagy hangsúllyal beszélt arról, hogy
a kerület működtetése, üzemeltetése
mellett fontosak a távlatosabb elképzelések. Ebből a szempontból milyen eredményeket hozott az elmúlt év?

Bebizonyosodott, hogy egy ekkora városban, mint a miénk – ezekben a hónapokban válunk ötödik helyett negyedik legnagyobb magyar várossá –, szükség van a
távlatos tervezésre. Az elmúlt évben véget
ért az útkeresés időszaka, befejeződött a
koncepciógyártás. Ez alól egyetlen kivétel
van: a településfejlesztési területet illetően.
Köztudott, hogy éppen az Újbuda egyik
tavalyi utolsó számával kérdőívet juttattunk el a kerület lakosaihoz, amelyben
részletekbe menően kikértük véleményüket közös életterünkről, a fejlesztés, fejlődés kívánatos irányairól. Szerencsére több
ezer válasz érkezett vissza postai úton, és
az interneten is több százan válaszoltak,
ami azt bizonyítja, hogy szándékunkat
megértették és szívesen fogadták Újbuda
polgárai. A beérkezett válaszok feldolgozása több lépcsőben, folyamatosan
zajlik, s erre is alapozva, széles egyetértéssel létrehozott településfejlesztési koncepciót szeretnék a képviselő-testület elé
terjeszteni, végső soron létrehozni.



Révész Marianna





Mi az, ami a felmérés eddig ismert eredményei alapján kirajzolódni látszik?

A válaszokból munkatársaimmal azt a
következtetést vontam le, hogy a kerület
lakói – ha nincsenek is birtokában azoknak a részletes terveknek, adatoknak,
amelyekkel a Polgármesteri Hivatal rendelkezik és dolgozik – pontosan érzékelik
az elmúlt két évi tevékenységünket, s azt
mondhatom, hogy ráéreznek a teveinkre
is. Ez arra utal, hogy nemcsak jól dolgoztunk, de az elvégzett munkát és az elvégzendő feladatokat egyaránt jól is kommu-

Az első oroszok a fogaskerekűn érkeztek

Hatvan évvel ezelőtt
szabadult fel a főváros
Budapest ostroma hatalmas harcászati
cselekmény volt. Bécs 6 nap alatt, Berlin 2 hét alatt esett el, Budapest elfoglalása 102 napig tartott. A szovjet hadsereg magyarországi összveszteségeinek
a felét Budapesttel kapcsolatban szen-

vedte el. A 79 ezres német-magyar
védőseregből a kitöréskor legfeljebb
700 fő érte el a saját vonalait. Február
13-án Budapest ostroma véget ért.
cikkünk az 5. oldalon

Kép egy szovjet filmhíradóból: oroszok a mai Bartók Béla úton, háttérben a Szabadság híd.

nikáltuk. Megindítottunk egy folyamatot,
amely 2005-től legalább 5–10 évig látható
fejlődést eredményez a kerületben. Utak,
épületek újulnak meg, nőnek ki a földből,
s az életminőséget javító intézkedéseink
is érzékelhetőek lesznek. Jól kifejezi ezt új
szlogenünk: Újbuda – új lendület.


Hogyan képzeljük el ezeket a fejlesztéseket? Mi az, ami a lakosságot leginkább
érintő területeken megvalósul?

Az első és talán legfontosabb, hogy rendet kívánunk teremteni a közterületeken.

Felmérések szerint az egészségügy és a
közbiztonság a közlekedéshez mérhetően
érdekli az itt élőket.

Rendezett egészségügyet szeretnénk,
ahogy a választások során ígértem. Köztudott, hogy átvettük a fővárostól a járóbeteg
szakellátást, és ezzel többbek között a teljesen elavult Fehérvári úti Szakrendelőt is.
Javában dolgoznak az építők. A 670 millió
forintos felújítás ebben az évben megvalósul – most éppen a negyedik és ötödik
szintet építik újjá. A korszerű rendelőintézet átadása után európai uniós színvonalat képvisel majd. Persze itt nemcsak az
épületről van szó, hanem a korszerű számítógépes betegirányítási rendszerről és
a műszerezettség állapotáról is. Ez utóbbit
a Gyógyír Kht. valósítja meg, az önkormányzat garanciavállalása mellett.
folytatás a 3. oldalon

Színvonalas munkásszálló a Kocsis utcában

Cselekvő szolidaritás
A Kocsis utcában január 24-én hivatalosan is átadták a 350 ember befogadására alkalmas Kocsis Szállót. A 600
millió forintból felújított intézmény
saját lakás nélküli, ugyanakkor állandó
munkával rendelkező nők és férfiak
ideiglenes otthonául szolgál.
A Fővárosi Közgyűlés 2001 decemberében
döntött Budapest legnagyobb hajléktalanellátó intézménye, a több mint hétezer
négyzetméter alapterületű ingatlan felújításáról. A munkálatok 2004 júliusában
kezdődtek, és decemberre fejeződtek be.
Budapest a cselekvő szolidaritás városa, bizonyítja ezt ennek az intézménynek a megszületése is, mondta az ünnepélyes átadáson Demszky Gábor főpolgármester, aki egyben megköszönte, hogy
a kerület otthont biztosít a szállónak.
Emlékeztetett arra, hogy a munkásszállók
megszűnése is hozzájárult a hajléktalanság kialakulásához. Végül Solt Otíliának,
a SZETA alapítójának gondolatát idézte:
Az emberi méltóságot adjuk vissza az újrakezdés lehetőségének megteremtésével.
Molnár Gyula polgármester köszöntőjében elmondta, bízik abban, hogy a
szálló hozzá fog járulni ahhoz, hogy az itt
lakók visszataláljanak a normális életbe,
valamint abban, hogy a városnak e szegletében is beindulhat a pezsgés, hiszen már

folyik a közlekedés fejlesztése is. A polgármester hozzátette, reméli, hogy az ide
költözők és az őket segítő szakmabeliek is
meg lesznek elégedve a színvonalas létesítménnyel.
A tizenöt szintes épület nyolc emeletén két, illetve négyszemélyes szobákat,
valamint párok fogadására alkalmas
minigarzonokat alakítottak ki. Másik öt
szintjén átmeneti szálló jelleggel építették
ki a két-, három- és négyágyas szobákat,
amelyeket egy éven keresztül vehetnek
igénybe a rászorulók. A 14. szint a szabadidő hasznos eltöltésére szolgál internethasználattal, folyóirat-olvasóval, kondicionáló teremmel.
Az épületben két szinten, összesen
húsz kétágyas szobával a XI. kerületi Önkormányzat rendelkezik. Mint azt Veresné
Krajcár Izabella alpolgármester asszony
elmondta, ezeket főként gyermektelen
köztisztviselőknek, illetve közalkalmazottaknak utalják ki. A munkásoknak és
a pároknak szánt szobák árai komfortfokozattól függően 1000 és 1600Ft/fő/nap
között mozognak. Az átmeneti szállón
6000 Ft a havi díj, de 15 000 forintot kötelezően előtakarékosságra kell fordítani. Az ünnepélyes átadás végén a lakók
képviseletében Kovács István saját, illetve
sorstársai verseiből olvasott fel.
Tallián

Budapesti elismerések
a Magyar Kultúra Napján

Alkotók és
műhelyek
Dr. Schiffer János, a Pro Cultura Urbis
Közalapítvány elnöke január 19-én az
A38 hajón sajtótájékoztatót tartott a
Magyar Kultúra Napja alkalmából.
A közalapítványt a Fővárosi Önkormányzat hozta létre, hogy támogassa a főváros
kulturális értékeinek védelmét és új értékek létrehozását. Az idei Pro Cultura
Urbis díjakat Schiffer János, a közalapítvány elnöke adta át az A38 hajón. Díjat
kapott Török Ferenc filmrendező, Megyik
János festőművész, a Spinoza-ház és Szabó
Márton, a Művész mozi vezetője.
A Budapest Fotográfiai Ösztöndíj azokat a fotográfusokat támogatja,
akik hozzájárulnak a főváros életének,
lakóinak, kulturális értékeinek megörökítéséhez, bemutatásához. 2003-ban az
ösztöndíjat Gárdi Balázs fotóriporter,
tavaly Dezső Tamás kapta. Az ösztöndíjasok pályamunkáit könyvsorozat formájában is kiadják. A díjátadás után a
főpolgármester-helyettes megnyitotta
Gárdi Balázs fotókiállítását.

A bank építkezni fog

Bezár a Skála
A kerület szívében 1976-ben megnyílt,
akkoriban újdonságnak számító Skála áruház 2005 végén bezár. Ugyanez a
sors vár az ország más részeiben működő, a Skála Divatház Rt. által működtetett áruházakra is, tudtuk meg Kis István
vezérigazgatótól, aki elmondta, az áruházak épületeinek tulajdonosa, a Skála Coop
Rt. másnak fogja bérbe adni az ingatlanokat, így az Október Huszonharmadika
utcait is. A 2005–2006 fordulóján történő
bezárásig azonban még változatlan formában működik tovább az áruház ruházati- és vegyes iparcikk osztálya.
Az épület alsó szintjén működő
Kaiser’s élelmiszer-áruház folytatja működését, tájékoztatott a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. kommunikációs
vezetője, Laber Zsuzsa, akitől megtudtuk,
hogy a tulajdonosváltás a Kaiser’s üzletlánc működését nem befolyásolja, változatlan formában folytatják kereskedelmi
tevékenységüket.
Schreffel János, Újbuda főépítésze
elmondta, az ingatlan az ING bank tulajdonába került, és a tervek szerint egy
utcákkal szabdalt, többfunkciós épületegyüttest akarnak itt megvalósítani, ám
ezt csak az önkormányzati szabályozással
összhangban tehetik meg.
Jadviga

Révész Marianna
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A helyszínválasztással és a korábbi évek
díjazottjainak meghívásával kapcsolatban
Veresné Krajcár Izabella alpolgármester
asszony elmondta, szeretnék, ha a kerület
kiemelkedő személyiségei egyre többször
teremtenének kapcsolatot egymással, és
a mostanában születő közösségi helyek
mind gyakrabban adnának otthont jelentős kulturális eseményeknek.

Díjátadás a Magyar Kultúra Napja alkalmából

Ünnep a Tranzitban

Kedves Olvasóink!
Az Újbuda már a múlt év végén, és
idei számaiban is többször foglalkozott a XI. kerület jubileumával.
Kerületünk ebben az évben 75
éves, és hivatalosan is felveszszük az Újbuda nevet.
Szeretnénk, ha minél többen
bekapcsolódnának a 75 esztendő
emlékeinek, történeteinek összegyűjtésébe és felidézésébe.
Kérjük, vegyék fel a kapcsolatot az
Évfordulós Bizottsággal, segítsenek abban, hogy méltóan ünnepelhessünk.
Az Újbudában és a TV11 műsoraiban időről időre értesítjük önöket
az évforduló eseményeiről és az
ünnep adta lehetőségekről.
Várjuk jelentkezésüket a 75@bp11.
hu e-mail címen vagy levélben:
XI. kerületi Önkormányzat,
1113 Bocskai út 39-41.

Hírek
 KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

Molnár Gyula, Budapest 16. számú
országgyűlési választókerület képviselője FEBRUÁR 9-ÉN, szerdán 17 órakor
tartja fogadóóráját az MSZP székházban (Bikszádi út 43.).
 MEGEMLÉKEZÉS A VÁRBAN

Budapest felszabadulásának 60. évfordulója alkalmából 2005 FEBRUÁR
11-ÉN, pénteken 17 órakor megemlékezést tartanak a Budai Várban, a Dísz
téren. Beszédet mond: Hanti Vilmos,
az Antifasiszta Világszövetség alelnöke; Hiller István, az MSZP elnöke;
Molnár Gyula, az MSZP budapesti
elnöke, a XI. kerület polgármestere.
 FKGP ÖSSZEJÖVETELEK

A Független Kisgazdapárt (XI.,
Zsombolyai út 16.) minden második
szerdán, először FEBRUÁR 9-ÉN 18 órától tartja összejöveteleit. Érdeklődés
személyesen és a 203-1168-as számon.
 EGYHÁZ ÉS POLITIKA

FEBRUÁR 8-ÁN , kedden 18 órakor a
BalEgyenes Munkacsoport Egyház
és politika címmel szakmai este rendez az Őrmezői Közösségi Házban
(Cirmos u. 8.). Vendég: Donáth László
országgyűlési képviselő (MSZP).

Karai Sándor fotóművész több évtizede él
a kerületben, és számtalan helytörténeti
kiállításon találkozhattak már nevével az
újbudaiak. Jelenleg is járja az országot az a
válogatás, amely jelentős értéket képviselő
munkásságának anyagából készült.
Az idős művész betegsége miatt nem
tudott részt venni az ünnepségen, az elismerő oklevelet Balázs Gyula alpolgármester személyesen adta át neki.
Bráda Tibor Munkácsy-díjas festőművész 1956-ban a Somlói úti Képzőművészeti Kollégium diákjaként lett először
a kerület polgára, később ide is költözött,
és azóta él a város e részében. Alapítója
volt a DunapArt Művészeti Társaságnak, és a kerület művészeti életének is
kiemelkedő személyisége. Mint azt Molnár Gyula polgármester köszöntőjében
hangsúlyozta, nagy szerepe volt abban,

hogy a XI. kerület adhat otthont a Festészet Napja rendezvénysorozatnak, amely
három év alatt hagyománnyá vált és
országos méretűvé nőtte ki magát.

T.H.

Bráda Tibor átveszi az oklevelet a polgármestertől

intézkedni. Így a jövőben még eredményesebbé tehetik a polgármesteri hivatal
tevékenységét: a bejárások hatásosan kiegészítik az íróasztal melletti munkát, a
hagyományos fogadóórai vagy levélbeli
megkereséseket. A „mobilos” hivatali
dolgozók létszámát szeretnék növelni. A
helyi lakosokkal, a közös képviselőkkel
való napi élő kapcsolattartás csak növelheti munkájuk eredményességét. Például
hatékonyabban tudnak majd fellépni az
illegális szemétlerakás ellen is.
Lakos Imre alpolgármester a játszóterek őrzésével kapcsolatban azt is elmondta: a sashegyi Szent Adalbert kilátótéren
már megoldódott a probléma, egy környékbeli lakos vállalta, hogy nyitja, illetve
zárja a játszóteret. Az Allende parkban
és az őrmezei Igmándi utcában azonban
még keresik az alkalmas embert. Természetesen más helyszíneken is törekednek
az együttműködés kialakítására.

Zoltán a zöldterületekkel kapcsolatban a
06/30/937-8685-ös telefonszámon. A játszóterek és egyéb közterületek őrzésére,
üzemeltetésére együttműködési szerződést kötnek a környéken lakókkal, illetve
a közös képviselőkkel. A körbekerített játszótereket ugyanis nyitni és zárni kell.
– A két „mobilos” hivatali alkalmazott ideje nagy részét a köz- és magánterületeken, valamint a MÁV tulajdonában
lévő területeken tölti, hogy figyeljen, észrevételezzen és intézkedést kezdeményezzen. Naponta írásbeli jelentést készítenek
– tudtuk meg Lakos Imrétől, az ötletadó
alpolgármestertől. A kezdeményezés első
másfél-két hónapjának jók a tapasztalatai. A két munkatárs az utcákon látottak
alapján gyorsabban és hatékonyabban tud

W. K. T.

Tudományos ülésszak Palotás László emlékére

Elméletben és gyakorlatban
Tudományos üléssel és mellszobrának
felavatásával emlékezett a Műegyetem és az építőipari szakma Palotás
János Kossuth-díjas akadémikusra.

Az oktatóként és kutatóként, valamint
gyakorlati munkájában is maradandót
alkotó Palotás többek között a II. világháború után a budapesti hidak újjáépítését is

 EMLÉKTÁBLA-AVATÁS

A XI. kerületi Önkormányzat emléktáblát állít Zala Tibor grafikusművész
tiszteletére FEBRUÁR 7-ÉN, hétfőn 15
órakor a Kelenhegyi út 12–14. szám
alatti műteremházban. Köszöntőt
mond Veresné Krajcár Izabella alpolgármester és Bereczky Loránd, a
Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója.
 MINDENTUDÁS EGYETEME

 VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY

Az Újbuda Német Kisebbségi Önkormányzat és a XI. kerületi Pedagógiai
Szolgáltató Központ kerületi német
nyelvű vers- és prózamondó versenyt hirdet. Korcsoportok és kategóriák: Kisjelenetek kategória (maximum 6 fő) FEBRUÁR 23. , szerda,
14 óra, Törökugrató utcai Iskola aulája. Vers- és próza kategória: MÁRCIUS 2., szerda 15 óra, Teleki Blanka
Általános Iskola. Korcsoportok: 1-2.
oszt., 3-4. oszt., 5-6. oszt., 7-8. oszt.,
gimnazisták. A budapesti döntő MÁRCIUS 19-ÉN , szombaton 9.00 órakor
lesz a zuglói Móra Ferenc Általános
Iskolában. Országos döntő MÁJUS 13ÁN, Budapesten, a Német Nemzetiségi
Gimnáziumban.
Jelentkezés február 20-ig a Törökugrató (fax: 246 5340), vagy a Teleki
Blanka Iskolában (fax: 205 7170).
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FEBRUÁR 7. 19.30: Faigel Gyula: Mire jó

a röntgenvonalzó? – Az atomi szerkezet meghatározása röntgensugárzással. FEBRUÁR 14. 19.30: Száz János: Talált
pénz – Opciók a mindennapokban és
a pénzügyi piacokon.
Helyszín: BME Informatikai Épülete,
Kozma László nagyelőadó.

Példamutató életet élt – az ifjabbik Palotás László így emlékezett

Ingyenes parkolás
A Fővárosi Közgyűlés január 27-i ülésén – a főpolgármester javaslatára és
a kerületek támogatásával – szinte
egyhangúlag úgy döntött, hogy februártól nem kell fizetni a szombati
parkolásért a fővárosban.
A rendeletmódosítás érinti néhány
kerület fizetős parkolási övezeteit
is. Eszerint a városrészek indítványai
alapján megszűnik a fizetőövezet az
I. kerületben a Hegyalja út és az Alsóhegy utca között, valamint a Naphegy
egy részén, a XI. kerületben pedig a
Gellért-hegy oldalában. Kibővítik viszont a fizetős övezet határát a VIII.
kerületben a Köztársaság térig, a XIII.
kerületben a Rákos-patakig. A változások a februári rendeletmódosítás
kihirdetési napjától lépnek életbe. Az
is elhangzott, hogy a komplex parkolási rendeletmódosítás márciusban
kerülhet a közgyűlés elé.

FEBRUÁR 19-ÉN ,

szombaton 19 órakor jótékony célú hangverseny lesz
a Ciszterci Szent Imre Gimnázium
dísztermében (Villányi út 27.) a
gyimesbükki (Erdély) magyar iskola javára. Fellépnek: az Ádám Jenő
Iskola kórusa, Klukon Edit, Gulyás
Dénes, Huzella Péter, a Kaláka együttes, valamint Ferenczi Csongor.
A műsort Csányi Tamás karnagy vezeti. Belépődíj: személyenként egy
könyv az iskola könyvtára számára.

Hétfő:
Szerda:
Péntek:

Együttműködés a polgárokkal

A rongálásokat a közös képviselők is
megakadályozhatják bejelentéseikkel. A
zöldterületen parkoló autók, a szemetes
közterületek, a kivágott fák, a sérült utcabútorok, a rossz állapotú utcai homlokzatok és a kátyúk is bejelenthetők ezután telefonon. A polgármesteri hivatal két munkatársa fogadja a hívásokat munkaidőben.
Boza Béla a 06/20/375-1262-es és Somogyi

 JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:

Gyors és hatékony reagálás a közterületeken
Varga Péter, a Városüzemeltetési Igazgatóság vezetője a polgárok, illetve a
közös képviselők együttműködésére
számít a közterületek, különösen az
uniós szabványok szerint felújított
játszóterek megőrzése érdekében
– hangzott el a közös képviselők két
legutóbbi fórumán.

FEBRUÁR 3-ÁN , csütörtökön 19.30
órától az argentínai Regős Magyar
Néptáncegyüttes lép fel a Balassi
Bálint Intézet (I., Somlói út 51.) színháztermében. A rendezvény belépődíj
nélkül látogatható.
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Karai Sándor fotóművész és Bráda
Tibor festőművész Pro Cultura Budapest XI. Kerület Díjban részesült a
Magyar Kultúra Napja alkalmából.
Az eseményre január 26-án a nemrégiben megnyílt Kosztolányi Dezső téri
Tranzit Art Caféban került sor.

 ARGENTÍNAI NÉPTÁNCEGYÜTTES

irányította. A Kossuth-díjas akadémikus,
egyetemi tanár mérnökgenerációkat oktatott a Műegyetemen, miközben gyakorlati
mérnöki munkáját is folytatta.
A tudományos ülésszak első részében
több előadó a volt tanszékvezető egyik
legnagyobb teljesítményének azt tartotta,
hogy egyszerre vett rész a fiatalok oktatásában, a kutatásokban, közben pedig a
gyakorlattól sem szakadt el, mindig megmaradt „megszállott hidászmérnöknek”.
Ő volt az Általános Mélyépítési Tervező
Intézet (ÁMTI) első igazgatója is.
Az ülésszak második részében az
építőanyag-kutatás időszerű kérdéseivel
foglalkozott a szakmai konferencia, majd
kerekasztal-beszélgetést tartottak Az építőanyagok és a kémiaoktatás a magyar felsőoktatásban címmel.
Dr. Palotás László mellszobrát az
egyetem parkjában avatták fel. Az eseményen a professzor fia, ifj. Palotás László
köszönetét fejezte ki a család nevében a
szervezőknek, majd szüleire emlékezve
példásnak nevezte életüket, azt, ahogyan a terveiket, elképzeléseiket, céljaikat együtt, egymással és egymásért
sikerült megvalósítaniuk.

Már régóta az idős emberekért dolgozik

Választott hivatása a segítés
Új vezető áll az Egyesített Szociális Intézmények (rövidítve: ESZI) élén. A képviselő-testület január 20-án
ellenszavazat nélkül döntött, a három pályázó közül egyhangúlag Nagy Arankát választotta. Kinevezése öt évre szól.
Az új intézményvezető 1967-ben született, a
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán rajztanári
diplomát, később az ELTE-n szociális munkás
diplomát szerzett. Dolgozott a református egyház Schweitzer Albert Szeretetotthonában,
a VII. kerületben pedig az idősek klubját
vezette. A XI. kerületben 1998 óta dolgozik. Először a helyi kutatási és intézményirányítási csoportot vezette, később pedig
a Fraknó utcai Idősek Otthona élén állt.
Pályája elején idős embereket rajzolt, majd
eldöntötte, hogy a középszerű művészet helyett inkább a segítést választja hivatásául.
Gondolkodása elmélyítésében a református
egyháznál munkával eltöltött idő segítette.
Nagy Aranka két gyermek édesanyja.

