ÚJBUDA

 ŐRMEZŐ

KELENFÖLD  GAZDAGRÉT  ALBERTFALVA  KELENVÖLGY  LÁGYMÁNYOS  SASAD-SASHEGY  GELLÉRTHEGY 

XV. ÉVF. 10. SZÁM

Anyák napja és majális
a Bikás-dombon
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Nosztalgiázás

Magyar Flóra és Pelles Réka
nagy fába vágták a fejszéjüket:
korosztályukat kívánják
megszólítani.

Uj Péter, az Index hírportál
főszerkesztője, a magyar sajtó
fenegyereke nem tagadja meg
önmagát: örök elégedetlen.

A három évtizedes
táncházmozgalom hőskori
nemzedéke a Fonóban találkozott ifjúkorával.

bemutatkozójuk a 9. oldalon

interjúnk az 5. oldalon

cikkünk a 13. oldalon

Megkezdődtek az érettségi vizsgák

Hét tonna veszélyes anyag és 1800 köbméter hulladék gyűlt össze

Befejeződött a Tavaszi nagytakarítás A Szent Margit-os
diákok is elballagtak

Kertész Dániel

Idén a XI. kerületi Önkormányzat kezdeményezésére nem csupán azok számára
vált lehetővé a zöldhulladék elszállítása és
a parkok rendbetétele, akik kertes házakban laknak, hanem – az akcióban résztvevő különböző cégek összefogásának eredményeként – a kerület minden lakótelepét (Albertfalvi, Gazdagréti, Kelenföldi,
Őrmezei, Lágymányosi) kitakarították.
Rendbe tették a parkokat, még a bokrokkal benőtt részeket is, az elhanyagolt,
senki által nem gondozott parkolókat, a
vízlevezető csatornák egy részét, valamint
a játszótereket is – mondta Marosiné Rétfalvi Ágnes parkfenntartási részlegvezető.
A kampány megszervezésében és lebonyolításában fő-

szereplő Újbuda Prizma XI. Kht. 68 fővel
vonult ki minden hétvégén a lakótelepek
rendbetételére. 3300 darab 100 literes műanyagzsákot osztottak ki a lakosság körében ingyenesen, amelyeket később az FKF
Rt. elszállított. A tavalyihoz képest megkétszereződött a kampányban aktívan
résztvevő családok száma. – Az akció tehát egyre népszerűbbé válik, sokan szinte
már ismerősként jöttek be a kht. telephelyére. A tavaszi takarítás idején égtek a telefonjaink – fogalmazott a parkfenntartási
részlegvezető.
A kht. kapcsolatban állt az önkormányzati képviselőkkel, így Tóthné Vécsei
Évával, a kelenföldi 9. sz. választókörzet
képviselőjével, aki elmondta: – Végigjártam a körzetemet, és ha úgy láttam, hogy
rászorul a terület a takarításra, akkor
odakértem egy konténert. A konténerek
mindenhol megteltek. A lakosság bekapcsolódott az akcióba, amint megtudták,
hogy lesz, máris csengett a telefon. Kis
vendéglátás is volt, ahogy vidéken szokás,
illően felkészültünk a dolgozó
„prizmások ”
fogadására.
Lehetőség volt
virágültetésre,
kertészkedésre,
parktakarításra. Én a saját
la kóhelyemen takarítottam
az Etele

Exkluzív interjú Baumgartner Zsolttal

Esély a visszatérésre
Miután tavaly a Minardi versenyzőjeként
pontot szerzett és bizonyított, mindenki abban bízott, hogy idén egy erősebb
csapathoz igazolhat Baumgartner Zsolt.
Egyelőre még
nincs szerződése, ám az
első magyar
F o r m a -1- e s
pilóta optimista a jövőjével kapcsolatban. Kerületünk lakója
készséggel állt
lapunk rendelkezésére.


Hogy tetszett a San Marinó-i Nagydíj?

Nagyon izgalmas volt! Sokkal látványosabb volt, mint az elmúlt egy-két futam.
A legjobban az tetszett, hogy Fernando
Alonso ennyi ideig tartani tudta Michael
Schumachert, ami, úgy gondolom, rendkívül nagy erőpróba volt számára. Jól
helytállt, gratuláltam is neki.
A helyszínen, a Minardi-istálló vendégeként tekintettem meg a versenyt. Tavalyi csapatom régóta hívogatott, nagyon
szerettek volna már látni. Az októberi
Brazil GP óta nem találkoztam velük.
Óriási szeretettel fogadtak, vacsorát szerveztek a tiszteletemre, amin valamennyien jelen voltak.