(gianone)

13.00–18.00-ig
08.00–16.00-ig
08.00–12.00-ig

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK
FÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Telefonszám:

08.00–18.00-ig
08.00–18.00-ig
08.00–18.00-ig
08.00–18.00-ig
08.00–16.00-ig
372-45-00

Honlap: www.bp11.hu

Egyházi programok
 BUDAPEST KÜLSŐ-KELENFÖLDI
REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
XI., Ildikó tér 1. Tel.: 204-2767
KEDD 18.00 ifjúsági óra. SZERDA
10.00 Asszony Kör (idősebbeknek).
CSÜTÖRTÖK 18.00 Bibliaóra. VASÁRNAP
10.00 Istentisztelet/gyerek istentisz-

telet. – Fiatal Házasok Köre; Szülői
Kör; Bibliaolvasó Körök; Senior
Kör; Fiatalok Biblia Köre – ezen
programok időpontjait személyes
érdeklődésre megadják.
 ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
XI., Neszmélyi út 36. 06/20/371-1292
MINDEN HÓ ELSŐ SZERDA 18.00 bibliaóra és szeretetvendégség. MINDEN HÓ
MÁSODIK SZERDA 18.00 Bibliaolvasó
kör. VASÁRNAP 17.00 istentiszteletek,
legközelebb: FEBRUÁR 20. Hittanórák

a Menyecske utcai Általános
Iskolában hetente 5 csoportban.
 SZENT IMRE-PLÉBÁNIATEMPLOM
XI., Villányi út 25. Tel.: 466-5886
FEBRUÁR 2. 18.00 Gyertyaszentelő Boldogasszony, De Angelis mise és motetták, Purcell: Nunc dimittis, km.:
Szt. Alberik kórus.
FEBRUÁR 5. 19.00 XI. Országos Cserkészbál a Szent Imre Gimnáziumban.
FEBRUÁR 6. Minden szentmise végén
balázsáldás. FEBRUÁR 7. 10.00 Szenior
klub. FEBRUÁR 9. Hamvazószerda
19.30 Bibliai elmélkedések.
FEBRUÁR 11. 18.30 Keresztút Kiss B.
Zsolt versei alapján. FEBRUÁR 11-13
Nemzeti Pedagógiai Műhely konferenciájaaSzentImreGimnáziumban.
FEBRUÁR 12. 15.00 Betegek Világnapja
a Magyar Rákellenes Liga rendezésében. Lehetőség a szent kenet felvételére. 18.00 Megemlékező szentmise a
Budapest ostroma alatt elhunytakért.

Klubprogramok
 MOZGÁSSÉRÜLTEK KLUBJA
XI., Keveháza u. 19–21.
FEBRUÁR 9. 14.00 Klubnap.

 CUKORBETEGEK KLUBJA (AKH)
XI., Gyékényes u. 45–47.
FEBRUÁR 16. 13.00–15.00 Dr. Kovács
Zsuzsanna: Diétás tanácsok

 ORSZÁGOS NYUGDÍJAS
POLGÁRI EGYESÜLET
XI., Bartók B. út 149.,
FEBRUÁR 9. 17.00 klubnap.

 SZENTIMREVÁROSI EGYESÜLET
XI., Himfy u. 9., www.szie.org.hu
SZERDA 9.30 Baba-mama klub,
20.15 Evangelizációs szakosztály:

házas hittan.

CSÜTÖRTÖK 16.15 Gyermeknéptánc.
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Jól működő, élhető és szerethető várost építünk

ÚJBUDA-ÚJ LENDÜLET

Újbuda nekünk mindennél fontosabb
Azt a jó hírt erősíthetem meg az Újbuda
olvasói számára, hogy 2006 januárjára
ez a fontos vállalásunk – tehát a korszerű
szakrendelő, a műszerezettség és betegirányítás – megvalósul. Mindez együtt
érzékelhetően javítani fogja a járóbeteg
szakellátás színvonalát.


A legutóbbi testületi ülésen a közbitonsági
tanácsnok felvetette, hogy az albertfalvai
rendőrőrs gyakorlatilag kiürült.

Az albertfalvai rendőrőrs kialakításakor
az önkormányzat örömmel nyúlt a zsebébe, hiszen a
tervek 40 rendőr
állomásoztatásáról szóltak.
Napja in kba n
valóban inkább
csa k jelképes
ügyeletesek vannak az őrsön.
Ez rossz üzenet,
rossz tendencia,
amit szeretnénk
visszafordítani.
Továbbra is a
látható rendőrség koncepcióját
valljuk, és ennek
érdekében kormányzati szinten is lobbizunk.
Nagyon örülünk
annak, hogy a
kerületben az
elsők között alakult meg a lakótelepi rendőrség.
Tapasztalatink
rendkívül kedvezőek, de egyben
újabb feladatokat is eredményeznek. Ahol
ugyanis működik a lakótelepi
rendőrség, ott jelentősen csökkent a bűnözés, ellenben Lágymányoson megugrott a
betöréses lopások száma. Ezért sürgősen
meg kell valósítanunk a lágymányosi
térfigyelő rendszert. Attól is eredményt
várunk, hogy a kerület különböző részein
működő polgárőr szövetségek közös, egységes irányítású szervezetbe tömörülnek.
Hatékonyabb működésükhöz az önkormányzat az eddigieknél nagyságrendekkel nagyobb támogatást kíván nyújtani.


Az Újbuda többször adott már hírt az
Önkormányzat erőfeszítéseiről, amelyekkel az állampolgárok ügyintézését segítik.
Ennek ellenére az ügyeket három-négy
helyen lehet csak elintézni.

A legnagyobb feladatok talán éppen itt
tornyosulnak előttünk, s én, a Parlament
Információs Bizottságának alelnökeként
különösen elégedetlen vagyok a jelenlegi
állapotokkal. Szerencsére ezek már nem
tartanak sokáig. Válasszuk kétfelé a dolgot. Az e-önkormányzat megteremtése
érdekében több mint 200 milliós pályázatot írunk ki, melynek révén megvalósul
a dinamikus iktatás, az ügyiratok folyamatos nyomonkövethetősége, valamint a
több mint 20 milliárdos önkormányzati
gazdálkodás és a vagyongazdálkodás átláthatóságának biztosítása. Ezen csomag
révén válik korszerűvé az önkormányzat
portálja, honlapja is. A feladat másik része a megfelelő, korszerű és lehetőleg köz-

legjelentősebb bázisa alakulhat ki ezen
a területen. Ami kultúrát illeti, a kerület
szerencsésnek tarthatja magát, hiszen számos kerületi és nem kerületi kultúrházat
örököltünk, ami nagy érték. Úgy tűnik
azonban, hogy a hagyományos értelemben vett kultúrházak felett eljárt az idő,
az emberek nem igénylik, hogy feltétlenül a helyükbe vigyük a kultúrát. Az őket
érdeklő programért szívesen vállalják a
mozgást is. A jövő az lehet, hogy egy nagy
közművelődési intézményünk legyen,
amelyet egyéb közművelődési intézményekkel kötött megállapodások láncolata
egészít ki. Gondoljunk a Fonóra, az A38ra, a Tranzit caféra. Feltétlenül időszerűnek tartom a kerületi helytörténeti múzeum mihamarabbi megalapítását – már
ebben az évben. Ennek a központi helyen
megnyíló létesítménynek szerencsére már
vannak előzményei kerületünkben.

pontosított hivatali elhelyezés. Közismert,
hogy visszaszereztük a Zsombolyai utcai
épületet az önkormányzat tőszomszédságában. Ennek a felújítása, átalakítása már
tart, s reményeink szerint az idei utolsó
testületi ülést már ott tarthatjuk meg.
Vagyis szétválasztjuk a hivatalt, amely a
Bocskai úti épületben marad, és a politikai vezetést, illetve képviselő-testületet,
amely a Zsombolyai utcába költözik. A
Bocskai úti épületben az egész földszinten
ügyfélszolgálatot alakítunk ki, és megnöveljük az egyablakos ügyintézés arányát.
Előrehaladott tárgyalásokat folytatunk a



A Hadik kávéház igazi nagy vállalkozásnak
tűnik. Mennyire reális ez a terv?

A Bartók Béla úton rendszeresen járók
láthatták, hogy a cipőbolt végkiárusítást
tartott, és átadta az épületet. A valamikori
Hadik kávéház itt működött, s a méltatlan
évtizedek után reális közelségbe került az
újbóli megnyitása. Az én terveim szerint
november 11-én, a kerület napján az esti
fogadást már itt szeretnénk megrendezni.
A megállapodás megtörtént, a vételár, a
felújítás bekerülési összege ismert, az önkormányzat tulajdonosként üzemeltetőt
keres, aki felé fontos elvárás a kulturális
misszió vállalása és teljesítése.
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folytatás az első oldalról

rendőrség volt épületének átvételéről. Ha
ez a tervünk is megvalósul, akkor a most
az Erőmű utcában, a Bazsalikom utcában
és a Bogyó utcában lévő intézményeink is
ide költözhetnének, s az ügyintézés ebben
a tekintetben is egyszerűbbé válhatna.


A sport és a kultúra támogatása az utóbbi néhány évben jelentősen átalakult.
Folytatódik-e ez a folyamat a jövőben is?

Szerencsés döntésnek tartom most is,
hogy megjelent a kerület, mint az élsport
támogatója, és két kerületi kosárlabda-

... távol kellene
tartani a túl korai
választási kampányt
Újbudától...
csapat országszerte öregbíti a hírünket.
Ebben az évben az iskolai sport támogatását tekintjük kiemelt feladatunknak, de
a tömeg- és szabadidősport is jelentős, új
bázishoz jut. Megkezdjük a Lágymányosi-öböl mellett egy 200 millió forintos
beruházás keretében egy többcélú csarnok és egy nagy, több pályára osztható
futballpálya építését. Úgy vélem, hogy pár
éven belül a kerületi szabadidősport talán

Sok mindent érintettünk, de az elkövetkező időszak további kiemelt, emblematikus
fejlesztéseit vegyük még sorra.

Még három tervünket szeretném szóba
hozni. A külső Bartók Béla út állapotát
mindenki ismeri. Megígértem, hogy felújítjuk. Az elmúlt időszakban elvégeztünk
minden egyeztetést, s elkészültek a tervek.
Most a fővárosi költségvetésre várunk,
hogy a faltól falig történő átépítésben érintett közművállalatok megkapják a szükséges forrásokat. Erre minden reményünk
megvan, s akkor a leghamarabb hozzálátunk ezen útszakasz átépítéséhez. Nem
lehet elmenni a lakásépítések mellett sem
szótlanul. A kerületben magán és önkormányzati erőből új városrészek születnek.
Nehéz döntést vállaltunk, amikor a szétszórt, régi bérlakásállományunk eladásáról döntöttünk, de úgy gondolom, ez a
helyes út. Így erőinket Albertfalván összpontosítjuk főleg új önkormányzati lakások megvásárlására. A legnagyobb vállalkozásunkból ma még alig érzékelhetnek
valamit a kerületben élők. Pedig ez a főváros elmúlt 40-50 évének legnagyobb ingatlanfejlesztése. Ez a Lágymányosi-öböl,
az előkészítés, szabályozás, kitakarítás
100 millió forintba került. 2005 nyarának
végére a Kopaszi-gát környezete, az öböl
rendben lesz, s megkezdődhet a szálló, az
aquapark és más létesítmények építése.
Érdekes módon a munkálatokat épp az
lassította le kissé, hogy a szakma felmérte
ennek az ingatlanfejlesztésnek a jelentőségét, és minden képzeletünket felülmúló
tervekkel és ötletekkel jelentkeztek.


Ebben az évben jubilál a kerület, 75 éve
csatlakozott a fővároshoz. Adhat ez a jubileum új lendületet a kerület számára?

Tiszteljük a múltat, a hagyományunkat, és
a hangsúlyt arra helyezzük, hogy újabb 75
év történelmét kezdjük el. Felvesszük hi-

vatalosan az Újbuda nevet, ami jól kifejezi
azt a fejlődést és fejlesztést, amiről eddig
beszéltem, tehát azt, hogy a mi kerületünk
Budának és a fővárosnak a legújabb, a
legfejlődőbb része. A kerület szinte minden részén rendezvényeken emlékezünk
meg a múltról, többek között a Bikásdombon, Gazdagréten, Lágymányoson,
Szentimrevárosban. Élhető, szerethető
várost akarunk, s ezt ezeken az eseményeken is szeretnénk kifejezni. Megemlékezünk az önkormányzatiság 15 évfordulójáról is, s ha a képviselő-testületben erre
többségi szándék lesz, a jelképeinket is
megújíthatnánk. Ezt azonban én személy
szerint semmiképpen sem erőltetem.


Eddig fejlesztésekről, tervekről, ünnepekről beszéltünk, de Újbuda a politika színtere is. Nem is olyan soká választásokkal.
Több szempontból is megkerülhetetlen
kérdések vetődnek fel.

Én úgy látom, hogy a választási kampány már elkezdődött. Erőmtől telhetően megpróbálom távol tartani ezt a korai
kampányt Újbudától. Egyelőre a fejlesztésekről, az ünnepről szóljon inkább a történet. Érdekes dolog ez, úgy tapasztalom,
hogy a siker mindig közös, a kudarc meg

a polgármesteré. Másfelől fogalmazva, a
polgármesternek nagyon sok ismerőse,
barátja van, de a döntéseknél magányos.
Úgy gondolom, hogy a következetesség
itt sem árt. Ha a felelősség nem osztható,
akkor az eredmény, a siker is oszthatatlan.


Egy döntés van, amit nyilván csak Molnár
Gyula személyesen hozhat meg.

Ezt a döntést meghoztam, s úgy gondolom, az a helyes, ha erről Újbuda lakói
elsőként az Újbudából értesülhetnek.
2006-ban nem kívánok indulni Budapest
főpolgármesteri posztjáért. Itt, Újbudán
szeretnék polgármesterjelöltként ringbe

...a siker az mindig
közös, a kudarc
meg csak a
polgármesteré...
szállni. Sok minden elkezdődött, amihez
közöm van, s amit nagyon szeretnék továbbvinni, befejezni, sikerre vinni. A demokrácia ötödik választási ciklusára talán
megértünk arra, hogy egy polgármesteri
vezetés legalább két ciklusra, nyolc évre
kapjon bizalmat a választóktól. Én ebben
bízom, ezért dolgozom, és ezért hozom
döntésemet már most nyilvánosságra.
Halász Lajos

Cikkek, fotók, jobb és bal...

Egy kis statisztika
2004-ben az Újbudában több mint ezer
különböző műfajú cikk jelent meg. Néha
megcsal bennünket az emlékezetünk.
Íme egy kis statisztika és fogódzó: A cikkek közül a kultúra és a szabadidő tematikája 26,5 százalékkal vezet.
A második legnagyobb terület a képviselő-testület munkája, a Polgármesteri
Hivatal feladatköre, pályázatok, felhívások, új vezetők bemutatása, a Közös
Képviselők Klubja eseményei, az önkormányzat saját cégeinek „menedzselése”
– 21 százalékkal. Itt a mindenkori polgármesteri vezetés szereplése értelemszerűen karakteresebb, mint az ellenzéké
– az előző ciklusokban is, és most is.
Harmadik legnagyobb terület 12,7
százalékos részesedéssel a direkt pártpolitika: a választási küzdelem, a pártok
rendezvényei, közleményei. Az MSZP, az
SZDSZ és a Munkáspárt, tehát a baloldal
a mostani évet figyelembe véve 4,8 százalékot tudhat magáénak, míg a Fidesz, az
MDF, az MDNP, az MKDSZ, a KDNP,
a Jobbik és a MIÉP, tehát a jobboldal
7,9 százalékot. Ennek az a magyarázata, hogy a választási küzdelemben több
konzervatív párt vett részt, a választási
megállapodás pedig egységes megjelenést biztosított. Mivel több a konzervatív frakció, a frakcióvezetői körökben is
nagyobb a számuk. Az egyházakról, civil
szervezetekről és a kisebbségekről szóló
cikkek (7,6%) politikailag nem állíthatók
be semmilyen irányultságúnak.
A sport (6,8%), a közbiztonság
(6,1%), az iskolarendszer (5,2%), az
egészségügy (3,6%), de a közlekedés
(3,5%) és a kerület gazdasági élete (3,6%)
témakörből itt a közszolgálati jellegűeket
vettük számításba, a politikai csatározásokat a direkt politikai cikkek közé soroltuk. Ezért az arány nem módosul.
A kiemelt interjúknál, riportoknál a
lista – Sugár András, Kürti Sándor, Ferge

Zsuzsa, Schneller István, Baumgartner
Zsolt, Igaly Diána, Kosári Domokos,
Placid atya –, akkor is kiegyensúlyozottnak tűnik, ha Demszky Gábor főpolgármester, Molnár Gyula polgármester és
Orbán Viktor miniszterelnök is ebben a
sorban található.
Járt a kerületben az Újbuda tudósítása szerint az államfő, a katolikus
egyház prímása, a miniszterelnök és
két elődje, a parlament elnöke. Aki itt
járt, arról beszámolt az Újbuda balról
is – Kovács László, Lamperth Mónika,
Baráth Etele, Eörsi Mátyás –, jobbról
is: Kövér László, Szájer József, Semjén
Zsolt, Herényi Károly, Katona Kálmán.
Sokat mondó a szóló képek előfordulása az Újbudában. Nem számítva a
helyi 38 önkormányzati képviselő fényképes fogadóórás összeállítását a baloldal helyi és országos prominensei 19-en
jelentek meg 55 fotón, ide sorolva a főpolgármester három szereplését. A jobboldalt 21 politikus 47 képpel képviseli.
Tanulságos az önálló fotóval legtöbbször megjelent politikusi rangsor
eleje is: Lakos Imre – 9; Csapody Miklós
– 7; Veresné Krajcár Izabella, Molnár
Gyula – 6-6; Balás Piri László, Balázs
Gyula, Fodor Vince, Wieszt János – 5-5;
Görög András, Gyorgyevics Miklós, Szabó Vilmos – 4-4; Demszky Gábor, Fazekas Róbert, Fenyvessy Zoltán, Kopcsay
László – 3-3 önálló fotó.
A programokat, kishíreket illetően
az az Újbuda alapelve, hogy minden
eseményről előre tájékoztatja az olvasókat. Az itteni arányok tehát azt tükrözik, hogy melyik párt hány találkozót,
eseményt szervez a választói számára. A
szerkesztői felelősség és fejtörés az utólagos tudósítások arányainak kialakításában, súlyozásában mutatkozhat meg.
Nota bene, az Újbuda pártos újság.
Az újbudai olvasók pártján áll.

Időpont egyeztetés:
203-3006
1119 Budapest,
Etele út 39. fszt. 3.

Hétfőtől péntekig 9–19 óráig
és szombaton 9–14 óráig teljes körű fogászati
ellátás áll betegeink rendelkezésére.
 ingyenes fogászati szűrés 
fogbeültetés, fogpótlások 
esztétikus fogtömések röntgendiagnosztika 
dentál higiénia (ultrahangos fogkő-eltávolítás) 
 fogkozmetika fogfehérítés 
MOL EP szerződés 
Fogszabályozás minden szerdán és pénteken.

Igényes,
rögzített és kivehető
fogszabályzó készülékek
minden korosztálynak.
Esztétikus kerámia és
a fogak belső felszínén
elhelyezkedőnem látható
készülékek.
Érdeklődni lehet:
KELENFÖLDI FOGÁSZATI
CENTRUM
Tel.: 203-3006
Cím: 1119 Etele út 39.
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Farkasné dr. Kéri Katalin, Lágymányos önkormányzati képviselője

A két évvel ezelőtti átszervezéssel jelentősen megváltozott választókörzete, ugyanis a Lágymányosi lakótelep zárt világának,
homogén közösségének egy részét másik
körzethez csatolták, ugyanakkor a Skála környékének, a Karinthy Frigyes út és
a Móricz Zsigmond körtér egy részének
hozzákapcsolásával addig nem ismert, új
feladatok jelentkeztek. Bár már második
éve a képviselője ennek az összetett problémakört jelentő körzetnek, még mindig
újabb és újabb gondokkal találkozik az új
területen. Reményei szerint azonban a belvárosi övezetben is hasonló eredményeket
ér el, mint a körzet lakótelepi részén.


Közelebb kerülünk a város szívéhez
Nyugvópontra jutott a Hamzsabégi útra tervezett 2x2 sávos gyorsforgalmi út
kérdése is, megépítése nem szerepel a
közlekedésfejlesztés rövid- és középtávú
tervei között. A korábbi tervek szerint a
Hamzsabégi út a Lágymányosi híd forgalmát vezette volna el a Budaörsi útra, azonban az utóbbira nehezedő amúgy is óriási
járműforgalom miatt ez az elképzelés nem
oldotta volna meg a Dél-Budán átmenő
közlekedés problémáját.
A megoldást sokkal inkább a fővárosi közlekedésfejlesztési koncepcióban
szereplő új budafoki Duna-híd és a Rózsavölgyet átszelő alagútrendszer, a délbudai körgyűrű újabb szakasza jelenti.
A közlekedési krízishelyzetek ezzel megszűnnének a kerületben, hiszen így sikerülne elvezetni a nagy áthaladó forgalmat.
Örvendetes, hogy a kerületi elképzelések
szintén ehhez a koncepcióhoz igazodnak.
Semmilyen jelentős utat nem lehet építeni
a XI. kerületben addig, amíg a fenti terv
meg nem valósul, és ki nem derül, hogy az
új elkerülő út milyen megoldásokat tehet
még szükségessé. Bár nem vagyok a közlekedésfejlesztéssel foglalkozó bizottságok
tagja, mégis rendszeresen eljárok üléseikre, mert ez a kérdés körzetem lakosságát
jelentős mértékben érinti.
A közlekedés a lakótelep súlyos gondja. Kamionok dübörögnek át rajta, habár
a 12 tonnánál nagyobb tengelyterhelésű
gépjárművek már nem jöhetnek be. A
helyzet javult, ám tovább kell cselekedni
azért, hogy a lakótelep lakópark jellegét
hangsúlyozhassuk. Az itt lévő közművek
tulajdonviszonyai szintén rendezetlenek

Ön tíz éve egyéni képviselő Lágymányoson,
mit gondol, minek köszönheti a támogatást?

Azt hiszem, a bizalom a képviselői munkámnak szól. A képviselő-testület tagjaként sohasem felejtkeztem el arról,
hogy a választópolgárok megbízásából
látom el teendőimet. Rendkívül fontosnak tartom a kapcsolatteremtést. Kezdettől fogva rendszeres a kapcsolatom
a körzet polgáraival, éves beszámolót
készítek a végzett munkáról. Ily módon
azokhoz is eljut a tevékenykedésem híre,
akik nem járnak el a fogadóóráimra. Két
nagyon aktív civil szervezet – a Lágymányosiak Egyesülete és a Lágymányosi
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete –
munkáját is támogatom.


Milyen eredményeket ért el a hosszú képviselői munka során?

Képviselői munkámnak a súlypontja a helyben lakók életkörülményeinek
javítása, hogy a polgárok minél inkább
otthon érezhessék magukat lakókörnyezetükben. Komoly küzdelmek voltak az
elmúlt tíz esztendőben, és néhányukban
sikert értem el. Maradt azonban épp elég
feladat az elkövetkező évekre is.

voltak, ami késleltette a felújításukat, mára
azonban ezen is túl vagyunk.


Mit nem sikerült elérni az elmúlt években?

Farkasné dr. Kéri Katalin, a valamikori 8. számú, jelenlegi besorolás szerint
a 7. számú választókörzet szocialista
képviselője. Tíz éve tanít a Szent István
Egyetemen, tanszékvezető docens,
már több mint 30 éve dolgozik a felsőoktatásban. Pályáját a kerületben lévő
Budapesti Műszaki Egyetemen kezdte. Közgazdász, tagja a költségvetési
bizottságnak, az európai uniós ügyek
tanácsnoka.

Révész Marianna

Bevezetésképpen a polgármester néhány
pontban összefoglalta az önkormányzat
ez évi terveit. Ezek között szerepel a közterületek rendbetétele, a külső Bartók Béla
út felújítása, a Fehérvári úti Szakrendelő
rekonstrukciója, a közbiztonság javítása,

egy kelenföldi sportcentrum létrehozása, a
Lágymányosi-öböl projekt első ütemének
befejezése, illetve a Hadik Kávéház megnyitása. Kelenvölgyben a három különálló
közösségi épület helyett egy újat tervez az
önkormányzat építeni, ide fogják áttenni a
meglévőkben folyó tevékenységeket.
A tervek szerint egy többfunkciós,
nagyteremmel és több klubhelyiséggel
ellátott, a XXI. század igényeihez alkalmazkodó közösségi ház épül majd

Magánrendelés
Dr. Tamássy Klára
belgyógyász, gasztroenterológus
főorvos
Gyomor-, bélrendszeri betegségek (fekélybetegség, IBS, Chron betegség) tejcukor-,
lisztérzékenység megállapítása, kezelése,
diétás tanácsadás. Candida kimutatása
tenyésztéssel!

Privat praxis
internist, gastroenterologist
in case of gastrointestinal complaint
Bejelentkezés (call)
06/30/9518-606.
Rendelő (address):
1221 Bp., Kapisztrán u. 2.

Kinek a nevében
nyilatkozott a képviselő?

Kelenvölgyben. Tavaly a játszótér-felújítás
keretében a Kék-tó melletti grund megújult, folytatódik a domboldal rehabilitációja, és idén elkészül a felső játszótér is.
Így egy szabadidőpark jön létre összesen
húszmillió forintból. Tavaly útjavítgatás
helyett újraaszfaltozták a Repülőtéri utat,
a Kamaraerdei utat, a Kecskeméti és Kohó
utcát. A Péterhegyi út bonyolultabb kérdés, mivel az fővárosi tulajdonban van.
Többen kifogásolták, hogy a járdák,
illetve az esővizet elvezető csatornák hiánya miatt károsodnak ingatlanjaik. Ezzel
kapcsolatban elhangzott, az önkormányzat célja, hogy néhány éven belül mindenhol megépüljenek a járdák. Hamarosan működésbe lép egy ingyenes hívható
zöldszám, amelyen a kátyúkat lehet majd
bejelenteni, és az önkormányzat vállalja,
hogy 48 órán belül kijavítja a hibát, még
fővárosi tulajdonú út esetében is.
A fórumon megjelentek szóvá tették, hogy az Újbuda busz nem áll meg
Kelenvölgyben. Simon Károly válaszában
kiemelte, terveznek egy megállót a Bazsalikom utcában. Az épülő Tóváros és az ott
létesülő sportkomplexum használatával
kapcsolatosan a polgármester elmondta,
hogy az húsz év múlva kerül az önkormányzat tulajdonába, addig csak klubtagsággal lehet igénybe venni a felépülő
sportpályákat. A leendő sporttelepet működtető cégben a kerület csupán öt százalék tulajdoni hányaddal bír.
A Vasváry-laktanyával kapcsolatban
a polgármester arról számolt be, hogy a
Honvédelmi Minisztérium hamarosan
pályázatot fog kiírni az értékesítésére.
Simon Károly szerint egyre sikeresebbek a tisztaság megőrzésére indított
programok. Az avargyűjtést úgy szeretnék megoldani, hogy az elszállítást végző
teherautó megadott időpontra érkezzen.
Tallián

Érdeklődve olvastam az Újbuda előző számában feltett kérdésekre képviselőtársaim
írásait, melyekben a 2004-es esztendőre
tekintettek vissza, és megfogalmazhatták
a jövőre vonatkozó elképzeléseiket. Sok
kerületi politikus érdekes gondolata mellett azt is megtudhattuk, hogy Bojta László képviselő úr „szíve csücske Kelenvölgy”,
és mennyire ellenez egy „híresztelt változtatást”. Azt hiszem, közreadott aggályaira
feltétlenül reagálnom kell.
Nézzük tehát az eddigi tényeket és elképzeléseket! Kelenvölgyben, viszonylag
közel egymáshoz, hosszú évek óta több
hasonló problémával küzdő intézmény
és civil szervezet működik. A Kelenvölgyi
Közösségi Ház, az Idősek Klubja, a
Kelenvölgyi Polgárok Köre épülete mind
nagyon régi építésű, és a közeljövőben
alapos felújításokra szoruló építmények.
Régóta megfogalmazott igény mind a három szervezet részéről a bővítés lehetősége
is. A közösségi ház nagyterme sok esetben
kicsinek bizonyult, és nincs megfelelő számú kisterem a különböző foglalkozások
számára. A jól működő idősek klubjában már egy gombostűt is nehéz leejteni,
olyan nagy a zsúfoltság. A polgárok köre
vezetősége napi küzdelmet folytat, hogy
az épület fenntartásához és üzemeltetéséhez szükséges anyagi fedezetet előteremtse. Meggyőződésem, hogy rendelkeznünk
kell – a rövid távú elképzelések mellett –,
olyan jövőképpel is, mely a felmerült igényeket hosszú távon és közös megelégedésünkre elégíti ki. Ilyen lehet egy új építésű
kulturális központ, melyben jobb és tágasabb körülmények között találhat otthonra minden érintett intézmény és főképpen
azok használói. Ezt az elképzelést támogatják egyöntetűen az érintett intézmények vezetői és a polgárok köre vezetősége
is, hisz a gondolat nem új keletű. Az igények előzetes felmérése is megtörtént, és
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hétvégi menüajánlata:
2005. február 5–6.
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Pulykamell mozzarellával és
paradicsommal grillezve,
sáfrányos rizzsel tálalva
Házi vegyes rétes
Ár: 1800 Ft / fő
900 Ft / gyermek
Asztalfoglalás: 319-3231 / 420
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Mit szeretne megvalósítani a jövőben?

A tervek között az utak, járdák és zöldterületek állapotának javítása szerepel,
különös hangsúllyal körzetem régi területén. A jövőben szívesen támogatnám azt
a lakossági javaslatot, amely az előkertek
gondozását, képük egységessé tételét szorgalmazza. Egyelőre próba jelleggel készült
el egy közterületi öntözőrendszer a kertészkedni szerető polgárok részére.
A másik belvárosi részen már megújultak a közterületek, bár nem vagyok
mindennel elégedett. A kőburkolat
ugyanis lassan elveszti szépségét, ahogy
mindinkább piszkos és kopott lesz, illetve számos parkolóhely is eltűnt a felújítás során. A polgármester szavai szerint
a Belváros átjön a Szabadság hídon, és
eljön egészen a Körtérig, a Skála-piacig.
Ezen a környéken belvárosi miliő alakul
ki. Ennek feltétele, hogy a belső zóna felszabaduljon a közlekedési nyomás alól,
s a főváros és a kerület a lényeges problémákra koncentrálja az erejét, így pl. a kerület óriási anyagi ráfordítás vállalásával
rendbehozza a külső Bartók Béla utat.


Ellenzékiként és a hatalmon lévő politikai
erő részeként is végezhetett, valamint
végezhet képviselő munkát. Mennyiben
különbözik ez amikor ellenzékben, illetve
amikor a hatalomban van?

Ellenzéki képviselőként nehezebb volt
eredményeket elérni, de azért nem lehetetlen. Jóval keményebb feladat volt
akkoriban a helyi érdekeket képviselni.
Buldog módjára kellett belekapaszkodni
egy témába, és lakossági támogatást szervezni hozzá. Igazolnom kellett, hogy felvetéseim mögött tényleges lakossági igény
van, azok nem képviselői hóbortjaim.
A jelenlegi polgármesteri vezetéssel egy
kicsit könnyebb más szempontból is, mivel a kerülettel kapcsolatos prioritásaim
szintén elsőbbséget kapnak.
Munkám egy másik súlypontja, hogy
szépítsük a környezetet, fákat ültessünk,
gondozzuk a pázsitot, felújítsuk a játszótereket. A kerületben sohasem fordítottak
akkora összeget park- és játszótér-felújításra, mint ebben a ciklusban. A körzet
páratlan kincse, a Hamzsabégi úti hársfasor városrészi jelentőségű látványelem
lett, külön védelmet és gondoskodást
élvez. A körzet kipusztult fáinak pótlására
fasor-telepítési program kezdődött.


Ön szerint melyek a legsikeresebb területek Újbudán?

A kerület látványos fejlődése az elkövetkezendő években is folytatódik. Megújult
már a Móricz Zsigmond körtér, a Karinthy Frigyes út, a Skála-piacon a zsibvásári
jelleg helyett jóval rendezettebb kép fogadja a vásárlókat. A nagyarányú építkezések
– például a lakóparkok, a Lágymányosi-öböl átalakulása – egyaránt azt jelzik,
hogy a kerület egy viszonylag lassú, de
ütemes fejlődési pályáról rendkívül gyors
fejlődési pályára állt át, ami lehetőséget ad
az olyan kis körzetek számára is, mint egy
önkormányzati választókörzet. A lakosok
a szűkebb lakókörnyezetükben tapasztalhatják majd a fejlődést, kedvezőbb helyzetbe kerülnek szerte Újbudán.
wihart

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK LEVELEI

Zöldszám a kátyúk ellen
Évértékelő képviselői fórumot tartott
január 24-én Simon Károly önkormányzati képviselő a Kelenvölgyi
Közösségi házban, amelyen részt vett
Molnár Gyula polgármester is.

A Hamzsabégi út vasúti töltése óriási teherforgalomtól hangos, de a MÁV nem
sok hajlandóságot mutat a zajvédő fal
megépítésére. Erre is kerületi forrásból
kell megoldást találni.


48 órán belül kijavítják az úthibákat

Nem csak Kelenvölgyről esett itt szó
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az egyeztetés azóta is folyamatos. Éppen
ezért nem értem, hogy Bojta úr milyen
közösségek mögé kíván bújni nemtetszésének kifejezésére, valamint kire céloz a feltételezett telekeladások kapcsán.
Néhány évvel ezelőtt Bojta úr írásban
fordult az akkori polgármesterhez, javaslatot téve a közösségi ház megszüntetésére
,és az épületnek a helyi polgárok köre részére történő használatba adására. Ez az
elképzelés távol áll a mostani tervektől, de
még inkább a fent említett írásban megfogalmazottaktól.
Végezetül felhívom a képviselő urat,
hogy gondolja át, milyen volt az önkormányzati tulajdonú telek-értékesítések
és -beépítések nagyságrendje az ő egyéni
képviselősége ideje alatt Kelenvölgy és
Kamaraerdő térségében.
Én partner vagyok minden jó szándékú és értelmes kezdeményezésben. Szívesen fogadok véleményeket, észrevételeket,
még ha azok kritikai jellegűek is, hogy ne
híresztelések, hanem érdemi párbeszéd
segítse a tiszta közéletet.
Simon Károly (MSZP)

Jobb, korszerűbb
táplálékot a gyerekeknek
Hazánk lakosságának jó része a mozgásszegény életmód és a korszerűtlen táplálkozás következtében túlsúlyos, emiatt
sok a szív és érrendszeri-, valamint a cukorbetegségben szenvedő ember. Egyre
több gyermek szenved cukorbetegségben. Ennek egyik okát a korszerűtlen
táplálkozásban kereshetjük.
Sajnos a gyors és értéktelen ételek
fogyasztását előtérbe helyező mai reklámok, üzenetek nagyon hamar utat találnak gyermekekhez, és a szülők sem veszik
komolyan ennek veszélyeit. Egyszerűbb
egy zacskó chipset és egy kólát, vagy pénzt
a kezükbe nyomni, hogy vegyen valamit
az iskolai büfében, mint egy szendvicset
készíteni. Valljuk be, hogy sajnos a gye-
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pontos kivitelezés
BUDACALOR KFT.
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„KORONA”
Klub és Baráti Kör
– XI. ker., a Körtérnél –
Kirándulásokkal, rendezvényekkel!
Zenés-táncos klubestek!
Fényképes társtaláló program.
Diszkrét korrekt szolgáltatás!
Február 5–6-án!

VIDÉKI DISZNÓTOROS
Egy igazi disznóvágás, zenés vacsorával,
lovasszánkózással, termálfürdővel...stb.!

Tel.: 279-0834, 06/70/363-5767
www.koronaklub.com

rekek is szívesebben ropogtatnak el egy
jó kis E-valahánnyal teletűzdelt sós ropit,
ami után remekül csúszik a jó cukros,
aromásított ital. Megváltoztattuk a gyermekek ízlését, de rossz irányba. Ideje viszszafordítani ezt a folyamatot, hogy gyermekeink korszerűbben táplálkozzanak.
Ezért örültem, hogy az Egészségügyi Minisztérium honlapján megjelent
a közétkeztetéssel kapcsolatos ajánlás. A
gyerekek idejük jó részét az óvodában,
iskolában töltik, napi háromszor kapnak
itt enni. A rendelkezésre álló szűkös normatívából a gyermekek nem mindig a
legjobb minőségű és összetételű táplálékot
kapják. Azután, ha a gyerek éhes marad,
rohan a büfébe, és megveszi a fent említett
termékeket. A házirendek megalkotásánál
az iskolák részéről volt egy pár bátortalan
kísérlet, hogy megtiltsák a gyerekeknek,
hogy az iskolai büfében kólára, vagy csokira költsék a pénzüket, de ezt nem lehet
így szabályozni.
Az intézmények igyekeznek javítani a
helyzeten, néhány óvodában gyümölcsnapot tartanak, van olyan iskola, ahol saját
erőből kiegészítik az étkezési normatívát,
hogy a gyerekek jobb minőségű, korszerűbb táplálékhoz jussanak.
Úgy gondolom, hogy a XI. kerületi
Önkormányzatnak is be kell kapcsolódnia ebbe a programba. Ennek érdekében
készítettem el javaslatomat a január 20-i
képviselő-testületi ülésre. Meglepetésemre az MSZP-SZDSZ többségű testület még
napirendre sem vette az előterjesztést. Az
indokot nem tudom. Költséggel sem járt
volna, hiszen a határozati javaslat csak
arról szólt, hogy készítsünk helyzetelemzést, és csak azután dolgozzuk ki a javaslatokat. Képviselőként komolyan vettem
a polgármester úr sokszor hangoztatott
kijelentését, hogy a XI. kerület érdekében
az ellenzék legyen konstruktív, legyenek
javaslataik. Vannak, csak ők ezt nem veszik komolyan!
Jankó István (Fidesz)

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
– mélymosás, vegytisztítás
– szegés,
– háztól házig két nap alatt
– perzsák, szőttesek
szakszerű javítása
06/80/200-639
(ingyen hívható 8-16 óráig)
347-0865; 347-0866
Szőnyeg Express Kft.
Bp. IX., Soroksári út 164.

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
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Felvetődik a kérdés, vajon Budapest miért
nem lehetett „nyílt város”, amelyet elkerülnek a hadi események. Budapest ostroma több szempontból is fontos volt, s nem
túloztam, amikor egyik írásomban „második Sztálingrádként” említettem az ostromot. Politikailag kulcsfontosságú volt
Sztálin számára, hogy az ideiglenes nemzeti kormányt a magyar fővárosba tudja
hozni. Az ún. demokratikus kormányok
– kulcspozíciókban a kommunistákkal
– így látványosabban láthattak hozzá a
megszállt országok átalakításához.
Hadászatilag szüksége volt Budapestre, mert a Bécs irányú támadó hadműveletet nem lehetett addig előkészíteni, amíg Budapest el nem esik. Hitler
számára még komolyabb érvek szóltak
Budapest feltétlen tartása mellett. A Harmadik Birodalom az angol-amerikai stratégiai bombázások miatt 1944 nyarára
műbenzingyártó kapacitásait elvesztette,
viszont a kőolajforrások Zalában, illetve a
Bécs melletti Zistersdorfban voltak. Hitler
úgy vélte: amennyiben Budapest elesik és
esetleg a magyar hadszíntér is kicsúszik az
ellenőrzése alól, akkor vége a háborúnak.
1944 decemberétől ezért minden létező
tartalékot Magyarországra küldött.

Harc háztól házig
Az ostrom első mozzanata egy igen furcsa
történet. 1944. december 24-én az egyik
szovjet fegyveres csoport teljesen váratlanul közelítette meg nyugati irányból a fővárost a Sváb-hegyen keresztül. A fogaskerekű svábhegyi végállomásánál még karácsonyfát és vaskályhánál sült gesztenyét is
árultak, mikor a szovjet fegyveresek megjelentek. Állítólag a katonák még egy-egy
zacskónyi gesztenyét is vásároltak, majd a
fogaskerekű menetrendszerinti járatával
indultak tovább. Akkor azonban a kilenc
idegen fegyveres feltűnt az egyik utasnak,
aki megrántotta a vészféket. A szovjetek
ezután – néhány karórával gazdagabban
– távoztak a szerelvényről.
Az ostrom története azért sajátos,
mert egyszerre volt jelen a pokol és a megszokott békebeli életvitel. Vecsés például
1944. november 2-án került a frontvonalba, miközben a budai és a pesti belvárosban játszottak a mozik, mentek a villamosok és sok mindent lehetett még kapni.
Amikor azonban a szovjet csapatok váratlanul Budát is elérték, a helyzet megváltozott. Először a lakók nem értették, mi az a
lövöldözés, illetve panaszt tettek a hangos
kutyaugatás miatt. Mikor azonban látták,
hogyan lövik szét a házaikat egyik napról
a másikra, akkor elcsendesedtek.
A háború különösen a budai oldalon
volt szörnyű, mert tényleg házról házra és
szobáról szobára ment a front. Akinek az
I. kerületi Mészáros vagy Logodi utcában,
illetve a XI. kerületi Kis-Gellért-hegyen
volt a lakása, annak az ostrom után sokszor
nem volt olyan bútora, amin ne lett volna
háborús sérülés. Még a Bartók Béla úton
vagy a Kosztolányi téren, a nagy bérházakban lakók jártak a legjobban, de a déli vasút
töltésének környékén lévő házak ebből is
kaptak ízelítőt. A magyar fővárosban három hadsereg tevékenykedett: a magyar, a
német és a szovjet. Ezenkívül a nyilas pártszolgálat is működött, amit általában nem
a fronton vetettek be, hanem a lakosság
terrorizálásával foglalkozott. A legtöbb kegyetlenséget ők követték el, mintegy 3000
személyt végeztek ki a Duna-parton.

Csata a XI. kerületért
A XI. kerülethez északnyugatról, nyugatról és délről közeledtek orosz csapatok.
A Gellért Szállóban több parancsnokság
volt: a német 13. páncéloshadosztályé, a
10. magyar gyalogoshadosztály bizonyos
részlegeié, sőt a magyar légvédelmi tüzérség parancsnoksága is ott működött. Az
albertfalvai vasútállomás már december
25-én elesett, december 29-én azonban
a Farkasréti temető–Sas-hegy–Károly
király (ma Petőfi) laktanya–Bocskai út–
lágymányosi (déli) vasúti töltés vonalában
megállt a front. December 31-én ugyan a
szovjet csapatok áthatoltak rajta, de a szigoráról hírhedt Veresváry László alezredes vezetése alatt álló „Budapest” őrzászlóalj ellentámadása visszafoglalta a töltést.
December végén ő indított ellentámadást
a Lágymányosi-öböltől délre eső ipari terület visszafoglalására is. Később igen ve-

Hatvan éve szabadult fel Budapest a német megszállás alól

Az ostrom idején egyszerre volt
jelen a pokol és a békebeli életvitel
gyes társaság harcolt a töltés védővonalán:
a Viharos Gyula őrnagy vezette harccsoport, dr. Kollarits Béla hungarista egysége,
egy kisebb magyar gyalogos egység, és a
Déri páncélelhárító csoport. A német 271.
népi gránátoshadosztály maradékai és német SS-rendőrök is itt foglaltak el állást.
A vasúti töltésbe vájt drótakadályokkal megerősített 8 géppuskafészek is bevehetetlennek bizonyult. A töltés előtt és

volt összefüggő ellenállási vonal.
A Sas-hegy február 6-án esett el véglegesen. Ezután megindult a budai védőgyűrű
teljes felgöngyölítése. A Buda déli részét
uraló magaslatról beláthatóak lettek a
német-magyar tüzérségi állások. A Farkasréti temető, illetve a Sas-hegy felöl jövő
támadás már február 8-án elérte a BAHcsomópontot. Február 9-én az oroszok
pergőtüzet zúdítottak a Kis-Gellért-hegy
állásaira. A frissen bevetett szovjet 25.
gárda-lövészhadosztály a Sas-hegy irányából páncélosok támogatásával a Budaörsi
útról a Szent Imre herceg útján (Villányi
út) keresztül a Citadella felé tört. Nagyon
súlyos „sztálingrádi” jellegű harcok voltak
eben a térségben, a kis-Gellért-hegyi német ütegállásokban közelharc folyt, a védők megmaradt lövegeinek 50 százaléka e
napon pusztult el, az állás estére elesett.
A töltés kapitulációját megelőzően a
szovjetek nyugat felől folyamatos harccal
eljutottak a Feneketlen-tóig. Február 10én éjjel és 11-én reggel magyar önkéntes

lől indított támadásban. Ha sikerül bevenni, az attól délre eső területek is elesnek. A
Citadellából ugyanis be lehetett látni a déli
terület és lőni is lehetett.
A Citadellában eredetileg a 8. SS-lovashadosztály parancsnoksága székelt.
Hogy később, a legvégén, ki tartózkodott
ott, nem tudjuk. A Citadellát a németek
gyakorlatilag kiürítették, alig néhány
katona maradt ott. Nagyon sűrű harcok
voltak február 10-én a Citadella előtti területen, a mai Búsuló Juhász környékén.
Sok magyar önkéntes is elesett, a Ménesi
úton háztól házig való harccal küzdöttek a
villák birtoklásáért.
Február 11-re alábbhagyott a heves
küzdelem, mivel a Citadellában maradó védők már lehetővé tették a Gellért
Szállótól jövő német csapatoknak és az
erőd távozó helyőrségének, hogy az erődítmény oldalában átjussanak a Budai
Várhoz. A Citadella nagyobb harc nélkül
esett el. Amikor a szovjetek a falak alá
értek, a német csapatok szórványos lövöl-

Ungvári Krisztián hadtörténész

mögött elterülő 40-200 méter széles, teljesen sík területen az esetleg betörő szovjet
ékeket könnyedén fel lehetett számolni a
vasúti töltés mögötti házak harmadik-negyedik emeletére telepített géppuskákkal,
páncélosok pedig nem tudtak áttörni a
töltésen. Aki át akart jutni a vasúti töltésen, először rohannia kellett a töltés túloldalán 40-50 métert. Fel kellett kapaszkodni a töltésre is, majd lekászálódni, és ismét
futni 40-200 métert az első házig, élő
céltáblát szolgáltatva a védőknek. Ennek
következtében ezen a szakaszon a védőállás február 11-ig nem is változott, Viharos
őrnagy akkor tűzette ki a fehér zászlót. A
kapitulációig a szovjet 83. tengerészgyalogos dandár élsportolókból összeállított
rohamzászlóaljai nagyon sokszor indítottak támadásokat a „Dámbának” nevezett
töltés ellen, és vallottak ott kudarcot. (A
dámba oroszul töltést jelent.) Nem volt sok
német és magyar katona ott, de a terepviszonyok rendkívül kedveztek a védelem
számára. Az oroszok nagy veszteségeket
szenvedtek el a töltésen, az egyik legrettegettebb védelmi vonalon.
A harcok leginkább a Sas-hegy birtoklásáért folytak, amit a 300-600 fős
Berend-csoport védett, kiegészülve egy

ványos szovjet aknatüzelés kezdődött. A
német törzsőrmester ezért óvta az orosz
békeküldöttség tagjait, várják meg, amíg
a német híradósok felveszik az oroszokkal
az érintkezést, ismételt fegyvernyugvást
kérve. Osztapenko és két társa azonban
nem volt hajlandó várni, elindultak a
Budaörsi úton saját arcvonaluk felé. Ekkor gyilkolta meg a századost egy gránát.
Akár a Budaörsi út felett lévő magyar tüzérüteg is lőhetett. Azok a katonák nem
tudtak semmit a békeküldöttségről.

Magyarok mindkét oldalon
A harci morál a háború ezen szakaszában
már a mélyponton volt. A katonák jelentős részére ekkorra már nem volt jellemző
a lelkesültség, a németekre se, de a magyarokra még kevésbé. Eleinte talán volt némi
lelkesedés, helyesebben egyfajta katonai
kötelességtudat a katonaiskolásokban,
vagy esetleg a rohamtüzérekben, azonban
ez idővel alaposan lecsökkent. Nekik is végig kellett nézniük ugyanis az egymilliós
nagyváros agóniáját.
A nyilasoknak és a németeknek is komoly fegyelembiztosító eszközöket kellett
bevetniük, hogy a katonák ne dobálják el a
fegyvereiket, ne bújjanak el, ne öltözzenek
át civilbe. Az utóbbira a németeknek nem
is nagyon volt módjuk. A szovjet hadsereget pedig – amelyben rendszeres volt a
legénység terrorizálása, a kivégzések, illetve politikai tisztek hada gondoskodott
a megingó katonák megsemmisítéséről –,
jobb, ha nem is említjük.
Nagyon sok magyar átállt az ostrom
utolsó napjaiban, azonban ennek általában nem politikai motívumai voltak.
A szovjetek felsorakoztatták a magyar
hadifoglyokat, és közölték, vagy Szibériába viszik őket, vagy beállnak harcolni.
Szibériáról valami fogalma mindenkinek
volt, raboskodott már ott egy generáció,
ugyanakkor február 10-én sejteni lehetett
már, hogy a harc maximum néhány napig
tart. Az 1-2 napos harcot nagyon sokan
felvállalták, mert ennek a kockázatai tűntek csekélyebbnek.

Felszabadulás? Megszállás?

századok is harcoltak itt a szovjetek oldalán. A szovjetek a Szent Imre körtérig
nyomultak tovább, ahol kisebb lövöldözések voltak, viszont a Horthy Miklós úton
(Bartók Béla út) tűzharc nem alakult ki.
A szovjet előőrsök már kora reggel megközelítették a Gellért Szállót is. A Horthy
Miklós út 16.-ba települt 10. gyaloghadosztályhoz tartozó honvédek sorra bújtak
elő a pincékből, hogy megadhassák magukat. Hamarosan óriási tömeg gyűlt ösz-

Városi harc: szovjet lövészek tüzelőállásban

Végül szóljunk arról, hogy Budapest elestét felszabadulásként élte-e meg a magyar lakosság, vagy megszállást látott-e
az eseményekben? Nos, ahány ember,
annyiféleképpen élhette meg az ostrom
végét. Történelmi szempontból a szovjet győzelem nem lehetett felszabadulás.
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Második Sztálingrád
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Kertész Dániel

Budapest ostroma rendkívüli
méretű harcászati cselekmény
volt. Míg Bécs 6 nap alatt, vagy
Berlin 2 hét alatt esett el, addig
Budapest elfoglalása 102 napig
tartott. Az ostromról Ungvári Krisztián hadtörténésszel
Wihart-Kiss Tamás beszélgetett.

TÖRTÉNELEM

Tájkép csata után: az égő Vár a Gellért-hegyről

Egy magyar 88 mm-es légvédelmi löveg közvetlen irányzással tüzel

csendőrosztaggal. A hegytől délre és nyugatra, a Károly király laktanya előtt, illetve
a Farkasréti temetőben a 8. SS-lovashadosztály századai voltak az első vonalban.
A szovjetek rendkívül heves támadásokat
intéztek a Sas-hegy és a lágymányosi vasúti töltés közti szakasz ellen. Január 25-én
a szovjet csapatok elfoglalták a Bocskai út–
Daróczi út sarkán épült katonai ruhagyár
nagy részét. Az első és a tizedik rohamtüzérosztály és a német gyalogság egész nap
harcot vívott a ruhagyárért és az emeleten
rekedt német-magyar csapatok kiszabadításáért, de csak másnap sikerült kiverni
onnan a szovjet rohamcsapatot. Február
1-jén heves harcok folytak a Budaörsi úton
és a Bocskai út környékén, ahol a szovjet
katonák páncélosok támogatásával betörtek a német állásokba és a Sas-hegyet fenyegették. Ekkor a Sas-hegytől a Karolina
és a Bocskai úton át a Hamzsabégi útig

sze az utcán, majd mindenki ösztönösen
elindult Budafok felé, hogy végre fogságba
eshessen. Ennek ellenére a déli órákban a
Szent Imre körtéren valaki magánháborút
folytatva páncélököllel kilőtt egy orosz
dzsipet, hasonlóképpen járt a kora reggeli órákban a Gellért Szálló elé befutó első
szovjet teherautó is, amelyet a németek
lőttek ki. A szállodában lévő magyar alakulatok lefegyverezték a németek nagy részét, és délre kitűzték a Gellért Szálló épületére a fehér zászlót. A szállót csak estére
foglalták el a szovjetek, 19 órakor a Sziklakápolnában berendezett szükségkórházat
is bevették.

A fellegvár is elesik
A szovjetek fő célja a Citadella volt, amelyet csak február 11-én a kora délutáni
órákban foglalták el a Kis-Gellért-hegy fe-

dözés után megadták magukat, de nem
tudhatjuk pontosan, mi történt. A XI. kerületben egészen február 11-ig működött
a polgári közigazgatás, február 1-jén még
házasodtak a kerületi elöljáróságon. A
körtér, a Bertalan Lajos utca, a Budafoki
út viszonylagosan a nyugalom szigete volt.
A kerületben jelent meg január 22-től február 11-ig a Budai Összetartás, amelyet a
kerületi nyilas pártszervezet adott ki.

Ki ölte meg Osztapenkot?
Nem mehetünk el szó nélkül a budapesti
csata egyik sokakat foglalkoztató, és teljesen még máig sem tisztázott részlete,
Osztapenko százados halála mellett. Egy
dolgot kizárhatunk, a halálát nem szándékosság okozta, a védők egy parlamentert
semmiképpen sem akartak volna megölni. Erre több közvetett bizonyítékunk is
van. Az egyik az, hogy az Osztapenko haláláért felelőssé tett német parancsnokot,
Erich Klein őrnagyot 25 évre ítélték, ám
1991-ben mégis elismerték az ártatlanságát és rehabilitálták.
Osztapenko és két társa a Citadellából
tért vissza Bader német törzsőrmester kíséretében a békefeltételek közlése után az
alakulatához, azonban jócskán késésben
voltak. Az orosz egységek ekkorra feloldották az ideiglenes tűzszünetet, és szór-

A felszabadulás azt jelentette volna, hogy
ide a szabadság korszaka jön el, de az ellenkezője történt. Ettől még nagyon sokan
felszabadulásként, ugyanakkor mások
megszállásként élhették meg az eseményeket. Az a 9 éves gyerek, aki a pincébe
volt zárva az ostrom egész ideje alatt, valószínűleg felszabadulást érzett a harci események elmúltával, mert kimehetett végre és játszhatott. És vajon mit érzett Kun
páter, a nyilas tömeggyilkos, akit még az
ostromgyűrűn belül maguk az ostromlottak fogtak le Hindy Ivánnak, a budapesti
magyar erők parancsnokának utasítására.
Előbb halálra, majd életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték, mert olyan sok
kegyetlenséget követett el, hogy az már a
nyilas vezetésnek is sok volt. Kun pátert
a szovjet csapatok szabadították ki a börtönből. Tehát felszabadult? Ő úgy élhette
át akkor, hiszen az életfogytig tartó büntetéstől mentette meg a szovjet hadsereg
azzal, hogy kiengedte a börtönből. Hozzá
kell tennünk, hogy később újra lefogták,
és háborús bűnösként kivégezték.
Sok függött az élmény milyenségétől,
hogy ki hogyan és hol élte át az eseményeket. Egyértelmű, hogy ’44-45 telén nem a
jó harcolt a rosszal, hanem a hitleri és a
nyilas diktatúra a sztálini Szovjetunióval.
A kettő között jót egyértelműen nem lehetett választani, csak a kisebbik rosszat.
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Kósa Dániel festményei

TÁRLAT

Kertész Dániel

Velencei tájak a Tető Galériában

Egy kép sosincs kész, még a kiállításmegnyitó előtt tíz perccel is alakul

A jeles alkalomból ünnepi hangversenyen
vettek részt a meghívott vendégek. A teremben egyetlen szék sem maradt üresen, és voltak, akik állva hallgatták végig
az Operaslágerek címmel megrendezett
koncertet, amelyet Stiblo Anna vezényelt.
A hangversenyen fellépett a Magyar Kábel Művek férfikórusa, a Magyar Állami
Operaház magánékesei: Gerdesits Ferenc,
Káldi Kis András, Bata József és Bojta
László és a Nádasdy Kálmán művészeti
szakiskola énekes szólistái. A művészeket
Druskóné Ács Jolán kísérte zongorán.
Erkel, Gershwin, Gounod, Kodály,
Mozart, Offenbach, Verdi és Webber operáiból hallhattunk válogatást. A közkedvelt dallamok mellett az áriák, a dalbetétek magvas gondolatai is lelkesítettek. A
Háry János Toborzója ezúttal is hazafias
gondolatokat ébresztett, és a Nabuccoból a
Rabszolgák kara is mély érzelmeket keltett
a hallgatóságban. Tapsoltunk Stiblo Annának Susanna áriája megejtő szépségű
előadásáért, de Hégely Szilvia is gyönyörűen tolmácsolta a Bölcsődalt a Porgy és
Bessből. György Viktória Cherubin áriáját
adta elő a Figaro házasságából. Jancsik Nóra énekszáma a Macskák Memoryja volt.
A közönség kitartó vastapssal fejezte
ki a művészeknek elismerését.
Moldován Ibolya

FEBRUÁR 3. 21.00 Oláh Ibolya FEBRUÁR 4.
21.00 Gekko Palace, Theo Hakola, Erik Sumo
Band (provanszál sanzonrock) FEBRUÁR 5.
21.00 MARLEY 60 East Europe Tribute To Bob

Marley Polemic, Paprika Korps, Ladánybene
27, FEBRUÁR 10. 20.00 MOLto Vivace sorozat
Iva Bittova + Barbara Maria Villi, Kenderesi
Trió FEBRUÁR 11. 21.00 – Jazzpéntek? Road
Kill Cafe (Pély Barna, Romhányi Áron, Schmidt
Barbara, Galambos Dorina), Karl Frierson
(De Phazz), Zsola & a Vad Orchideák, Very
Bite (Éliás Jr’s Barry White Tribute), FunKing
(Farkas Zsófi, Balássy Betty) FEBRUÁR 12.
22.00 A Budapest Massive és a Chi-Recordings
bemutatja… Részletes program a honlapon.
FEBRUÁR 16. 21.00 Allan Holdsworth (UK)
(gitárfenomén)
FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868

ÁLLANDÓ PROGRAMOK: tücsök zene, Nóta-tv
klub, akrobatikus rock and roll klub 4 éves kortól, hatha jóga, latin aerobik, gyógytorna, angol
társalgási nyelvklub, Hanna holisztikus klubja,
Greenfields, hastáncklub, ír sztepptáncklub,
Zsebi baba játszóháza, nyugdíjastorna,
alakformáló torna, Etka jóga, Muzsikás
gyermektáncház, táncos gyermektorna, szenior
társastáncklub, csikung klub, nindzsaedzés,
Picasso klub, hastáncklub, társastáncklub gyerekeknek, fiataloknak, a Túlpart együttes klubja,
hobbiklub, nosztalgia klub nyugdíjasoknak,
Egészségünk titkai előadássorozat, biovásár,
könyvtár. Induló programok: digitális fotoklub
először: FEBRUÁR 9. 17.00 szőnyegszövő klub,
először: FEBRUÁR 2. 18.00, talpmasszázs klub,
először: FEBRUÁR 10. 9.00, szabás - varrás klub,

A XI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság oktatási és kulturális osztálya
kéri azon pedagógusok jelentkezését,
akik állandó kerületi lakosok és 50, 60,
65, illetve 70 éve szereztek diplomát,
hogy díszoklevél megadása iránti kérelmüket legkésőbb február 15-ig juttassák el a XI. kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság oktatási és kulturális
osztályára (1117 Bp., Erőmű u. 4.). Kérelmükhöz csatolják az alábbiakat:
rövid szakmai önéletrajz,
aranyoklevélhez az 50 évvel ezelőtt
szerzett oklevél másolatát,
 gyémánt (60), vas (65) és rubin
(70) oklevél igényléséhez az előző
díszoklevél másolatát,
 a pályán eltöltött munkaviszony
(min. 30 év) igazolását ,
 személyi adatokat, adószámot,
TAJ számot.



További információ az önkormányzat
oktatási osztályán. Telefon 372-34-00

Szamos Márton

KELETI TÁNC

Akkor jó az előadás, ha az
érzékek útján hat. Önmagában nem fontos, hogy
egy kézjel mit jelent. Nem
számít, hogy nem ismerjük
a jelek értelmét, Indiában
sem értik mindig pontosan.
Indiában sok minden egyértelműbb: ha a táncos a kezét
fuvolapózba teszi, szinte mindenki tudja, hogy ez Krisnára
utal. De nem ez a lényeg. Hanem a mozdulat, a játék, a zene, a költészet, a harmónia és
a szépség, a nő. Nincs valódi
történet, leginkább egy költeményhez fogható. Mozdulatok
és történetelmesélős részek
váltják egymást, de ezek a történetrészek sem „történetek”,
hanem mozgásban előadott
színház és ima együttesei.
Utalások a hindu mitológiára,
Krisna gyermekkori csínytevéseire, a szerelemtől mámoros tehénpásztor lánykákra.
Egykor minden a templomban történt – évezredeken
át élt a templomi tánc, még
nem vált külön a spiritualitás
és a művészet. Bár India kultúrája ötezer éves és nagyon
erős, az 1930-as években a
templomi tánc műfaja – Gandhi, a nemzeti mozgalmak és
az indiai filmgyártás megindulásának korában – lehanyatlott.

először: FEBRUÁR 3. 16.30, kosárfonó klub
először: FEBRUÁR 5. 9.00 ÉS 14.00.
ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Gyékényes u. 45–47. Tel./fax: 204-6788
FEBRUÁR 6. 10.30 A gyáva kistigris. Domonkos
Béla bábelőadása. FEBRUÁR 9. 10.00-15.00
CSCSPE ruhaakció. FEBRUÁR 13. 10.00 Jeges
verseny. Autós ügyességi verseny. FEBRUÁR
19. 20.00 Farsangi bál. ÁLLANDÓ PROGRAMOK:

nyugdíjasklubok, Családok a Családokért
Polgári Egyesület klubnap, opera- és dalstúdió, Albertfalvai Polgárok Köre, callanetics ovis
torna, bringás klub, táncklubok.
BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók Béla út 32. Tel./fax: 386-9038
HÉTFŐ 18.00 tajcsi–csikung foglalkozás.
SZERDA 18.00 alakformáló tréning

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Etele út 55. Tel.: 371-2760
FEBRUÁR 06. 10.00 Családi Vasárnap. Szegény
Dzsoni és Árnika című mesejáték a Maskara
Társulat előadásában, utána farsangi kézműves foglalkozások. FEBRUÁR 13. 10.00 VII.
Országos József Attila Vers-, Énekelt Vers- és
Prózamondó Verseny a BMK-ban.
ÁLLANDÓ PROGRAMOK: vasútmodell klub
felnőtteknek, gyermekeknek (10–18 éves
korig), gerinctorna, kerámia–tanfolyam felnőtteknek, gyerekeknek, papírmárványozás,
komplex kézműves tanfolyam gyerekeknek,
callanetics torna, fotóklub, ikebana klub, hastánctanfolyam, számítógépes tanfolyamok,
nyugdíjasklub.

FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
XI., Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300
FEBRUÁR 2. ÉS 9. 18.00 Tánctanulás Savanyúval
20.00 Téka együttes – koncert és táncház.

Kertész Dániel

Aligha ünnepelhették meg méltóbban
a Magyar Kultúra Napját, mint ahogyan azt a Kelenvölgyi Közösségi Házban tették január 22-én délután.

Petőfi híd budai hídfő. www.a38.hu

Pedagógus díszoklevél

A bharatanatyam a szívem közepe

Macskák, ária,
vastaps

A38 – ÁLLÓHAJÓ

Januárban is tavaszban, nyárban időzhet a Tető Galériába ellátogató érdeklődő
Kósa Dániel tájképei előtt. A Velencén
és környékén készült festmények impresszionista módon, mégis a formákra
ügyelve, élénk, kifejező színekkel rögzítik
a fény játékát hol a hegyoldali tisztáson,
hol a borospincét rejtő dombon, hol a falusi portán. A Velencén élő fiatal alkotó
édesapján, Kósa Csaba írón, újságírón túl
nagyapjától, Bod László festőművésztől
származtatja érdeklődését a művészet
iránt. Már gyermekként megérintette
a természet, a táj szépségének, nyugalmának festői megragadása, az élmény
átadása. Később dinamikus személyisége
hosszú évekig a szörfözésben jutott kifejezésre, majd lendülettel vetette bele magát
a festészet mellett a tervezőgrafikába és a
kőfaragásba is.
Az évszakok nyomait, a napfény simogatását nem csupán a széles panorámában, például A párás Meleg-hegy című
művének a távlatában szemléli, hanem
ugyanolyan érdeklődéssel ábrázolja idős
szomszédja, Margitka virágait is a kertben. Kósa Dániel tájban szívesen elidőző,
szemlélődő festményei minden ember
számára nyugalmat sugároznak.

Bittner Dóra estje a Bartók 32 Galériában

KONCERT
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Bittner Dóra: A szemnek és a testnek is van koreográfiája

FEBRUÁR 3. 19.00 Só együttes – klub. FEBRUÁR
4. 20.00 Jazzpression – lemezbemutató
koncert. FEBRUÁR 5. 20.00 Elsa Valle & Latin
Jazz Syndicate FEBRUÁR 7. ÉS 14. 19.00 Budai
tangó – Tánctanítás Budai Lászlóval. FEBRUÁR
8. ÉS 15. 19.00 Perka klub – Dely Dáviddal.
FEBRUÁR 9. 20.00 Méta együttes – koncert és
táncház. FEBRUÁR 10. 20.00 Dely Róbert Trió
– jazzkoncert. FEBRUÁR 11. 20.00 A Fonó a
Fonóban – koncert és táncház. FEBRUÁR 12.
17.00 Kolompos táncház, 20.00 Makám klub

– énekel: Szalóky Ági.

KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363
FEBRUÁR 4. 19.00 Sramli est. FEBRUÁR 5. 10 .00
III. Kelenvölgyi Bábjátékos Találkozó. FEBRUÁR
6. 17.00 Vasárnapi Házimuzsika. FEBRUÁR 13.
9.00 Autómodell börze.
ÁLLANDÓ PROGRAMOK: szteppaerobik,

kondi torna, alakformáló torna, énekiskola,
kézműves foglalkozás gyerekeknek, ifjúsági
klub, bridzsklub, akrobatikus rock&roll, aikido,
festőiskola, bringás klub, nyugdíjasklub,
autómodell klub.
ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ

Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644
ÁLLANDÓ PROGRAMOK: Harmónia mozgásiskola,

kondicionáló torna, hastánc, szenior tartásjavító
torna, numerológia, szteppaerobik, callanetics
torna, Tarka színpad, óvodás balettiskola,
táncoktatás, erősítő női torna, pingpongklub,
vers- és prózamondó műhely, Tae-bo aerobik,
jóga, kreatív stúdió, Commedia 2000 színházi
műhely, Goldance tánciskola, római katolikus
szentmise, internetezési lehetőség..
KARINTHY SZALON

Karinthy F. út 22. Tel.: 209-3706
FEBRUÁR 5. 16.00 Európai körút II. – Telbisz

Az értelmiség mentette meg, és
csinált belőle színházat, ekkor
vált színpadi művészetté, ekkor
kapta a bharatanatyam nevet.
Ez egy összetett szó, mely szótagonként jelent zenét, ritmust,
hangot. Kifejezetten Dél-Indiára jellemző. Van öt, egymáshoz
nem hasonlító indiai klaszszikus tánc a színpadon, ebből
ez az egyik. Ugyanolyan szigorú alapozású, mint nálunk a
klasszikus balett.
Bittner Dóra az Arvisura
Színház stúdiósa volt, később
saját esteket állított össze és képzőművészekkel performanceokat alkotott. Az indológus és
táncos Somi Panninál tanult.
Az itthoni alapozás után jutott
el a dél-indiai klasszikus zene
és a bharatanatyam fellegvárába, Madrászba. Itt talált magának mestert, stílust. Azt az értékrendet szeretné megmutatni
az indiai kultúrából, ami itthon
hiányzik és ami – reményei szerint – új utat nyithat a mozgásszínháznak, a táncszínháznak.
Valamiféle spirituális többletet,
ami nem vallási, hanem összetett, amit ott meglátott, amibe
beleszeretett, és amire rátette
az életét. Sok mindent tanult az
indiai mitológiától. De ő csak
kevessé kötődik a valláshoz, hiszen hindunak születni kell.
kádé

Törökugrató u. 9.Tel.: 246-5253, www.c3.hu/~gkh
ÁLLANDÓ PROGRAMOK: Aikido, eklektika klub,

íjászklub, ízületi torna, aerobik, Kenpo karate,
fashion dance, internetezés.
TIT STÚDIÓ

Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514 www.tit.hu
ÁLLANDÓ PROGRAMOK:

Ásványbarát Kör, Növénykör, Madárpók Klub,
Gombász Szakcsoport

TÚRA
OLAJIPARI TERMÉSZETBARÁT SE

Minden szerdán nyugdíjastúra. Találkozó:
7.20-KOR a Moszkva téri metrókijáratnál
(a hétvégi Budai-hegység túrákra szintén
ez időben és helyszínen van a találkozó). A
pilisi túrák találkozója 7.15-KOR a Batthyány
téri HÉV-végállomáson. FEBRUÁR 5. Pilis:
Pilisszentkereszt–Vaskapu– Pilistető–Hosszúhegy–Csobánka. FEBRUÁR 6. Budai-hegység:
Nagykovácsi–Meszes-hegy–Ilona lak–
Nagykovácsi. FEBRUÁR 12. Gerecse: Dorog–
Nagygete–Bajót. Kéktúra. FEBRUÁR 13.
Budai-hegység: Nagykovácsi–Nagyszénás–
Hétlyuk bg.– Máriaremete.
SOLIDARITAS SE
FEBRUÁR 5. 10.00 Hóemberépítő séta a Budai
hegyekben. Találkozás: Moszkva tér. FEBRUÁR
12. 10.00 Zászló múzeum. Találkozás: Corvin
mozi előtt. FEBRUÁR 13. 9.00 Dél-Budapest

legmagasabb Mária temploma, Soroksár
műemlékei. Találkozás a Határ úton a 66-os
busz végállomásánál.

 BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.
FEBRUÁR 3. 19.00 Melina (avagy a Torzó). FEBRUÁR 10.,
11. 19.30 Dumasarok. Szalai Erzsébet szociológussal
beszélget Szále László publicista. FEBRUÁR 12. 19.00
Könnyű erkölcsök. FEBRUÁR 13. 11.00 Két kicsi hód.
19.00 Madarak. FEBRUÁR 16. 19.00 Vágy a szilfák alatt.
Kamara FEBRUÁR 14. 19.00 Rodostó, A zsoltáros és a

zsoldos (két egyfelvonásos).

 KARINTHY SZÍNHÁZ
XI., Bartók B. út 130. T.: 203-8994
FEBRUÁR 5. 11.30 Vuk. FEBRUÁR 6., 12. 14.30 Tanár úr,
kérem! FEBRUÁR 8. 19.00 Őrült nők ketrece. FEBRUÁR
13. 14.30 Szeressük egymást.

 MU SZÍNHÁZ
XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
FEBRUÁR 3-12-IG 4. L1 Tánc Fesztivál. FEBRUÁR 3. 20.000 Szabó Réka: Karc. FEBRUÁR 4., 5. 20.00 Sejt-elem.
FEBRUÁR 6. 11.00 Berger Gyula és Barátai Táncszínház:

Árgyélus királyfi és a Kukoricaleány (gyermekelőadás). FEBRUÁR 8., 9. 20.00 Duets for One. FEBRUÁR 8.,
9. 20.00 Two in One – Michaela Pein és Hargitay Ákos:
Neondervölgyi Ember. FEBRUÁR 10. 20.00 Ladjánszki
Márta: a mi madre. FEBRUÁR 11. 20.00 Nemzetközi
nap: Cristian Duarte (BR): embodied. FEBRUÁR 12.
20.00 L1-vegyes est – fesztiválzáró L1-előadás és
parti. FEBRUÁR 15., 16. 20.00 Off Társulat: Titi táji
táncok. Gyermekelőadások: FEBRUÁR 13. 15.00 SzínMű-Hely Inárcsi Színjátszók: Édesapám; Vörösmarty
Mihály drámatagozat: Ölellek! Pista., Láthatatlan
Filmek Klubja (18 éven felülieknek!) FEBRUÁR 6.
18.00 Paul Morrissey: Flesh / Hús, színes, USA, 1968.
FEBRUÁR 13. 18.00 Paul Morrissey: Trash / Szemét,
színes, USA, 1970, műKEDDvelő FEBRUÁR 8. 18.00
Magyar László András, beszélgetőtárs: Bánki Éva
 SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
XI., Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
FEBRUÁR 3. 19.00 Közeleg az idő. FEBRUÁR 5. 20.00
Robinzon torzó. FEBRUÁR 6., 7. 20.00 Csak úgy .
FEBRUÁR 10., 12., 13. 20.00 A Sütemények Királynője.
FEBRUÁR 11. 18.00 A Sütemények Királynője.
FEBRUÁR 15. 20.00 Bozgorok.

KIÁLLÍTÁSOK
 BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók B. út 32. T./fax: 386-9038
FEBRUÁR 1–25-IG Hetesy Attila kiállítása.

 BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Etele út 55. T.: 371-2760
FEBRUÁR 21-IG a Hallássérültek Budapesti Tanintézete
diákjainak fotó, tűzzománc, bőr, kerámia kiállítása.

 FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
XI., Fehérvári út 47. T.: 203-3868
FEBRUÁR 10–27. Szedő László festőművész kiállítása.

 KARINTHY SZALON
Karinthy F. út 22. Tel.: 209-3706
FEBRUÁR 8-25-IG Kulifay László és Tamás szobor- és

festménykiállítása. Megnyitó: február 8., este 7 óra

 MU SZÍNHÁZ
Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
FEBRUÁR 3-15-IG Harasztÿ István: Átfedések című

kiállítása.

 RÉT GALÉRIA
Törökugrató u. 9. T./fax: 246-5253
FEBRUÁRBAN Szilvási Julianna festménykiállítása.

 TIT STÚDIÓ
Zsombolyai u. 6. T.: 385-0514
FEBRUÁR 16-IG: Öveges József-emlékkiállítás

TV11
MŰSORA
AA
TV11
MŰSORA

Katalin hegedűművész zenés estje.
FEBRUÁR 16. 19.00 Simkó Várnagy Mihály
gordonka diplomakoncertje.
GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ

SZÍNHÁZ

2005. február 2.–2005. február 16.
FEBRUÁR 2.

 SZERDA

FEBRUÁR 10.

 CSÜTÖRTÖK

18.00 ismétlés
21.00 Ópusztaszer

09.00 ismétlés

21.30 a Főnix TV műsora
22.00 a 9STV műsora

18.00 és 22.30 ismétlés

Az emlékpark története és látnivalói.

FEBRUÁR 3.

 CSÜTÖRTÖK

FEBRUÁR 11.
FEBRUÁR 12.

 PÉNTEK

 SZOMBAT

09.00 ismétlés

09.00, 14.00 és 23.00 ismétlés

FEBRUÁR 4.
 PÉNTEK
18.00 és 22.30 ismétlés

09.00, 13.00 és 23.00 ismétlés

FEBRUÁR 5.
 SZOMBAT
09.00, 14.00 és 23.00 ismétlés
FEBRUÁR 6.
 VASÁRNAP
09.00, 13.00 és 23.00 ismétlés
FEBRUÁR 7.
 HÉTFŐ
ismétlés
Újbuda hírek
Magazin 11
Sport 11
Hit és élet
Életközelben
Szivárványszín
A V-Tech együttes műsora

04.00
18.00
18.10
18.55
19.05
19.10
19.20
19.50

FEBRUÁR 8.

 KEDD

FEBRUÁR 13.

 VASÁRNAP

FEBRUÁR 14.  HÉTFŐ
ismétlés
Újbuda hírek
Magazin 11
Sport 11
Hit és élet
Égető kérdések
SzivárványSzín
Portré: Hobo

04.00
18.00
18.10
18.55
19.05
19.10
19.20
19.50

FEBRUÁR 15.

 KEDD

18.00 és 22.30 ismétlés

FEBRUÁR 16.

 SZERDA

18.00 és 22.30 ismétlés

18.00 ismétlés
21.00 Az elfeledett múlt

FEBRUÁR 9.
 SZERDA
18.00 ismétlés
21.00 Az eurázsiai ősló
21.30 a Főnix TV műsora
22.00 a 9STV műsora

(Téma: A Keszthely közelében nemrég
felfedezett barlangot turisták
még nem látogathatják)
21.20 a Főnix TV műsora
21.50 a 9STV műsora

TV11: Budapest, XI., Csíkihegyek utca 13. Telefon: 246-6259
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KULTÚRA

Bővülő programválaszték a kerületi intézményekben
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Színes kulturális paletta Újbudán
Összeállításunkban a kerület kulturális
intézményeivel, közösségi helyszíneivel foglalkozunk. Vezetőik az elmúlt év
tapasztalatait összegezték és felvázolták az idei jubíleumi esztendőre készített terveiket, elképzeléseiket.

Őrmező
Az Őrmezei Közösségi Ház – Teleház működési feltételei 2004-ben nagymértékben
javultak. – Új funkcióval bővült intézményünk: az önkormányzat és az IHM
segítségével számítógépes központot alakítottunk ki – mondta Hegedüs Ágnes, az
intézmény vezetője. – Ez távlatokban óriási lehetőségekkel kecsegtet bennünket.
Az Őrmezei Közösségi Ház az alkotó
művészi közösségek működésével az amatőr színjátszás terepévé vált. A Commedia
2000 színházi műhely ismét első helyezést
ért el az Országos Színjátszó Fesztiválon.
A Tarka Színpad harmadik bemutatójával
készült el karácsonyra. A társastánciskola és a társastáncverseny is egyre népszerűbb. Az eddig működő tanfolyamok
mellé felzárkózott a számmisztikai tanfolyam, már több kurzuson vannak túl.

Kelenvölgy
A Kelenvölgyi Közösségi Ház tevékenysége öt fő területet ölel fel: képzőművészet,
bábozás, autómodell-gyűjtés, néptánc,
komolyzene – nyilatkozta Szegedi György
igazgató. – Meg kell említenem a Barlai
László festőművész vezetésével működő
kelenvölgyi festőiskolát, ahol 10-12 felnőtt
évről évre egyre magasabb szinten gyakorolja a festészet művészetét.
Második alkalommal rendeztük meg
a Kelenvölgyi Bábjátékos Találkozót, ahová határon túli magyar bábjátékozó gyerekcsoportok is eljöttek, és nálunk tartották a Budapesti Bábjátékos Minősítő Versenyt is. Évről évre országos érdeklődés
kíséri leglátogatottabb kiállításunkat, a

Albertfalva

Fővárosi Művelődési Ház

A programok közül mindenképpen említést érdemel, hogy 2004-ben újdonságként az egyhetes Szüni Dödő tábor során a
gyerekek a társastánc különböző fajtáival
ismerkedhettek meg. A színjátszó tábort
már második alkalommal szervezték meg.
A jól működő civil szervezetek száma is
gyarapodott: az AKH Opera- és Dalstúdióval több közös rendezvényt szerveztek.
Második Tavaszváró koncertjüket részvételével márciusban rendezték meg.
– Ötéves évfordulónkat április 20-án
egy egész napos rendezvénysorozattal és
hozzá kapcsolódóan egy kiadvány megjelentetésével szeretnénk ünnepelni. Ezen a
napon népművelők, szabadidő-szervezők,
civil szervezetek számára szakmai találkozó és work shop keretében előadások
hangzanának el. Kerületünk az idén 75
éves; szeretnénk szorosan kapcsolódni az
ünnepségsorozathoz – mondta Csuhainé
Nagy Zsuzsánna igazgató. – Rajzpályázatot hirdetünk óvodások és kisiskolások,
esszépályázatot felső tagozatosok és középiskolások részére Én és környezetem
címmel. Emellett meghirdetünk egy makett- és modellező pályázatot is.

A Fővárosi Művelődési Ház (FMH) Budapest egyik legnagyobb és leglátogatottabb
művelődési központja. A közművelődési terek folyamatosan, szünnap nélkül,
naponta 8-tól 23 óráig üzemelnek. Az
elmúlt esztendőben az FMH sokszínű
tevékenységéből mindenképpen említést
érdemelnek a gyerekek és a fiatalok köré
csoportosuló rendezvények. Ilyenek például a játszóházak: a Zsebi baba játszóház,
a Futrinka játszósziget, a Csengő-bongó
zenei foglalkozássorozat, a Jeles Napok
programjain összesen több mint 1200
kisgyermek vett részt a szüleivel együtt.
A Csepp-csoda Meseszínházban a
2004-es tavaszi évadot a magyar költők,
népmesék és mondák színpadi bemutatásának szentelték. Jelentős zenei élményt nyújtott Gryllus Vilmos farsangi
gyermekkoncertje. Az őszi évadban
három előadást szerveztek hétköznap
a kerületi óvodák és iskolák számára.
A Meseszínház előadásait közel ötezer
gyermek tekintette meg.
A felnőtt színházi előadások közül
mindenképpen említést érdemel a Four
Men Gag Show sajátos mozgásszínházi
bemutatója, a Petőfi Sándor Általános
Iskola és Gimnázium Musical Stúdiójának produkciója és a Nádasdy Művészeti Iskola vizsgaelőadása – mondta
Bércesi Győző igazgatóhelyettes.

Budapesti Művelődési
Központ
Bár alapvetően módszertani és szakmai
szolgáltató intézmény, az elmúlt években a BMK egyre több figyelmet fordít
a lakossági szolgáltatások, programok
fejlesztésére is.
– Az első sikert a Korlát weboldal
hozta (http://korlat.bmknet.hu), amely az
idén az IHM által meghirdetett E-fesztivál
pályázaton a Mindennapjaink informatikája kategóriában első helyezést ért el
– tájékoztatta lapunkat Margittai Katalin,
az intézmény igazgatója. – A honlap Budapestnek és környékének 75 zöldhely-

Karinthy Szalon–
Bartók 32 Galéria
A Karinthy Szalonban és a Bartók 32 Galériában a 2004-es év színes, nyugodt, jó
esztendő volt, rengeteg izgalmas kiállítással, rendezvénnyel – tájékoztatta lapunkat
Horváth Károly igazgató és Kolozsváry
Zoltán művelődésszervező.
Mindkét intézmény életében kiemelt

ÚJBUDAI SZÍNHÁZAK

MU Színház

Fókuszban a művészi színvonal
A múlt évben kevesebb színházi- és
tánctársulattal, koncentráltabban
dolgoztunk együtt úgy, hogy színházunk befogadói és műhely szerepét megőriztük. Törekedtünk más
műfajok bemutatására is – mondta
Leszták Tibor művészeti vezető.
A MU Színházban 2004-ben 149 előadást tartottak, ebből húsz táncbemutató volt, melyek közül szép szakmai
és közönségsikert aratott többek között
Gergye Krisztián: Tavaszi áldozat és Kínos című darabja. A bemutatók közül
Nagy Andrea: Mágneses mezők című
produkcióját és a Pont Műhely előadásait nagy érdeklődés kísérte.
Kilenc színházi bemutatót tartottak.
Közülük Börcsök Enikő: A hajnal leánya, a Pont Műhely: Család, Árkádia–
Dulay László: Hívás és az Andaxinház:
Belső hangok című darabja mindenképpen említést érdemel.
Hat nemzetközi táncelőadásra került sor 2004-ben, többek között berlini
és párizsi társulatokat látták vendégül.
A zenei programok már régóta
szerves részei a MU Színház repertoárjának. Példaként említhetjük az 5. és
6. Autonóm Zóna Elektronikus Zenei
Fesztivált és a VII. Nagy Fül Fesztivált.
A színházat gyakorta töltötte meg

gyerekzsivaj, a bábszínházi előadások
mindig teltházasak voltak, és a színház
adott otthont a kerületi önkormányzat
5. vers- és prózamondó versenyének és
a 7. Kerületi Diákszínjátszó Fesztiválnak is. – Fontos változás volt életünkben, hogy a kerület 2004-ben a strukturális alapból
négymillió
for i nt t a l
támogatta
működésünket
– mondta
Leszták
Tibor. – A
kávézó
melletti
terem átalakításával egy 50
2
Leszták Tibor, telve tervekkel m -es galériát hoztunk létre, ahol többek között Hargitay
Ákos, Kiss Péter, ef Zámbó István, Braun
András állított ki.
Az idei esztendő nívós programokkal indult: legkiemelkedőbb
eseményként január 7-én volt Földes László (Hobo) új előadóestje,
melyet a József Attila-centenárium
tiszteletére állított össze.

Szkéné Színház

Butó fesztivál és más darabok
A Szkéné Színház Parasztopera című
produkciója túl van a 100. előadáson. 2005 kiemelkedő eseménye
lesz a 20. Nemzetközi Mozgás Kongresszus – mondta Regős János, a
Szkéné igazgatója.
A Budapesti Műszaki Egyetem Szkéné
Színházában önálló egyesületként működik Pintér Béla és társulata, ugyanakkor a Szkéné befogadó színház is.
Öt éve rendszeresen telt házakkal
mutatkozik be Pintér Béla és társulata a színiműhelyben, ez idő alatt „saját
közönséget” neveltek ki maguknak.
Három alkalommal az évad legjobb
alternatív színházi produkciójáért járó
elismerésben részesültek. A társulat számos külföldi fesztiválon aratott sikert.
A múlt évadban az egyik legnépszerűbb
előadásuk az Ördögök ideje volt, melyet
Dosztojevszkij regénye alapján Regős János állított színpadra.
Az idei év eseményeiről szólva
Regős János közölte: elkezdődnek Mikó
Csaba: Előjáték – emlékszimfónia című

darabjának próbái, amelyet Szabó Attila rendez. A Szkéné ad otthont a 20.
Nemzetközi Mozgás Kongresszusnak.
Kortárs és nemzetközi táncművészeti
tanfolyamot is szerveznek, amelyet a
világhírű táncművész, Oboja Adu fog
vezetni. A program keretében idén először gyermektanfolyamot is
hirdetnek.
Te r v e i k
között szerepel egy
butó-fesztivál szervezése is.
A Japánban a 60-as
évek óta ismert, sem
Regős János, a színházguru
a hagyományos japán, sem a modern nyugati
táncokhoznem hasonlító avantgárd táncfajta megismertetésében egy kiváló japán
művész fog közreműködni.

Fonó Budai Zeneház

A dzsesszzene jegyében

Kelenvölgyi Autómodell Kiállítást, s a kéthavonta megrendezett autómodell-börzéket. Havonta egyszer magyar táncházat
rendezünk felnőtteknek és gyerekeknek.
Kiemelendő még a tavalyi év programkínálatából a szüreti felvonulás és bál,
amelyből hagyományt szeretnénk teremteni. Terveink között szerepel egy nagyszabású huszártalálkozó megszervezése.

Gazdagrét
Szinte minden kitűzött célunkat elértük
– így összegezte az elmúlt esztendőt Jenei
Ilona igazgató. – Számítógépes központunk teljes kapacitással működik, megünnepeltük Gazdagrét 20 éves évfordulóját,
egyre több gyerek látogatja a házat, és a civil szervezetek is mind több programunk
szervezésében vesznek részt. A Gazdagréti Közösségi Számítógépes Központ a kerület első eMagyarország Pontja lett.
A Gazdagréti Közösségi Házban
2003-ban a nyugdíjas korosztályra, 2004ben pedig a gyerekekre fordítottunk kiemelt figyelmet.
A Gazdagréti Tavaszon vendégül látták Kárpátaljáról a benei gyermektánccsoportot, amely a gazdagréti gyerekekkel
együtt lépett fel a helyi szülők nagy örömére.Nagyon nagy siker volt a gyermeknap, amikor a májusi napsütésben jégpályával várták az apróságokat és szüleiket,
akik sosem látott számban jelentek meg.

színére, természetvédelmi területekre,
arborétumokba, közparkokba kalauzolja
el a látogatóit, és részletes információkkal,
térképekkel segíti a tájékozódást.
– A korábbi évekhez hasonlóan idén
is nagy érdeklődés fogadta a Kattints rá,
Nagyi! tanfolyamot, amely az idősebb
korosztályoknak segít a számítógép- és
internethasználat elsajátításában. A BMK
Galéria tizenöt kiállításán az érdeklődőket
képzőművészeti-, grafikai- és fotókiállítás,
valamint ismeretterjesztő és népművészeti
tárlat is várta. Idén huszadik alkalommal
szerveztük meg a Vizuális Művészeti Hónap rendezvénysorozatát, melynek pályázataira több száz kiváló alkotás érkezett.
A BMK 25 éves jubileumi rendezvényeinek egyik legsikeresebb állomása a
Kulturális Örökség Napjai programsorozat keretén belül szervezett Séta a zöldben
elnevezésű ismeretterjesztő megmozdulás
volt. A Családi vasárnapok gyermekszínházi előadásai és kézműves foglalkozásai
továbbra is rendkívül népszerűek.
A Modellvasút kiállítás és vásárra
több mint ezerötszázan voltak kíváncsiak.
Egészen egyedülálló, különleges kezdeményezés: animációs filmkészítő szakkör indult útjára októbertől a BMK-ban. A
foglalkozáson a fogyatékkal élő gyermekek egészséges társaikkal együtt sajátíthatják el a filmes mesterség fortélyait. Az
itt készülő munkákból, kisfilmekből jövő
évben bemutatót szervez az intézmény.

figyelmet szenteltek a Kerület Napja rendezvénysorozatnak, a Móricz Zsigmondévfordulónak és a Festészet Napja megünneplésének. A Móricz-év kapcsán tovább
ápolták és fejlesztették az iskolákkal kialakított jó kapcsolataikat, míg a matinék
időpontjait és műsorát az óvodákkal folyamatosan egyeztetve alakították ki.
A 2005-ös évben is az évfordulókra
összpontosítanak a Karinthy Szalonban és
a Bartók 32 Galériában. József Attila 100.
születésnapjára az Elektrografikai Társaság tematikus kiállításával szeretnének
méltóképpen emlékezni.
200 éve született Hans Christian Andersen, az esemény tiszteletére prózamondó versenyt rendeznek.
Mindkét intézmény egész évben nagy
figyelmet szentel kerületünk 75. születésnapjának. Az eseménysorozathoz kapcsolódóan a tervek szerint május 29-én
nyílik meg Gáti György fotóművész kiállítása, aki alkotásaival szűkebb pátriánkat,
Újbudát mutatja majd be.
Horváth Károly igazgató végezetül
jelezte, olyan kimagasló képzőművészek
bemutatkozását készítették elő erre az esztendőre, mint a testvérpár, Kulifay Tamás
festő- és Kulifay László szobrászművész,
továbbá Harasztÿ István szobrászművész,
Benes József grafikusművész, illetve Bukta
Imre festőművész.
Az összeállítást készítette: Deák Attila

A jövőben is főleg dzsezz-, világ- és
népzenei koncertek, fesztiválok,
táncházi rendezvények, kiállítások
és gyakran különleges személyiségeket felvonultató előadások
jellemzik a Fonót – tájékoztatta az
Újbudát a közelmúltban kinevezett
sajtószervező, Matisz László.
– A koncepció változatlan, még ha
volt is egy kis ijedtség a közelmúltban
– hangsúlyozta Matisz László. – Az új
ügyvezető igazgató, Hollókői Lajos előtt
természetesen nem volt titok, hogy egy
meglehetősen nehéz helyzetben lévő
intézmény felelősségét veszi a vállára.
Jelenleg némi reményre ad okot egy tervezett szerződés, mely a Hagyományok
Háza, a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma és a Fonó között köttetne. Ennek értelmében néhány központi támogatással megerősített hagyományőrző feladatot a Zeneház látna el
a jövőben. Ez gyakorlatilag folyamatos
megrendelésként biztosítaná a Fonó
működését.
Optimizmusra adhat okot továbbá, hogy a főváros és a minisztérium
egyaránt elismeri a zeneház tevékenységének jelentőségét (és nem csupán
erkölcsileg), valamint az a tény, hogy a
kht. formában működő intézményt az
önkormányzat is alanyi jogon támogatja. A cél nem kevesebb, mint hogy fenntartható legyen az a struktúra, amely
hosszabb távon biztosítja a Fonó eddigi
nívós szerepét a magyar kulturális életben – természetesen a szabad szellemiség megőrzésével együtt.
A jövőben az eddig bevált irány

megtartása mellett némiképp bővül a
kínálat: több klubrendezvény, különleges táncházestek és filmvetítések gazdagítják a ház életét.
Rendszeres program például a
szerda esténként sorra kerülő magyar népzenei koncert és táncház. Az
utóbbi hónapokban a Téka, a Méta, a
Tükrös zenekarok, valamint az erdélyi
Magyarpalatkai banda váltogatta egymást szerda esténként. A jövőben újabb
ismert népzenekarok is bekerülnek a
rendszeres
műsorba.
Szintén
hetente
jelent kezik Budai
László
tangóestje.
H av ont a
látható és
h a l l h at ó
a Makám
e g y üt t e s
minden
alkalomHollókői Lajos igazgató
mal sikeres klubkoncertje. Ugyancsak vonzó
Novák Ferenc és a Sebő együttes „szenior” táncház programja, amely a hőskori
nemzedéket, azaz a mozgalmat elindító muzsikus-táncos személyiségeket
vonultatja fel. Jelenleg három, havonta
rendszeresen működő klubelőadást
érdemes még megemlíteni, a Só együttesét, az ír zenét játszó Bran együttesét,
valamint Kóka Rozália felnőttmese
előadásait, melyek külön-külön is sok
érdeklődőt vonzanak.

MAGAZIN
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Beszélgetés dr. Nagy Imre olimpiai bajnok öttusázóval

Szívvidító Sramli parti

A lóápoló tanácsai aranyat értek

Révész Marianna

A római olimpia öttusázó csapatbajnoka meglehetősen precíz ember, így
élvezetes alkudozást követően egyeztünk meg a találkozó helyét és idejét
illetően, hogy azután percnyi pontossággal érkezzen.

A legidősebb korosztály is képviseltette magát január 14-én a Kelenvölgyi Közösségi Házban
rendezett Sramli partin, amelynek házigazdája a Saxlehner András Közhasznú Egyesület volt.
A szórakoztatásról Gáspár Zoltán és a Die Donautaler együttes gondoskodott.

A szövetség hétezer embernek nyújt támogatást

A HONSZ segítséget vár
Mintegy tizenegyezer hadirokkant él
Magyarországon, hétezerrel állandó
kapcsolatban áll a Hadirokkantak,
Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos
Nemzeti Szövetsége (HONSZ).
Rajtuk kívül tizenkétezer hadiözvegy
és ötvenezer hadiárva van hazánkban.
Újbudán 2003-ban még 780-an, 2004-ben
már csak 670-en éltek.
Sajnos nagyon gyorsan fogyunk,
mondja dr. Benke Gábor, a szövetség kerületi elnöke, aki az orosz fronton sebesült
meg, először az ujján, majd a bokáján. A
nyolcvankét éves, katonaként gépkocsizó
lövész, civil életében főkönyvelő elmondja, hogy a HONSZ az Országgyűléssel és a
Honvédelmi Minisztériummal is kapcsolatban áll, és eddig négy rendelet előkészítésébe is bevonták a szövetséget.
A szövetség támogatásával a hadirokkantak kedvezményes áron vásárolhatnak
gyógyászati segédeszközöket. Többek
között e támogatás finanszírozásához is

számít a szervezet az állampolgárok személyi jövedelemadójának 1 százalékára,
amelyet föl lehet ajánlani a HONSZ-nak
(adószám: 19672397-1-41). Erre a segítségre rettenetesen rá vagyunk szorulva, mert
csak ebből és a tagdíjakból tudjuk támogatni a hadirokkantakat – mondja a XI.
kerületi tagszervezet elnöke.
Benke Gábor kiemeli, hogy a kerületi
önkormányzat is támogatja az Újbudán
élő hadirokkantakat: évről évre egy kisebb
összeggel, és karácsonyi segély osztásával
is, bár hozzátette, hogy a tavalyi évben ez
a támogatás sajnos elmaradt.
Benke úr szerint az állampolgárok
készségesek – neki még nem volt szüksége
igazolványának felmutatására –, és csak
ritkán fordul elő, hogy nem segítenek. Az
ilyen hozzáállást többnyire az váltja ki,
hogy a hadirokkant ingerülten vagy idegesen kér valamit. Nem tudom elképzelni,
hogy valaki egyszerűen csak úgy ne segítsen egy elesett embernek.
G. P.

– A sporttal való kapcsolatom a háború
éveiben végzett polgári iskolában kezdődött, mégpedig a szertornával. Amikor 1947-ben Budapestre, az Alkotmány
utcai Kereskedelmi Akadémiára kerültem, a testnevelést a hetenként egyszeri,
margitszigeti úszáslehetőség jelentette.
Egy alkalommal egy lila köpenyes férfi
jött a medence széléhez, s
megszólított: nem akaroke versenyszerűen pólózni?
Az illető Gyarmati Dezső volt, az igent követően
három évig játszottam a
Gyapjúmosó együttesében.
A következő eseményt
az 1951-es esztendő hozta.
Ekkor vettek fel a Közgazdasági Egyetemre. Erre az
időre esett, hogy a III. kerületi TVE, a Gyapjúmosó és
a Textiles vízilabdacsapatait
összevonták. A játékosok fele maradt, a fele – köztük én
is – ment. Ekkoriban láttam
meg egy plakátot, amelyen a Budapesti
Haladás (a Műegyetem klubja) háromtusa
versenyét reklámozták. Nyomozni kezdtem, és összefutottam Tari Pista bácsival, a
későbbi vívómesteremmel, a Marczibányi
téri lőtéren pedig Kisgyörgy Lajos vett
pártfogásába. 1952-ben elkezdődtek a
háromtusa vetélkedők: az első alkalommal mindjárt az ötödik helyen kötöttem
ki. Közben belekóstolhattam a lovaglásba
is, a fogalomnak számító Tóth Béla bácsi
irányítása mellett. Ősszel megnyertem a
háromtusa ob-t, 1953-ban megismételtem sikeremet. 1954-ben már öttusáztam, újabb év elteltével pedig nemzetközi
versenyen is bemutatkozhattam. Közben
végig doppingolt a nálam egy évvel fiatalabb helsinki csapatbajnok, Kovácsi Aladár sikeres pályafutása. Melbourne (1956)

előtt már abban reménykedtem, hátha én
leszek az utazó tartalék, de még várnom
kellett. Világbajnokságon 1958-ban mutatkozhattam be. A vb-második csapatban
debütáltam, majd 1959-ben csak az ötödik
hely sikerült. A római olimpián (1960) viszont két érmet is átvehettem: egyéniben
második lettem a győztes Németh Ferenc
mögött, s a negyedik helyezett Balczóval
fölényesen nyertük a csapatversenyt. Pedig az előzmények nem voltak valami
bíztatóak, 1959-ben Németh Feri törte el
a csuklóját, én pedig az olimpia évében
Halléban szenvedtem súlyos vállsérülést.
Római sikerünk értékét növelte, hogy

mindenféle edzői hátország nélkül mentünk ki. Az egyetlen segítséget a lóápolóként jelen lévő Tóth Béla bácsi aranyat érő
tanácsai jelentették…
Nagy Imre tehát felért a csúcsra, de
nem ült rá a sikerre. Még kétszer (1961
és 1962) szerepelt vb-ezüstérmes magyar
válogatottban, a tokiói olimpián (1964)
pedig csapatban bronzérmet vehetett át
társaival. 1966-ban BEK-győzelemmel
búcsúzott a versenysporttól.
– Tizenegy olimpián vehettem részt
életem során – summázott. – Kétszer
versenyzőként, majd szövetségi kapitányként, végül a Nemzetközi Öttusa és Biatlon Szövetség (UIPM) tisztségviselőjeként
utazhattam. A téli és a nyári olimpiákon
egyaránt versenybíróként is közreműködtem. 1992-ben a téli, illetve a nyári

olimpián búcsúztam, de 1998-tól 2004-ig
visszahívtak az UIPM kulturális és művészeti bizottságába, ahol két nagyszabású
kiállítást hoztunk tető alá, mégpedig Monacóban, illetve Lausanne-ban.
– A kapitányságra még 1969-ben kért
fel Csanádi Árpád és Páder János, miután
három, egymást követő kapitány – dr.
Hegedűs Frigyes, Benedek Ferenc és László István – egyike sem maradt egy évnél
tovább. 1970 és 1976 között én vezettem
a magyar öttusa válogatottat, amely ez
idő alatt négy arany-, hat ezüst- és három
bronzérmet szerzett a világversenyeken,
miközben Balczó András a müncheni
olimpián (1972) megnyerte
az egyéni viadalt. Mivel már
1976 tavaszán bejelentettem
távozási szándékomat, így
Montreal után el is köszöntem. Ami persze nem azt
jelenti, hogy nem figyelem a
sportág eseményeit.
– A versenyek öt napról
egyre történő sűrítése a lehető legrosszabb változtatás
– hangsúlyozza. – Annak
viszont örülök, hogy a nők
vetélkedője is bekerült az
olimpia programjába. Annál
is inkább, mivel Athénban a
férfiak egyedül semmit nem
értek volna el, Vörös Zsuzsanna viszont
a legszebb reményeket váltotta valóra.
Őszintén remélem, hogy a modern pentatlonnak nemcsak múltja van, de jövője
is lesz. Úgy gondolom, a 2012-es olimpia
programjából semmiképpen nem veszik
ki, akkor lesz ugyanis 100 éves a sportág!
A 72 éves dr. Nagy Imre ma már
nyugdíjas, de rengeteg tennivalója van. A
Magyar Olimpiai Akadémia tanácstagja,
a Mező Ferenc Közalapítvány elnökhelyettese, a Csanádi Árpád Iskola tiszteletbeli osztályfőnöke, miközben legalább 7800 élménybeszámolón vett részt az évek
során. Ideje jelentős részét Zebegényben
tölti, de gyakran kényszerül hosszabb utazásra is, ha látni akarja Németországban
élő két gyermekét és öt unokáját…
Jocha Károly

BUDA-HOLD Kft.

Boldog Valentin-napot
kívánunk!
Február 14-én egyre többen ünneplik Magyarországon is a Valentin-napot.
Már nemcsak a szerelmesek ajándékozzák meg egymást, hanem szeretteinket is
meglephetjük ezen a napon. Tartós és az ünnephez illő ajándék a cserepes és a vágott
virág, ami a SAFRU Kft.-ben nagy választékban kapható. 300 m2-es virágcsarnokunkban
az egyszerűbb, olcsóbb cserepes szobanövényeket ugyanúgy megtalálják, mint az igazi
különlegességeket. Igény szerint segítünk kiválasztani a növényt, a hozzávaló kaspót,
kiegészítőt, és tanácsot adunk, hogy a megvásárolt virág minél tovább megmaradjon.
Nagyméretű növények esetében, előzetes egyeztetés alapján, kiszállítást is vállalunk.
Az áruda címe, elérhetősége:
SAFRU Kft. 1112 Budapest, Budaörsi út 1092/5 hrsz.
(A nagybani virágpiac mellett.) Megközelíthető a
40-es busszal (Madárhegy megálló)
Telefon: 06-1/246-2872, Fax: 06-1/247-1071
E-mail: info@safru.hu, honlap: www.safru.hu

A BUDA-HOLD Kft. hétlakásos társasházat épít
a Budapest, XI., Bornemissza utca–Andor utca által határolt
területen 2005. III. negyedévi átadással.
Az épülethez külön használatú kertrész tartozik.
A földszinti lakások teraszain keresztül közvetlen a kertkapcsolat.
A telken belül gépkocsibeállók kerülnek kialakításra.

Már csak 2 db leköthető lakás van!
A virágüzlet februári nyitva tartása:
hétfőtől péntekig: 8–16 óráig,
szombat: 8–14 óráig,
vasárnap: zárva.
Árudánk saját parkolóval rendelkezik.

Egy 53 és egy 59 négyzetméteres.
Érdeklődni lehet: BUDA-HOLD Kft. 1117 Budapest,
Hunyadi János út 18. Telefon: 203-6092, 06/20/9732-279
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SZABADIDŐ

Horoszkóp
Az időjárás sok problémát fog okozni a
közeljövőben, még egyes terveinek a megvalósítását is késleltethetik a kedvezőtlen
körülmények. Vonatkozik ez a lakásfelújítással kapcsolatos elképzeléseire is. Később mindennek kedvezőbb feltételekkel
láthat neki! Ha gyermeke gyengélkedik,
a betegségére különösen figyeljen oda, és
töltsön vele minél több időt. A sok teendő
és kellemetlenség idegessé vagy rosszkedvűvé teszi, de ne feledje, különösen otthoni kötelezettségeinek eleget kell tenni,
hogy ne boruljon fel a családi béke.

Ha döntései megfontoltak, már csak azt
kell elérnie, hogy szándékai meg is valósuljanak. Hibázni fog, de ennek hatása
csak később fog jelentkezni. Ne idegeskedjen emiatt előre, de készüljön fel rá,
hogy a felelősséget idővel vállalnia kell.
Körültekintéssel vásároljon, szándékait
mérlegelje, mielőtt feleslegesen elkölti a
pénzét. Valaki nyilvánvalóan túlzó módon fog közeledni Önhöz. Ne engedje,
hogy elkápráztassák a rajongó szavak,
mert az illetőnek nem teljesen tiszták
a szándékai. Különösen azok legyenek
óvatosak, akik még nem házasok.

Semmi értelme nincs másokat megfontolás nélkül túl élesen kritizálni, ráadásul
úgy, hogy közben az érzéseit is megsérti.
Várja ki inkább a megfelelő pillanatot,
amikor bántás nélkül értetheti meg másokkal a véleményét, az érzéseit. Hétköznapjainak megszokott menetrendjét
váratlan körülmények boríthatják fel.
Legyen nyugodt, nemsokára minden
visszazökken a régi kerékvágásba. Ki
fog törni Önön a vásárlási láz, ami akár
két-három napig is eltarthat. Ha erre lelkileg fel tud készülni, biztos, hogy
értelmesen költi majd el a pénzét.

A közeljövőben különösen sok tennivalója akad, de nem mindegyik elintézésére
lesz ideje és energiája. Ráadásul az egészségi állapota is megromolhat, ha eddig
nem is nagyon vigyázott magára. Ha így
folytatja, komoly orvosi beavatkozásra
számíthat. Otthonában sem lesz nyugodt
a légkör, feszültnek érzi magát, különösen családja fiatalabb tagjaival szemben
lesz ingerlékeny. Kemény munkatempója,
romló egészségi állapota miatt el kellene
gondolkodni a munkahelyváltáson.

2005. FEBRUÁR 2.–2005. FEBRUÁR 16.

Csillapíthatatlan késztetést fog érezni a
vásárlásra, képes lesz órákat a városban
bolyongani egy-egy dolog megszerzéséért,
amivel önmagának vagy szeretteinek örömet szeretne szerezni. Ne sajnálja magától
ezt a kellemes elfoglaltságot. Általában
nagyon kötődik a családjához, de érzéseit most az átlagosnál is többször ki fogja
mutatni. Otthonával kapcsolatos tervei
megvalósítása közben vegye számításba,
hogy értéktárgyainak egy részét veszély
fenyegeti. A megszokottnál is többet fog
aggódni – többnyire titokban –, pedig ez
az Oroszlánokra nem igazán jellemző.

Az emberek nem azt teszik, amit ön elvárna tőlük, és ez rettentően feldühíti.
Pénzt próbál kölcsönkérni, de nem kap.
Szívességeket kér, de elutasítják. Randevút remél, de kikosarazzák. A csalódások
jegyében telik az elkövetkező időszak,
próbálja meg átverekedni magát rajta
mindenféle nagyobb drámai fordulat nélkül! Lazításképpen vegyen magának néhány új ruhát, vagy menjen el szórakozni.
Szervezze kissé át az életét! Ne próbáljon
mindig a tökéletességre törekedni, főleg
ha az másoknak kárára van.

Boldogtalanná teheti, hogy családja egy fiatalabb tagja házasságra lép egy olyan személlyel, akit jószerével látni sem bír. Habár
mosolyog hozzá, mégis szorong emiatt.
Pedig idővel őszintén megkedvelheti ezt a
személyt. Magánélete más vonatkozásban
is zavarttá válik: párjával sokat veszekszik,
és a munkájában is kemény feladatok várnak megoldásra. Próbáljon megértő lenni,
ha egy fiatalabb személy Önhöz fordul
tanácsért. Bármennyire is nehéz a problémára megoldást találni, ne adja fel!

Nehézségek jegyében telik el majd el a
következő pát hét, de a vége felé a dolgok lassan visszazökkennek a rendes
kerékvágásba. Különösen az egészségi
állapota kerül veszélybe, elkaphat valami komoly betegséget, vagy súlyosabb
sérülést szenvedhet. Ezért bölcsen teszi,
ha legalább egyszer elmegy egy orvoshoz
kivizsgálásra, de azzal legyen tisztában,
hogy még így sem előzhet meg minden
bajt. Problémája akadhat egyik szomszédjával, aki sajátos módon értelmezi az
igazságot, és akinek különös viselkedése
egyébként is frusztrálja önt.

KERTÉSZET

Tavaszi permetezés
Fáink, bokraink tavasszal gondozást igényelnek. Erre azért van szükség, mert a
növényeken a kártevők áttelelnek, és a jó
idő beálltával támadásba indulnak a növény ellen. A lemosó permetezést megelőzően ne feledkezzünk el a mechanikai
védekezésről. A fák törzsét és a vastagabb
ágakat kaparással, keféléssel tisztítsuk
meg a kéreg felszínén lévő mohától, zuzmótól, a taplógombáktól és a fákat rágó
hernyóktól. Vigyázzunk, hogy a tisztítandó felületet ne sértsük meg. A kártevők vé-
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dett helyeken bújnak meg, ellenük lemosó
permetezés szükséges. A réztartalmú szerek a gombabetegségek ellen nyújtanak
védelmet. Ha erős levéltetű-, pajzstetű-,
esetleg atkafertőzés volt a területünkön,
úgy kéntartalmú növényvédő szerekkel is
permeteznünk kell. A lehullott fertőzött
leveleket, az áttelelt gyümölcsmúmiákat
gyűjtsük össze és semmisítsük meg. A
lehullott lombozat aláforgatásával gyéríthetjük a levelekben áttelelő aknázó molyokat. Fontos tudnivaló: az örökzöldeket
nem szabad permeteznünk!
Bánhídi János

Tanácsot kér valakitől, de nem kap tőle választ. Olyasvalakitől kap viszont tanácsot,
akitől nem kért és nem is várt. A későbbi
konfliktusokat megelőzendő, értesse meg
ezzel az emberrel, hogy nem érdekli a véleménye! Öltözzön jól, és tegyen meg többet
azért, hogy környezetében jól érezzék magukat az emberek! Munkahelyén nagyobb
felelősség hárulhat önre. Egy távoli barátjától levelet kap, ami jó hatással lesz közérzetére. A legtöbb napon nagyon fáradtnak
érzi majd magát, ami valószínűleg valami
lappangó betegség következménye.

Új munkát kap, amit nagyon kedvel.
Munkatársai kedvesek, segítőkészek, és
semmit sem érez abból a nyomasztó légkörből, ami az előző munkahelyén mindennapos volt. Ha már a változásnál tart,
érdemes lenne a költözésen is elgondolkodnia, mert az új környezet sok kreativitást szabadíthatna fel Önben. Párja szintén
munkahely-változtatáson gondolkodik,
ami sokat javíthatna anyagi helyzetükön.
Most szerezzen be háziállatot, ha mindenképpen tartani szeretne. Ne bánjon túl keményen olyanokkal, akik szeretik Önt.

KERESZTREJTVÉNY
NAGY LÁSZLÓ: FARSANGI ÉNEK
A költeményből idézünk két sort.

Hajlamos arra, hogy eltitkolja az érzelmeit
és a véleményét a családtagjai előtt. Pedig
ez többnyire csak rossz érzést szül mindenkiben. A Vízöntők többnyire gyógyíthatatlanul romantikus álmodozók, akik
ugyanolyan gyorsan képesek szerelembe
esni, mint kiábrándulni. Ne csodálkozzon
hát, ha sorozatosan szerelmes lesz. Aztán
elég csak egy apró hibát találnia a másikban, és már szakítana is. Ne legyen szórakozott! A párja úgy találja majd, hogy nehéz Önnel kijönni, ha egyszer nem mond
semmit, máskor meg túl sokat beszél.

A látszat alapján vétkesnek hitte az egyik
régi barátját, ami nem volt a legszebb
dolog. Nincs már mód arra, hogy ezen
változtasson, de legyen ez intő példa a jövőre nézve az elhamarkodott ítélkezésről!
Érzelmi élete kitűnő, szerelmesebb párjába, mint valaha. Ha esetleg egymástól távol voltak, most újra együtt lehetnek. Ha
egyedül él, valószínűleg megismeri élete
párját. Lehetőleg kerülje a kellemetlen
embereket, és ne terjesszen pletykát! Vásárolgasson, de vásárlás közben gondoljon
kedvesére, családjára is!
(Rebeka)

Vércsék a Móriczon
A vörös vércse nem ritka a városokban, de nem is olyan feltűnő a jelenléte, mint a galamboké vagy a feketerigóké. A galamb méretű madár a
Móricz Zsigmond körtér vagy a Fehérvári út felett is látható néha. Régóta
foglalkoztat, hogy vajon hol költ, hol
van a fészke a körtéri vércsepárnak.
Egy alkalommal tavasszal a tizennyolcas
villamossal utaztam, mikor megpillantottam a hegyes szárnyú, gyors röptű
madarat a Bartók Béla út felett. Éppen
megállt a villamos, és gyorsan leszállva
láttam, hogy egy háztetőn landolt a hím.
A madár szinte csak azt várta, hogy én
is leszálljak, tüstént továbbrepült. Rövid
kocogás után láttam, hogy a Karinthy
Frigyes út elején ismét egy házra repült,
majd onnan egy szemközti ház erkélyére.
Az erkély felső részén lécekből készült kis
állvány volt, erre érkezett meg a madár,
nyilvánvaló volt, a közelben lehet a fészek
is. Feljebb, a tető szegélyén több lyuk is látszott. Ezeket az öreg, lyukas tetőket használja sok vércse fészkelésre. Ettől kezdve
már tudtam, hová nézzek ezután, amíg a
villamost várom a körtéren.
Nyár elején a tetőszegélyen megjelentek a fiókák is, jelezve, hogy a költés sikeres volt. A következő tavaszon, ki tudja
miért, nem a régi fészket foglalták el, hanem a szomszéd házba költöztek be. Lentről nézve parányinak tűnt a lyuk, amelybe
befészkelték magukat. Bent a falban sem
lehet nagy az üreg, mégis elég volt arra,
hogy legalább két fiókát ismét felneveljenek. Hogy hányan voltak, azt csak azok a
szerencsés lakók tudták volna megmondani, akiknek az ablaka pont a fészekre
néz, de ők biztosan észre sem vették ezt a
csodát. A vércsék korán kelnek és indulnak vadászni, ha pedig jóllaktak, órákig
üldögélnek kedvenc háztetőjükön, amelyet – rajtam kívül – csak ők ismernek.
Morandini Pál

1. Az idézet első sora
(Ő, T, Á, Ü, L). 13. Palindrom férfinév. 14. Étkező helyiség. 15. Filmrendezőnk (Károly). 16. Spanyol férfinév. 18.
Gyaláz páratlan betűi. 19. Átitat. 20. Erich
Kästner egyik hőse. 21. Eper közepe! 22.
Lekaszált fű. 24. Tébolyodott. 27. Cégforma, röv. 28. Veszprém megyei község. 30.
Protaktínium vegyjele. 32. Dunántúli csatorna. 33. Csillagkép. 36. Arrafele! 37. Köszörül. 39. Szemmel érzékelő. 41. Francia
író (Jules). 43. Kopasz. 44. Európai állam.
46. Séd betűi keverve. 47. A szerelmi költészet múzsája. 49. Parlagon hagyott föld.
50. Reuma. 51. Kesereg. 52. Ritka női név.
54. Fekete István kacsája. 56. Szolmizációs
hang. 57. Átkelő egynemű betűi. 59. Rangjelző szócska. 60. Szaglóérzék. 63. Fényképet készítés közben elront. 66. Kétes!
67. Somogy megyei település. 69. Neves
divattervezőnk (Tamás). 71. Klasszikus
köszöntés. 73. Olimpiai bajnok finn futóatléta (Lasse). 74. Kizárólag. 75. Orosz
zeneszerző (Mihail Ivanovics). 74. Összetételekben kénatom jelenlétére utal.
FÜGGŐLEGES: 1. Népi írónk. 2. Holland
sajtváros. 3. Villamos kocsiszín. 4. Élesít.
5. Rébusz része! 6. Sötét bőrű. 7. Ady Endre egyik álneve. 8. Földbe rejt. 9. Vissza:
előd. 10. Rossz előjel. 11. Német kisváros
Cottbus mellett (CALAU). 12. Angol sí.
17. Európai nép. 19. Határozatlan. 21. Római Pál. 23. Ramazuri. 25. Pesti kerület.
26. Kézenállás. 29. Hím macska. 31. Gót
király. 34. Pusztaság. 35. Tiltószó. 38. BeVÍZSZINTES:

FORMA STÚDIÓ

NAGY LÁSZLÓ (1925–
1978.) A legnagyobb magyar költők, műfordítók
egyike. Rajzai páratlan
képzőművészeti tehetségéről tanúskodnak. Ágh
István bátyja; felesége
Szécsi Margit. 1959-től
az Élet és irodalom munkatársa. Verseinek
fő eleme a természet és ember kapcsolata, a
pogánykori elemeket is megőrző népi kultúra,
az élet minden mozzanatát a természet és közösség rendjének alárendelő szemlélet. Utolsó
éveiben a „lehetetlen képviseletében” érezte
magát: a tisztaságot, szépséget, tehetséget veszendőnek és kiszolgáltatottnak látta a világban az ő igen magas normái szerint.

cézett női név. 40. Hüledezik. 42. Keskeny
nyílás. 44. … Club, jótékonysági társaság.
45. Szibériai folyam. 48. Személyes névmás. 50. Becézett férfinév. 53. Helyhatározó szó. 55. Ellentétes kötőszó. 57. Az idézet második sora (Á, B, Z, L). 58. Földre
helyez. 61. Géniusz. 62. Kézben fogá. 64.
Tó, angol földrajzi nevekben. 65. Szobrászunk (György). 68. A tea alkaloidja. 70.
A vízszintes 54-gyel a végén: leletmentés.
72. Ritka férfinév. 73. Világtalan. 75. Gida egynemű betűi. 76. Kiejtett betű. 78.
Oroszlány határai!
BEKÜLDENDŐ : vízszintes 1. és függőleges
57. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: február 9.
A 2. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „A
nyári tarló szántás lett őszre, s most a magas hó szépen betetőzte”. A NYERTESEK:
Dr. Ránky Miklósné 1113 Kökörcsin u.,
Veszelák Borbála 1115 Sósfürdő u. A nyeremény a szerkesztőségben vehető át.

Nagy András

Budapest XI., Bartók Béla út 9. Tel.: 209-5258
www.sportkapu.hu/forma

AZ ÚJBUDA RECEPTJE

Gombás vörösboros tokány
HOZZÁVALÓK: 40 dkg gomba, 40 dkg marhahús, 1 fej hagyma, 2 db fehérpaprika,
1 db zöldpaprika (csípős), 2 db póréhagyma, 2 gerezd fokhagyma, 1 csomag petrezselyem zöld, 7 dl vörösbor (2 dl az ételbe,
5 dl a szakácsba), 2 dl tejföl, 3 dkg liszt, 2
dl csontlé, olaj, só, bors, őrölt kömény, tárkony, kakukkfű, rozmaring, majoranna.
ELKÉSZÍTÉSE: A gombát megtisztítjuk és
felszeleteljük. A hagymát apróra öszszevágjuk, a póréhagymát vékony karikákra vagdaljuk. A fehérpaprikát
csíkokra, a zöldet karikára vagdossuk.
A petrezselymet apróra vágjuk. Közben
megkóstoljuk a vörösbort is! A marhahúst vékony csíkokra összevágjuk. Egy
serpenyőbe kevés olajon a hagyma felét
üvegesre megpirítjuk (pároljuk), erre teszszük a gombát, és megpároljuk. Félkész
állapotnál rárakjuk a póréhagyma és a
petrezselyem zöldje felét, közben ha szükséges, kevés csontlét, vagy vizet öntünk rá.
Enyhén sózzuk, izlés szerint borsozzuk és

a többi fűszerből is nagyon picit teszünk
hozzá. Zsírjára sütjük, és levesszük a tűzről. A maradék hagymát olajon jól megpároljuk, rátesszük a marhahúst és nagy
lángon, sűrűn kevergetve hirtelen átsütjük. Ezután csontlével (vízzel) felöntjük
annyira, hogy csak éppen ellepje húsokat,
ízlés szerint fűszerezzük, a majorannából
bővebben teszünk bele, egyelőre nem sózzuk meg. Hozzárakjuk a maradék póréhagymát, fokhagymanyomón rányomjuk
a fokhagymát, így fedő alatt pároljuk a
hús minőségétől függően, amíg kb. 70%os puhaságú lesz. Ekkor hozzáadjuk a
maradék paprikákat és petrezselymet,
megsózzuk esetleg felöntjük, és most már
fedő nélkül pároljuk, sütjük, amíg teljesen
meg nem puhul. Közben a vörösbort kóstolgatjuk és a húst is öntözgetjük a borral.
Amikor kész, meghintjük egy kanál liszttel, ráöntjük a tejfölt és jól elkeverjük. Még
egyet forr és kész is van. Forrón tálaljuk.
Tészta, vagy rizs jó hozzá köretként.

ÚJBUDA
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LAKÁS-INGATLAN
KERESÜNK-kínálunk eladó-kiadó lakásokat,
házakat, telkeket. Teljes körű, gyors, korrekt ügyintézés. 10 éve folyamatosan működő ingatlaniroda. 315-0031. www.amadex.hu
BANALP Ingatlaniroda keres-kínál eladó-kiadó lakásokat, házakat, építési telkeket. 14 éves
szakmai tapasztalat.
361-4287, 385-4887. www.banalp.hu
VILLA-LUX Ingatlaniroda 14 éve a budai ingatlanpiacon. Lakások, házak adásvétele bérletre!
Hegyvidék Üzletközpont, XII., Apor Vilmos tér, I.
lépcsőház I. emelet. 466-2482, 06/30/9408-093.
www.villalux.hu, villalux@villalux.hu
ÜGYFELEINK részére keresünk-kínálunk
eladó-bérbeadó telket, házat, lakást. D.R. Pont
Ingatlaniroda. 06/30/9445-207, 06/23/500-964.
SASADON, Sashegyen és a Villányi út mellékutcáiban keresünk ügyfeleink részére csendes,
világos lakásokat. ImmoTéka Ingatlaniroda, XII.,
Csörsz u. 17–21. Tel.: 201-1821, 06/30/2021-892.
Aktuális ajánlataink: www.immoteka.hu
ELADÓ a Bercsényi u-ban oktatásra, rendelőnek, irodának alkalmas ingatlan tulajdonostól.
Irányár: 21,5 M. 06/20/5886-929.
KERESÜNK eladó, nagyméretű, 170–280 négyzetméteres villalakást, házat. 06/30/9229-053.
WWW.INGATLANABC.NET Eladó, kiadó
ingatlanokat keresünk-kínálunk a kerületben!
351-9578.
KELENFÖLDÖN, Sasadon, Madárhegyen építési telkek eladók. www.banalp.hu,
06/30/9229-053, 06/20/9340-635.
KELENVÖLGYBEN exkluzív, 160 négyzetméteres, önálló ház eladó.
www.banalp.hu, 06/30/9229-053.
ELADÓ lakásokat keresünk és kínálunk.
06/30/3491-752, 239-0461, www.vivaotthon.hu
XI., KALOTASZEG utcában év végi átadással
15 lakásos társasház épül. Lakások leköthetők
60 m2–77 m2-esek, 300 000–350 000 Ft/m2 áron.
06/30/2514-000.
LAKOTTAN megvásárolnám, életjáradéki szerződést kötnék lakására, házára. Magánszemély.
06/20/9150-887.
TÁRSASHÁZAK figyelem! Beépíthető tetőteret, lapos tetőt keresek. Magánszemély.
06/20/9150-887.
SOBIESKI utcában beköltözhető, új építésű lakások eladók. www.banalp.hu, 361-4287.
LAKÓINGATLANOKAT keresünk és kínálunk.
Tawellco Ingatlan. Tel.: 280-4496.
BUDAÖRSÖN új építésű 2, 3 és 4 szobás, erkélyes lakások 3 emeletes, liftes házban 290 000
Ft/m2-től eladók. www. lakascentrum.hu,
06/20/3939-689.
SASHEGYEN új, 90 m2-es, belső kétszintes, 3
szobás, panorámás lakás nagy teraszokkal, 2 garázzsal, 4 lakásos társasházban eladó. 50,5 M Ft.
06/20/3939-689.
BEFEKTETŐK figyelmébe! XI., Madárhegyen
közműépítés és telekalakítás alatt lévő telkek adásvételének közvetítése, Madárhegyi
Ingatlaniroda. Tel.: 249-3006.
ELADÓ, kiadó öröklakásokat keresek 30–70
m2 között ügyfelek részére. Dr. Fülöp Anna.
06/30/9738-536
BERCSÉNYI utcában garzonlakás 9,8 M Ft
irányáron eladó. 06/20/3648-676.
MODERN irodaházban 350, 100, 40, 20 m2-es
irodák eladók. www.banalp.hu, 06/30/9229-053.
XI., SOMOGYI úton 67 m2-es, 1+2 félszobás,
IV. emeleti, nagyteraszos, cirkófűtéses öröklakás
továbbköltözés miatt sürgősen eladó!
Irányár: 18,9 millió. Tel.: 06/30/2878-190.
XI., SOMOGYI úton földszinti, 65 m2-es, teraszos lakás kocsibeállóval 15,6 millióért eladó.
06/30/2315-455.
KEDVEZŐ közvetítési díjjal keres ingatlanközvetítő nő eladó budai, zöldövezeti öröklakásokat,
sorházat, villalakást, belbudai polgári lakást.
06/20/3622-906.
SASADON 707 m2-es telken 230 m2-es önálló
ház eladó. www.banalp.hu, 06/30/9229-053.
BARTÓK Béla úton 158 m2-es saroklakás 35,9
millióért eladó. www.banalp.hu, 06/20/9340-635.
KÉTSZOBÁS panellakások eladók: Bártfai utcában 10,5 millióért, Allende parkban 11,5 millióért. 06/20/3648-676.
XI., MADÁRHEGYEN panorámás, igényes,
pár éves, ötszobás, duplakomfortos öröklakás garázzsal eladó 45 000 000 Ft-ért. 06/70/2790-670.
www. sasadconsult.hu
XI., DAYKA Gábor utcánál 60 m2-es, igényes
lakás beépített bútorokkal 19 900 000 Ft-ért eladó. 06/20/9943-788, www. sasadconsult.hu
XI., SASADON hatéves, igényes, 97 m2-es,
duplakomfortos öröklakás garázzsal 37 500 000
Ft-ért eladó.
06/20/9718-696, www. sasadconsult.hu
KERESÜNK 80-100 m2 körüli eladó lakást
Gellérthegy, Villányi út, Sashegy, Sasad környékén. 06/70/5047-568.
SASHEGYEN új, 90 m2-es, belső kétszintes, 3
szobás, panorámás lakás nagy teraszokkal, 2 garázzsal, 4 lakásos társasházban eladó. 50,5 M Ft.
06/20/3939-689.
GAZDAGRÉTEN 53 m2-es, 2 szoba hallos, igényesen felújított, panorámás lakás eladó. Irányár:
12,9 M Ft. 06/20/3939-689.
ELADÓ, kiadó öröklakásokat, házakat, telkeket
keresek ügyfelek részére. Dr. Fülöp Anna.
06/30/9738-536.
KELENFÖLDÖN (XI.) kétszobás lakás eladó.
Ár: 12 M Ft. Érd.: 06/30/3709-846.
ALLENDE parkban, 4 emeletes házban, II.
emeleti, 65 m2-es, háromszobás lakás augusztusi
beköltözéssel eladó. Csendes környezet, jó állapotú lakás, erkélyes, klímás, távfűtéses, vízórás, garázshasználattal. Ár: 15,5 M Ft. 06/30/9244-375.

INGATLANFORGALMAZÓ cég keres telkeket,
családi házakat, lakásokat kizárólagosság nélkül.
Jutalék csak sikeres közvetítés esetén. Problémás,
terhelt, romos ingatlannal is foglalkozunk.
06/70/2901-572.
LAKÁST veszek a XI. kerületben, csendes helyen, I–V. emeletit, erkélyest, liftes házban, téglást,
felújítandót is. 06/70/5115-179.
XI., ETELE úti 3 szobás, erkélyes lakás eladó.
11 900 000 Ft. 06/70/5115-179, 06/20/9451-214.
XI. KER., Sáfrány u. 1+2 félszobás, 53 m2-es, panorámás, erkélyes lakás eladó 11 millióért. 06/70/5115-179.
XI. KER., Kelenföldi u. 29 m2-es, jó állapotú,
galériázható garzon, fszt-es, kertes, 9,4 millióért
eladó. 06/70/5115-179.
XI., HAMZSABÉGI úti 75 m2-es, szép, 2 és 1/2
szobás, I. emeleti téglalakás 22,5 millió.
0670/5115-179, 06/20/9451-214.
XIII., VÁCI úti 28 m2-es garzon jó helyen,
7,6 millióért eladó. 06/70/511-5179.
ŐRMEZŐN 55 m2-es lakás 11,3-ért, 10 %-os
önerőtől eladó! Érd.: 06/20/9932-241.
NAGYPOLGÁRI, 150 m2-es, II. kerületi, csendes, panorámás, III. emeleti, luxuslakás (klíma,
cirkó, szauna, pezsgőfürdő, 380-as belmagasság)
reprezentatív irodának, lakásnak eladó 46,5 millióért. T.: 06/30/2212-234,
KÖRSZÁLLÓNÁL 85 m2-es, 2+2 szobás, I.
emeleti, zárt kertre néző, biztonságos, gyönyörűen felújított lakás azonnal beköltözhetően, tulajdonostól eladó 26,5 millióért. T.: 06/30/2212-234.

BÉRLEMÉNY
ERCSI utcában igényes, háromszobás lakás kiadó. www.banalp.hu, 06/30/9229-053.
LÁGYMÁNYOSI utcában kétszobás lakás irodának kiadó. www.banalp.hu, 06/30/9229-053.
BUDÁN, a Zöldlomb utcában 1+2 félszobás
(külön bejáratú) lakás kiadó 75 000 Ft/hó.
06/70/3306-400, 06/20/3356-390.
12 m2-es helyiség fürdőszobával a Kökörcsin
utcában kiadó. 203-7991 napközben, 365-4771
este, hétvégén.
KIADÓ bútorozott lakás az I. ker., Naphegy utcában, IV. em., 35 m2-es garzon, gázkonvektoros
80 000/hó+rezsiért. 06/70/5115-179.

KIADÓ panorámás lakás a II., Káplár utcában,
106 m2-es, kétszintes tetőtér.
Irányár: 160 000 Ft/hó+rezsi. 06/70/5115-179.

GARÁZS
A GELLÉRTHEGYEN, a Somló lépcsőnél (a
Ménesi út és a Somlói út között) garázs kiadó,
rendeltetésszerű használatra (gépkocsi-tárolásra). Érdeklődésüket 17 és 20 óra között várjuk a
06/70/5858-395 telefonszámon.
OSZTAPENKO közben teremgarázs eladó.
Irányár 2 100 000 Ft.
Tel.: 203-5573, 06/30/2830-079.
GELLÉRTHEGYEN, a Somlói úton garázs kiadó. Tel.: 06/20/3130-031.
A MÓRICZ Zsigmond körtér közelében keresünk fedett, zárt parkolási lehetőséget.
Tel.: 06/30/2705-540.
GARÁZS bérbeadó a Galambóc utcában (a
Fehérvári útról nyílik). 204-0176.

OKTATÁS
ANGOL-, német-, francia-, spanyol-, olaszórák
igény szerint. 201-3139.
ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsgára felkészítés
gyerekeknek, felnőtteknek.
Tel.: 06/30/2540-414, 209-3175.
MATEMATIKA-, fizika-, kémiaoktatás általános iskolásoktól egyetemistákig.
385-3280, Obádovics.
GÉPÍRÁSOKTATÁS, számítástechnikai tanfolyamok (Word, Excel, internet). Mikrobit.
Tel.: 212-8212.
ANGOL-NÉMET nyelv tanítását vállalja
nyelvtanár felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt.
Házhoz is megyek. 246-6869, 06/70/5403-337,
06/20/5176-873.
MATEMATIKUS nyolcadikosokat, középiskolásokat, egyetemistákat tanít egyénileg.
Tel.: 365-2969.
MATEMATIKÁT, fizikát, mechanikát, műszaki tárgyakat tanít minden szinten mérnöktanár.
Tel.: 246-2122.
ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsgára felkészítés
Sashegyen (minden szinten). Tel.: 319-5724.

ANGOLTANÍTÁS, hatékony nyelvvizsga-előkészítés a Kosztolányi térnél. T.: 466-9494.
GONDOLA Nyelviskola Gazdagréten
(tel.: 246-6963) felkészíti nyelvvizsgára, érettségire, társalgásra.
Olasz, spanyol, portugál (06/20/3544-879).
Angol, német, francia (06/20/9757-343).
ANGOL általános és gazdasági nyelvvizsgára
felkészítés a MOM-Parknál. Tel.: 356-2503.
ANGOLTANÍTÁS kezdő szinttől érettségiig és
nyelvvizsgákig Gazdagréten. 246-8246.
GIMNÁZIUMI angoltanár korrepetálást vállal
a Móricz Zsigmond körtérnél.
Tel.: 06/20/5468-963.
ANGOLTANULÁS Gazdagréten, nyelvtanárral,
délelőtt is. 246-8045, 06/70/6165-035.
ANGOLTANÍTÁS brit anyanyelvűtől a Gellért
térhez közel. 06/30/5561-563.
KORREPETÁLÁS felsősöknek minden tárgyból. Matek, angol, német, földrajz, biológia, magyar. Tel.: 06/30/2309-428.
NÉMET, angol vizsgafelkészítés, magánórák.
Diszlexiásoknak is. Tel.: 06/30/2309-428.
ANGOLUL 14 évestől mindenkinek.
Anyanyelvű, diplomás, tapasztalt tanártól a XI.
kerületben. 466-4670.
DISZLEXIA, koncentráció-felmérés, -fejlesztés.
Iskolai felzárkóztatás, beszédfejlesztés.
Tel.: 06/30/2309-428.
ÓVODÁSOK felkészítése iskolára. Beszédfejlesztés. Német, angol kisgyerekeknek.
Tel.: 06/30/2309-428.
FRANCIATANÍTÁS diplomás tanárnőnél, délelőtt, XI. kerületben. 06/20/5291-804.
MATEMATIKAKORREPETÁLÁS, vizsgafelkészítés egyénileg. Házhoz is megyek. 365-4771.
ÁLTALÁNOS iskolások tanítását, korrepetálását minden tárgyból vállalom (+ kezdő angol- és
németnyelv oktatását). Tel.: 06/70/2846-079.
NÉMETOKTATÁS kezdőtől felsőfokig, társalgás, nyelvtani rendszerezés, nyelvvizsgára készítés
(Origo, ZD), Wirtschaftsdeutsch.
Tel.: 06/20/2425-753.
MAGYAR-ANGOL korrepetálás Őrmezőn.
310-1338 (18–21 óráig).

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
GÁZBOJLEREK, konvektorok, cirkók javítása,
villanybojler vízkőtelenítése, csapok, WC-k javítása azonnal, garanciával.
359-5033, 06/30/9248-010.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornaszerviz! XI.
kerületi gyorsszolgálat. Lefolyótisztítás falbontás
nélkül, azonnal. Csatornák, lefolyók javítása, cseréje, építése. Vízvezeték-szerelés.
228-6193, 06/30/9210-948.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületieknek
azonnal. Falbontás nélkül, több évtizedes gyakorlattal. 227-7210, 06/30/9400-748.
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS! Gebe. Kisebb
javítástól a teljes felújításig. Csőrepedések, ázások megszüntetése. Villanybojler szerelés és
vízkőmentesítés. Vízmérőszerelés, kerticsapcsere ásással. Mosógép, mosogatógép-bekötés.
Anyagbeszerzéssel, garanciával. Gebe László vízvezeték-szerelő mester.
207-2850, 06/30/9420-064, 06/30/9492-052.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Gebe. Tisztítás, zsírtalanítás, gyökértelenítés, falbontás nélkül. Korszerű
gépekkel, több évtizedes gyakorlattal, garanciával.
207-2850, 06/30/9420-064, 06/30/9492-052.
VÍZ, gáz, központi fűtés, csatorna szerelése,
tervezése, Gázműveknél átadása. Gázkészülékek
javítása. Tel.: 06/30/9446-513, Nagy László épületgépész.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő
mester. 06/20/9344-664, 246-9021. Elmű által minősített vállalkozás.
GÁZKÉSZÜLÉKEK, fűtőberendezések, cirkók,
konvektorok, vízmelegítők javítása, cseréje.
276-9408, 06/20/9554-768.
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A Magyar Rádió Gyermekkórusa
felvételt hirdet
budapesti gyerekek részére
a 2005/2006-os tanévre.
Jelenleg nagycsoportos óvodás, valamint 1., 2., 3. és 4.
osztályokba járó fiúkat és lányokat várunk meghallgatásra.
A jelentkezéseket kérjük pontos lakcímmel, a gyermek jelenlegi
osztályának, iskolájának feltüntetésével az alábbi címre küldeni:
Magyar Rádió Gyermekkórus,
Budapest 1800,
vagy
Fax: 328-7907
A jelentkezés határideje: 2005. február 28.
A felvételi időpontjáról minden jelentkezőt írásban értesítünk.
Sikeres felvételi vizsga esetén a gyerekek a Magyar Rádió
Gyermekkórus bázisiskolájába, a II. kerületi Kodály Zoltán
Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola speciális,
úgynevezett „rádiós” osztályába iratkoznak be.

BUDAI Gyorsszerviz FÉG-gázkészülékek, víz-,
gáz-, fűtésszerelés, csőtörések, csapok, WC-tartályok javítása, duguláselhárítás, fürdőszoba-felújítás burkolással is. Díjtalan kiszállás. Használt gázkészülék adásvétele. 420-4484, 06/20/3218-707.
VÍZ-FŰTÉS szerelés, teljes felújítás, ázások
megszüntetése, készülékek javítása, cseréje garanciával. Balázs János épületgépész technikus.
Tel./fax: 362-4050, 06/20/9170-697.
ÉPÜLETEK, családi házak villanyszerelése, hibaelhárítása. Malek Nándor: 06/20/9359-403.
VILLANYSZERELÉS! Győrffy István. Lakások
elektromos felújítása, hőtárolós és cserépkályhák,
villanybojler, kaputelefon szerelése.
T.: 203-0134, 06/20/3210-295.
GÁZKÉSZÜLÉKEK téli, 25 %-os, kedvezményes cseréje, javítása, tűzhelyek, konvektorok,
vízmelegítők. Tel.: reggel és este 7–9 óra között
466-6113, mobil: 06/30/2124-693.
VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás azonnal.
Gáz EPH jegyzőkönyvkészítés. Hanusi mester.
Tel.: 06/30/9507-009.
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, WC-k, csapok,
csőtörések javítása aznap.
Tel.: 215-0250. www.vizszereles.hu
FÉG gázkészülékek szakszervize, vízmelegítők,
cirkók, konvektorok javítása aznap.
Tel.: 215-0250. XI., Karcag u. 28.
VÍZÓRÁK, locsoló vízórák, almérők teljes körű
ügyintézéssel. 455-0913. www.vizszereles.hu
VILLANYSZERELÉS gyorsszolgálat, hibaelhárítás, javítások, felújítások még aznap, garanciával.
455-0912. XI., Karcag u. 28. www.lakasszerviz.hu
LAKÁSSZERVIZ, víz-, gáz-, fűtésszerelés, villanyszerelés, vízszerelés, duguláselhárítás a bejelentés napján. 216-2603. XI., Karcag u. 28.
www.lakasszerviz.hu
GÁZKÉSZÜLÉKEK cseréje, áthelyezése, javítása aznap, garanciával. Tel.: 216-2603.
www.futesszereles.hu
CSŐTÖRÉS? A hiba helyének műszeres megállapítása földben, padlóban.
246-5464, 06/30/2960-198.

STELCZER Zsolt háztartásigép-szerelő vállalja
mosógép, villanybojler, villanytűzhely megbízható javítását garanciával, díjtalan kiszállással.
208-4187, 06/20/4191-329.
CSALÁDI házak, irodák, lakások, társasházak
átalakítását, felújítását, homlokzatok utólagos hőszigetelését, térburkolatok készítését, betonozását
garanciával vállalunk magánszemélyek és vállalatok részére. 204-6793, 06/20/9346-993.
HÁZÉPÍTÉS, kőműves- és ácsmunkák, gipszkartonozás, burkolás, festés, lakásfelújítás, bontás.
06/20/3710-364.
CSEMPÉZÉST, padlóburkolást vállalok rövid
határidővel, garanciával.
206-3579, 06/20/5780-073.
ABLAKSZIGETELÉS! Ajtók, ablakok szigetelése, passzítása, zárjavítása garanciával. Szenczi.
06/30/9865-888.
ÜVEGEZÉS! Üveges üvegezést, tükrök készítését vállalja rövid határidővel, garanciával.
06/30/9865-888.
ÉPÍTŐIPARI Kft. burkolást, festést, villanyszerelést, lakásfelújítást vállal rövid határidővel, garanciával. Szenczi Kft. 06/30/9865-888.
ANTIALKOHOLISTA, megbízható brigád szobafestést, mázolást, tapétázást, teljes körű lakásfelújítást vállal. T./f.: 365-2662, 06/20/9982-369.
CSERÉPKÁLYHÁK, kandallók építése, javítása
kedvező áron, garanciával.
Tel.: 249-3119, m.: 06/30/9618-397.
NONSTOP gyorsszolgálat, lakásszerviz: villanyszerelés, vízszerelés, lakatosmunkák, számítógép-szervizelés. CD-DVD írás, szkennelés, archiválás. Weboldalak, prezentációk, digitális fotók,
fotóalbumok készítése.
228-8306, 06/30/9513-828.
SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást szépen,
olcsón, garanciával vállalunk.
Festés már 400 Ft/m2-től. T.: 06/70/2581-271.
BETÖRÉS elleni védelem! Ajtórács, ablakrács kovácsolt mintával is. Hevederzár, zárszerelés, fémajtó, -ablak javítás, lakatosmunkák.
Garanciával! Tel.: 303-7060, 06/20/5910-774.

LAKÁSSZERVIZ

HÁZTARTÁSI GÉPEK

LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, parkettázást,
tapétázást, mázolást, csempézést ingyenes takarítással vállal kisiparos. 202-2505, 06/30/2513-666
REDŐNY-, reluxa-, szúnyogháló-készítés, -javítás garanciával. 06/20/4883-378, 06/30/2230-694.
TETŐTŐL a pincéig! Lakás-, házfelújítás minden szakmában, kerületi referenciákkal, magyar
szakemberekkel. Ingyenes árajánlattal, gyors kezdéssel. Tétény-Épszer Kft. 226-4539, 06/20/9467-557.
FESTÉS, tapétázás, PVC-, parkettajavítás, -csiszolás, -lakkozás, lamináltparketta,
gipszkartonszerelés, ablakszigetelés, burkolás.
322-4590, 06/30/2328-732.
ZÁRMESTER gyorsszolgálat! Ajtónyitás, zárszerelés, betörésbiztos hevederzár-szerelés, lakatosmunkák, rácsok. 06/30/9613-794.
PARKETTÁZÁS, csiszolás, lakkozás, PVC-, szőnyegfektetés. 208-0721, 06/20/9494-529.
CSEMPE, padlólap, mozaik, szaniter! Az olcsótól az exkluzívig. A XI. és XII. kerületekben ingyenes házhozszállítás. Piastrella Kft. Villányi út 46.
Tel./fax: 385-4349.
FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást,
tapétázást hosszú távú garanciával.
285-2882, 06/30/2515-872.
RIASZTÓRENDSZEREK megtervezése, kivitelezése. Épületek, családi házak, hétvégi házak.
Malek Nándor: 06/20/9359-403.
REDŐNY, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüggöny, napellenző, szúnyogháló készítése, javítása.
356-4840, 06/30/9544-894.
ÁCSMUNKÁT, tetőkészítést, tetőtér-beépítést,
galériakészítést, zsaluzást, lépcső, szaletli készítését vállalom. Tel.: 06/30/5878-666, 397-1625, este.
LAKÁSRIASZTÓK, kaputelefonok, tűzjelzők
szerelése ingyenes felméréssel.
Vágó László, 06/70/3128-117.
MINDENFÉLE tető- és bádogos munkát vállalok, javítást is. 06/20/9268-321.
LAPOS tetők szigetelésének javítását, felújítását, a csatlakozó bádogos, kőműves munkákkal
együtt garanciával vállalja magánvállalkozó referenciákkal. 1982 óta. 204-6793, 06/20/9346-993.
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestés, mázolás,
tapétázás, gipszkartonszerelés, álmennyezetek
készítése, burkolás, parkettázás, alpintechnikai
munkák. Tisztán, olcsón, garanciával!
06/30/4302-998.
ÜVEGEZÉS háznál még ma, de holnap biztos.
Számlánkat a biztosítók visszafizetik. Strenglass
Üvegező Bt. XI., Őrmezei út 55.
Telefon: 310-4116, 06/30/2811-457.
NYUGDÍJASOKNAK mosogató, WC, mosdó
javítása nyugdíjas szerelőtől. 385-6693.
REDŐNY (műanyag, fa), reluxa, szalagfüggöny,
szúnyogháló, harmonikaajtó, napernyő, roletta
készítése, javítása rövid határidővel, garanciával.
213-2033, 06/30/9648-876.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás tisztaságitól a díszítőfestésig, anyagbeszerzéssel, bútormozgatással, fóliatakarással, sittelszállítással,
garanciával. Érettségizett, hazai szakemberek.
06/70/5055-855.
MINDENFAJTA redőny javítása, újak gyártása,
reluxa, szalagfüggöny készítése, javítása.
370-4932.
REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, harmonikaajtó készítése méltányos áron, garanciával.
342-2008, 334-1879.
KÁRPITOS vállalja modern és stílbútorok
áthúzását, javítását. Ingyenes felmérés, szállítás.
Rieder György kárpitos. Tel.: 256-8285.
ASZTALOS-, lakatosmunkák készítéstől a legkisebb javításig. 789-3958, 06/20/4114-349.

AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával
(Hajdúsági, Whirlpool, Zanussi stb.), hétvégén is.
Tel.: 207-3971.
HŰTŐGÉPSZERELŐ gyorsszolgálat a kerületben. Fagyasztószekrények, hűtőszekrények
helyszíni javítása írásos garanciával, hétvégén is.
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Tel.: 291-4633 vagy
06/30/9328-870.
VILLANYBOJLEREK vízkőtelenítése, karbantartása, villanytűzhelyek.
06/30/9606-590, 06/20/5833-307. Gelka-Sztár.
HŰTŐGÉPJAVÍTÁS 3 órán belül! Lehel,
Zanussi, Gorenje, Whirlpool és orosz hűtők szakszerű javítása garanciával. Hétvégén is! Nyugdíjas
kedvezmény! T.: 215-6287, 06/30/2220-968.
VILLANYBOJLER szakszerviz, javítás,
vízkőtelenítés, csere aznap, garanciával. Tel.: 2162603. XI., Karcag u. 28. www.lakasszerviz.hu
MOSÓGÉPEK gyors, szakszerű javítása garanciával. Kiszállás három órán belül, javítás esetén
ingyenesen. 285-6335, 06/70/3159-525,
06/20/2572-866.

TV-ANTENNA-SZÁMÍTÓGÉP
SZÍNESTÉVÉ-JAVÍTÁS! Orion, Videoton,
ITT-Nokia, Dual, Schneider televíziók helyszíni
javítása azonnal, villamosmérnöki végzettséggel,
garanciával! 06/20/5317-638.
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, vírusirtás, problémák megoldása. Szerviz kiszállással. T.: 395-3579.
SZÍNES televízió, videó, kamera, digitális fényképezőgép javítása garanciával! Aznapi ingyenes kiszállás, nyugdíjasoknak 15% kedvezmény.
Hibabejelentés: 309-0418, Elektro Linea Szerviz,
Bp. XI., Kaptárkő u. 10. Nyitva tartás: 8.00-18.00-ig.
ANTENNASZERELÉS, javítás, bővítés földi,
műholdas, mikrós gyakorlattal, akciók.
201-5368, 06/20/5376-281.
GRUNDIG, Samsung, Sony, ITT, Orion,
Videoton és minden egyéb televízió, videó javítása garanciával. Tel.: 06/30/9824-666, 275-6211.
PARABOLA, AM-mikró, antennaszerelés.
UPC-direct. Műszeres beállítás. Dekóder-beüzemelés. Tel.: 06/20/4483-108.

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés, fuvarvállalás. 403-9357, 06/20/9720-347.
LOMTALANÍTÁS, költöztetés, sittszállítás, pince-, padlástakarítás. 204-5172, 06/30/9215-983.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, sittszállítás, pince-, padlástakarítás. 204-5172, 06/30/9215-983.
SZŐNYEGTISZTÍTÓGÉP-kölcsönzés házhozszállítással, ablaktisztítás, nagytakarítás azonnalra. Irodatakarítás, szőnyeg-, kárpittisztítás helyszínen. 06/20/9815-412, 420-5830, 06/30/4179-525.
FUVARVÁLLALÁS zárt dobozos 3,5x2x2 mes rakterű kistehergépkocsival Budáról! Telefon:
06/70/3161-533, (06-1)395-1217. Sziráki.
KÖNYVELÉS ingyenes adótanácsadással a XI.
kerületben. Ha nálunk könyveltet, ingyen elkészítjük cége weboldalát! „Mindenre van megoldás. Mi megtaláljuk az Önnek megfelelőt.” Artia
Kft. 246-1545, www.artia.hu
RUHAJAVÍTÁS, -átalakítás. XI., Budafoki
16–18. 361-3776.
KÖNYVELÉS, adóbevallás cégeknek, vállalkozóknak. Nelzol Bt. 249-3229, 06/20/9193-800.
MÉRLEGKÉPES könyvelő PM-regisztrációval,
8 év gyakorlattal és egy adótanácsadóval mindenfajta könyvelést vállal, visszamenőleg is, korrekt áron. T.: 06/20/3370-931.
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HIRDETÉS

Ajtó? Ablak? BUDALUX!
Az igényes, egyedi nyílászáró
DECEUNINCK belga profilrendszer,
SIEGENIA német biztonsági vasalat
hővisszaverő üvegezéssel, alapáron!
Panelba bontástiszta csere.
Minőség, közvetlenül a gyártótól:
Kelenföldön a Csurgói út 15-ből.

Tel.: 208-5555, 208-4444, Fax: 208-1828

RENDELJEN MÉG TAVALYI ÁRON!
KOZMETIKA 
TELJES KÖRŰ FODRÁSZAT 
MANIKŰR  PEDIKŰR 
MŰKÖRÖM 

Minden típusú használható
és használhatatlan autóját
megvásárolom és elszállítom!!!
Tel.: 06/30/434-1345,
06/70/580-5428

5 évesek vagyunk!
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket
a megszokott, kellemes környezetben:
Várjuk érdeklődését: 203-9521, Bártfai u. 6.
(A Fehérvári útnál, a 18, 41, 47-es
villamos megállójánál.)

10% kedvezmény a hirdetésre jelentkezőknek.

VARRÓGÉPJAVÍTÁS a helyszínen, garanciával. Telefonok: 397-0246, 06/70/3131-414.
KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen! Ingyenes
pótkocsi, dobozok. Bauer-Teher.
292-1612, 06/30/9443-717.
VÁLLALOK gyümölcsfa-, szőlőmetszést, gépi
és kézi kerti munkát, lépcsőház-takarítást.
Tel.: 06/30/6824-431.
TÁRSASHÁZAK kezelése, közös képviselete
szakképesítéssel, 10 éves gyakorlattal.
06/30/9040-803. thiroda@index.hu
CSALÁDI és társasházak tervezése, kivitelezése, műszaki vezetés, műszaki ellenőrzés.
06/30/3501-348.
KÖLTÖZTETÉS, nehézgépszállítás, lomtalanítás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig, zongora, páncélszekrény. Tel.: 06/30/9482-206.
FAKIVÁGÁS, kertrendezés, kertészeti munkák
igény szerint is. Tel.: 06/70/5306-567.
TÁRSASHÁZAK közös képviseletét vállalja
M.É.I. Kft. Nagy gyakorlattal, szakmai háttérrel.
Pályázatok, alapító okirat, SZMSZ készítése.
Tel.: 06/30/6703-526.
E-mail: oroszlan.miklos@chello.hu
IGAZSÁGÜGYI könyv- és adószakértő egyéni vállalkozó, adórevíziót megelőző cégátvilágítást, adóhatósági és bírósági képviseletet végez.
Mérlegképes pénzügy tárgyból felkészítést vállal. Tel.: 365-4409, 06/20/4728-103.
TÁRSASHÁZAK közös képviseletét, takarítását, kertgondozását vállalja korrekt, megbízható cég. Tárnai Katalin: 06/20/9468-461.
hazkezelesek@freemail.hu
MIHOR Szolgáltató üzlet. Kulcsmásolás, patentozás, cipzárjavítás, esernyőjavítás, ajándéktárgyak, gravírozás, cipőjavítás, bőrönd- és táskajavítás, labdajavítás, névjegykártya-, bélyegzőkészítés,
nyomdai munkák, ruhatisztítás.
1119 Bp., Lecke u. 7. Nyitva: H-P: 9-17-ig,
Telefon/fax: 203-8135.
MÉRLEGKÉPES könyvelő, adószakértő, könyvelést, bevalláskészítést vállal 10 éves gyakorlattal.
Tel.: 06/30/4603-612.
KALAP-, sapkatisztítás, -formázás, forgalmazás Lampertnél. XI., Sasadi út 139. (a Tömös u.
végénél.) Hétfőn 10-17-ig, szombaton 10-14-ig, a
többi napokon: VI., Jókai tér 6.

KÖNYV
ANTIKVÁR Felvásárló Központ vásárol régi
könyveket, könyvgyűjteményeket, képes levelezőlapokat azonnali és díjtalan kiszállással.
340-3760, 06/30/9220-436, 354-0978.
NOVOTNY-ANTIKVÁRIUM 1945 előtti könyveket vásárol. T.: 340-8016.

SZÉPSÉGÁPOLÁS
FENG SHUI harmónia, egyészség, siker!
06/20/9694-377, 06/70/2844-010.
HASTÁNC, jóga (kezdőknek is), intimtorna,
gerinctorna, prímatorna! Forma Stúdió.
Bartók B. 9. 209-5258. www. sportkapu.hu/forma
PEDIKŰRÖS házhoz megy! Talpmasszázs.
Tel.: 203-5431, mobil: 06/30/5537-947.
TARTÓS fogyás éhezés nélkül! Hívjon, segítünk. 466-2263, 06/20/2407-072.
PEDIKŰR, talpmasszázs! Megbízható pedikűrös
házhoz megy, napközben is. Mobil: 06/20/8043-149.

ÁLLÁS
KIROBBANÓ Wellnessben mellékjövedelem
kötetlenül, ügynökösködés nélkül! Fogyhat!
06/70/2873-552.
KÖZÉPKORÚ értelmiségi hölgy gyermekfelügyeletet, kisebb házvezetést vállal, ha kell, rugalmas időbeosztással, hétvégén is. Tel.: 319-9158.
ÁLTALÁNOS iskolai tanítói végzettséggel, 7 éves,
pedagógus munkakörben eltöltött gyakorlattal pedagógusállást keresek. Korrepetálást, gyermekfelügyeletet is
vállalok. Érdeklődni: 06/70/5576-467.

VEGYES
BUDAI idősek otthonába beköltözhető lakrészek korlátozott számban rendelkezésre állnak.
Érdeklődni hétköznap 8-15-ig. Tel.: 246-1509.
ÖNISMERETI pszichodráma csoport indul
kapcsolati, életvezetési nehézségekkel küzdőknek
pszichológusok vezetésével.
06/20/316-5518, 06/30/279-0278.
BUDAPESTI kárpótlási jegyet vásárolok 250%os áron! 06/30/9429-434.

LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ kapcsolódó és szabad
felhasználású jelzáloghitelek magánszemélyeknek, akár BAR listával és ingyen. Monetar Bt.
Tel.: 06/70/2813-562.
CSÖKKENTSE hitelei költségét akár 70%-kal!
Vállalkozások részére pénzügyi átvilágítás, tanácsadás, bankköltségek csökkentése. Ára:
15.000 Ft-tól. Monetar Bt. Tel.: 06/70/2813-562.
IDŐSEK klubja tagfelvételt hirdet. Társaság, ingyenes programok, kedvezményes ebéd. 209-6271.
TERMELŐI akác- és virágméz eladó. Megrendelt
mennyiséget házhoz szállítok. T.: 375-0845.

A méret is számít...

Megnőttünk!
...de csak az újság lett nagyobb,
az áraink nem!

Hirdessen az
Újbudában!

GYÓGYÁSZAT
SZT. TERÉZ Magánrendelő. Allergológia, bőrgyógyászat, fülészet, nőgyógyászat, ortopédia,
szemészet, neurológia, aranyér ambulancia, belgyógyászat, gyógytorna, reumatológia, fizikoterápia, fogl. egészségügy, urológia várakozás nélkül!
Bejelentkezés: 203-6797. XI.,
Fegyvernek u. 52. www. mediclinic.hu
PSZICHOLÓGIAI konzultáció, relaxáció, terápia klinikai szakpszichológusnál, gyermekeknek
és felnőtteknek. Telefon: 06/30/9570-355.
DR. NAGY Erzsébet reumatológiai és fizikoterápiai rendelője. Bp. XI., Karinthy F. út 16.
Bejelentkezés: 209-2470, 06/30/2318-306.
BŐRGYÓGYÁSZATI-kozmetológiai magánrendelés, lézerkezelés. Szemölcsök, bőrkinövések
eltávolítása. Dr. Kalán Júlia főorvos. Bejelentkezés:
06/20/5433-948, IX., Ferenc tér 1. (bejárat a
Tompa u. felől).
A FEHÉRVÁRI úti SZTK alagsorában nyugdíjasoknak, közgyógyosoknak tb-alapon fogsorkészítés nyolc munkanap alatt! Telefon: 279-2172.
Reggel nyolctól délután négyig.
DR. PINTÉR Hajnalka neurológiai rendelése a
Szent Teréz Rendelőben, XI., Fegyvernek u. 52. és
Érden, a Borostyán Rendelőben. Bejelentkezés:
203-6797, 06/30/2517-749.

RÉGISÉG
SZŐNYEGBECSÜS vásárol régi, keleti szőnyegeket sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan.
Tel.: 06/30/4563-938.

Új hirdetési méreteinkről érdeklődjön médiatanácsadónknál
Telefonszámunk: 06/30/9925-866
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Kézi és gépi permetező eszközökkel kellett
fertőtlenítenünk naponta 2-3 intézményt.
Reggeltől sötétedésig dolgoztunk. Európai
szemmel megdöbbentő volt, hogy mit tartanak ott kórháznak. Először azt hittük,
hogy kiszolgáló-épületek, mert csak faluk
és tetejük volt, ablak sehol. De rá kellett
jönnünk, hogy ezek az épületek maguk
a kórházak. Nem a szökőár rombolta le
őket, eleve ilyenek. Ezzel ellentétes tapasztalatunk, hogy az emberek tiszták voltak,
annak ellenére, hogy a tragédia miatt az
utcán kellett megoldaniuk a mosást és a
mosakodást.


A Különleges Mentőszolgálat Srí Lankán segített

Mindenüket elvesztették
A szökőár sújtotta Dél-Ázsiába a világ minden részéből áramlanak a felajánlások.
De nemcsak pénzre, hanem munkaerőre is szüksége van a szerencsétlenül járt
területek lakóinak. Az önkéntesek áldozatos munkájához járult hozzá Görög András önkormányzati képviselő a kerületből, aki tíz napig dolgozott Srí Lankán.


Mikor vált nyilvánvalóvá, hogy mennie
kell, és milyen szervezet tagjaként indult?

Tizenöt éve vagyok tagja a Központi Különleges Mentőszolgálatnak, melyet akkor
vetnek be, amikor a hagyományos mentési technikák már nem
vezetnek eredményre.
Csapatunk búvár, alpinista, barlangász és
helikopteres kutatómentő feladatokat is
végez. A karácsonyi
földrengés után mentőszolgálatunkat azonnal készenlétbe helyezték, és végül január
5-én indultunk el.


szükség. A katasztrófasújtott vidék kórházait fertőtlenítettük.


Hogyan telt egy napjuk?

Mire megérkeztünk, a halottakat már eltemették, viszont kaotikus állapotok uralkodtak a kórházakban. Bárhova néztünk,
mindenhol csak koszt és szemetet láttunk.

Milyen volt a hangulat, és milyen személyes benyomásokat szerzett?

Szörnyű látványt nyújtottak az összegyűrt
rádiótornyok, kicsavart villanyoszlopok.
Az ár hajókat sodort ki az utakra, feltépte
a vonatsíneket. Borzasztó volt látni, hogy
az utcán minden megálló és épen maradt
felület tele volt ragasztgatva az eltűntek
fényképeivel. A kórházakban pedig a
már eltemetett halottak fényképei voltak
kitéve. Összeszorul a szívem, ahogy viszszagondolok egy idős nénire, aki kezében
a fia fotójával a halottak fényképei között
keresgélt. Találkoztunk sokakkal, akik
nemcsak a házukat, de valamennyi hozzátartozójukat elveszítették.


Milyen gondolatokkal tért haza?

Míg Pozsonyban az egynapos orvosi megfigyelés miatt elkülönítve várakoztunk, rájöttem, hogy nagyon meg kell becsülnöm
mindazt, amim van. A mi problémáink
eltörpülnek az ott tapasztaltak mellett.
Tallián Hedvig

Hová ment a csapatuk, mi volt a feladatuk?

Egy szlovákiai magyar tűzoltócsapat kért
fel bennünket a közös munkára, velük egy
korábbi mentőakcióban már dolgoztunk
együtt. Tizenöten mentünk, tíz szlovákiai
és öt magyarországi önkéntes. Tíznapos
utunkat a MOL-Slovnaft finanszírozta,
és természetesen ingyen dolgoztunk. A
Srí Lanka fővárosától, Colombótól 150
kilométerre délre lévő Galle nevű városba
irányítottak bennünket, ahol az egészségügyi miniszter felkérésére a járványveszély megelőzésén kellett dolgoznunk,
kutatási-mentési munkára már nem volt

ÖN IS SEGÍTHET!

A Központi Különleges Mentőszolgálat adószáma,
melyre adója 1 százalékát felajánlhatja: 19162403-1-12

RENDŐRSÉGI HÍREK

Ide a bevételt!

Magabiztos betörők

Egy Bocskai úti szerelvényárusító üzletet
rabolt ki egy ismeretlen férfi. Január 12-én
délután négy óra után lépett be a boltba,
de látta, hogy vásárló is tartózkodik a helyiségben, ezért kiment, amíg tiszta nem
lett a terep. Amikor visszatért, egy pisztollyal a bevételt követelte. A bolt alkalmazottja megijedt, s átadott a támadónak
körülbelül 50 ezer forintot.
A támadó 30-35 éves lehet. Magassága
180-185 centiméter, erős testalkatú, fehér
bőrű személy. A bűncselekmény idején fekete sapka, fekete bőrdzseki és farmernadrág volt rajta. A rendőrség kéri, aki bármit
tud a támadóról, értesítse a kerületi kapitányságot a 381-4300 telefonszámon.

A újbudai kapitányság rendőrei három betörőt fogtak el január 20-án. A három férfi
közül kettő a hatodik kerületből, egy pedig Maglódról érkezett, hogy visszaéljen
a kerület vendégszeretetével. Egy Bocskai
úti lakásba „látogattak” be, melynek tulajdonosa éppen egy gyűlésen tartózkodott.
Jó információjuk volt, mert a betörések
„rendes” ideje a délelőtti órákra esik, így
az, hogy a három férfi éppen este hat óra
tájékán támadott, nem a véletlen műve.
A tettesek éppen hallatlan magabiztosságuk miatt vesztek rajta. Ugyanis
lent az utcán osztották el egymás között a
zsákmányt. Ezt észrevette egy közeli ház
lakója, és értesítette a rendőrséget. A kerületi kapitányság emberei – miután követték őket – hamarosan lecsaptak a bűnözőkre egy Zsombolyai utcai épületben.

Az őr megtalálta az eltűnt
gyermeket
Egy eltűnt gyerekre bukkant január 17-én
egy vasútőr a Kelenföldi pályaudvaron. Az
őr elmondta, hogy pár nappal korábban
látta a televízióban a gyerek fényképét,
akinek az eltűnését január 11-én jelentették a szülei a hatóságoknak.

Ital, balta, kés
Január 19-én délután négy órakor fegyveres támadásról érkezett bejelentés a
rendőrségre. Mint kiderült, a Boszi sétány
egyik hétvégi házában négy hajléktalan
italozgatott. Valamin összeszólalkoztak,
két férfi dulakodni is kezdett, aztán az
egyik felkapott egy baltát, és a másik felé
csapott. Nem találta el a fejét, de lemetszette a fülének egy részét, majd gyorsan
faképnél hagyta a társaságot.
Másnap azonban visszatért. Újabb
összeszólalkozás következett, amelyre
ezúttal egy kidőlt borosüveg adott alapot.
A férfi kést rántott, és többször is egyik
társa felé szúrt a körülbelül 25 centiméteres pengével. Nem találta el, sőt amaz
kicsavarta a kezéből a kést. A férfi ekkor
az előző nap földre dobott baltát kezdte
keresni, mondván, ha a késsel nem ért el
eredményt, akkor baltával fog. A szerszámot azonban társai már jó előre eldugták
előle. A feldühödött férfi nagy nehezen lecsillapodott, és látszólag megnyugodott.
A helyszínre érkező rendőröket trágár szavakkal szidalmazta, azt kiabálván,
hogy őt nem lehet elfogni, neki senki sem
parancsolhat. Kisebb kézitusa következett,
mely után végül sikerült bilincset tenniük
a férfi kezére. Az ügyben vizsgálat indult.

Rablás reggel
Január 22., délelőtt fél kilenc, Budaörsi út.
Rablás. Az áldozat egy 74 éves asszony. Bevásárlásból ért haza, és amikor ki akarta
nyitni lakóházának kapuját, egy férfi nagy
erővel fellökte az idős asszonyt, lerántotta
a válláról a táskáját, majd elmenekült. A
kár körülbelül 5 ezer forint.
A támadó 185 centiméter magas, 20
év körüli fiatalember volt, aki a bűncselekmény idején fekete pufi dzsekit és vajszínű
nadrágot viselt. A rendőrség kéri, aki bármit is tud a bűncselekménnyel kapcsolatosan, értesítse a kerületi kapitányságot a
381-4300 telefonszámon.

Női holttest a Villányin
Egy középkorú nő holttestére bukkant egy
járókelő kutyasétáltatás közben a Villányi
úton, a templom mögötti parkos területen január 25-én este. A helyszíni szemle
megállapította, hogy a nő egyértelműen
bűncselekmény áldozata lett.
A később soron kívül elvégzett boncolás során kiderült, hogy a 38 éves budapesti nőt súlyosan bántalmazták, és
halálát elszenvedett sérülései okozták. A
BRFK ezért emberölés bűntett megalapozott gyanúja miatt indított eljárást egyelőre ismeretlen elkövető ellen.
Budapest rendőrfőkapitánya bruttó
egymillió forint díjat ajánlott fel a nyomravezetőnek, aki a tettes kilétére és tartózkodási helyére vonatkozó konkrét adatokkal tud szolgálni a rendőrségnek.

S.F.