Hogyan búcsúztak el egymástól?

Nagyon jó hangulatban váltunk el. Abban
maradtunk, hogy valószínűleg a Monacói
Nagydíjra is ki fogok menni. Lesz egy jótékonysági futballmeccs, amire engem is
meghívtak játszani. A Minardi olyan csapat, amelyik megbecsüli azokat az egykori
pilótáit, akikkel jól együtt tudott dolgozni.
A csapatfőnök, Paul Stoddart és a csapat
összes tagja szívesen lát. Remek kapcsolat
alakult ki köztünk az elmúlt egy év során.


Tavaly versenyző, idén néző volt Imolában.
Nem fájt a szíve, amiért nem állhatott rajthoz?

Dehogynem! Minden versenyzőnek fáj,
ha nem versenyezhet.
Ugyanakkor érdekes volt úgy átélni
egy teljes versenyhétvégét, hogy nem pilótaként voltam jelen. El kell fogadnom,
hogy most nem tudok versenyezni. Egy
jobb, ütőképesebb csapatba szeretnék
bekerülni. Jelenleg is ezen dolgozunk a
menedzseremmel. Volt bennem egy kis
keserűség, de őszintén remélem, hogy valamikor versenyezhetek még Imolában.


Mik a legfrissebb hírek a jövőjével kapcsolatban?

Jelenleg több csapattal is tárgyalásban vagyunk: egy gyári és egy privát istállóval.
Nagyon jó esély mutatkozik arra, hogy
a jövőben valamelyik istállónál szerepet
tudok vállalni.

folytatás a 16. oldalon

út 73-nál. Úgy érzem, az Újbuda Prizma
Kht. és a választókörzetem lakói valóban
kitettek magukért.
Fodor Vince, az 1. sz. választókörzet,
Gellérthegy képviselője – a nagytakarítási
akció egyik kitalálója – elmondta, ez nagyon fontos program a körzetében, hiszen
rengeteg kertes ház, fa és bokor található
ott. Korábban tavasszal, ősszel mindig
füstbe burkolózott a hegy. Az égetés miatt
köhögött, prüszkölt az ott élők többsége.
Hét éve már más a helyzet. Kedvező volt
az idei fogadtatás is, évről évre emelkedik
az igényelt konténerek száma. – A tavalyelőtti csúcsot azonban nem sikerült idén
túlhaladni – folytatta a gellérthegyi képviselő –, akkor 135 darab 5 köbméteres konténert hozattam. Idén viszont nem tudtam
elég számú konténert rendelni. Erre az
akcióra több pénzt kellett volna fordítani.
Nem mindenkit érdekel a Tóparti Újbuda
Party, van aki inkább lakókörnyezetét
gondozná, tenné szebbé.
Néhány adatot is elmondott Marosiné
Rétfalvi Ágnes az akcióról: a hónap minden napján folyamatosan dolgoztak a járdatakarító vizes és seprőgépek; a tavaszi
nagytakarítás idején a kerület területéről a
lakosság és az önkormányzati képviselők
együttes munkájaként 1620 m³ zöldhulladékot, valamint a kerület takarításából
258 m³ szilárd hulladékot szállítottak el.
Hét tonna veszélyes hulladékot gyűjtöttek
össze és szállítottak el speciális konténerekben, mely mintegy 1000 kg-mal haladta meg a tavaly begyűjtött mennyiséget.
A Tavaszi nagytakarítás csupán az Újbuda
Prizma XI. Kht.-nak – a zsákokat, a konténereket és azok elszállítását, valamint a
hétvégi munkák bérköltségét figyelembe
véve – több mint 10 millió forintba került.
A részlegvezető szerint a takarítási
kampány rendkívül sikeres volt. Erről
tanúskodnak a lakosságtól érkező viszszajelzések. A XI. kerületi Önkormányzat
vezetése a jövőben szeretné évente kétszer
megismételni az akciót.
w.k.t.

Állam az államban

Tanulhatnánk
a fiataloktól
„Jó szóval oktasd, játszani is engedd
szép, komoly fiadat” – idézte a költő
szavait dr. Bács Márton alpolgármester, az Állam az államban – játsszunk
demokráciát!” társadalomismereti játék
kigondolója, amikor szerdán a tv11-ben
kihirdette az általános iskolai diákpolgármester-választás eredményét.
Ezt az egyik, a versengésben második helyen végzett csapat ifjú polgármesterjelöltje
bele is szőtte kampánybeszédébe, mondván, hogy ő nem játszani, hanem gyakorolni szeretné a demokráciát. A végül győztes
diák polgármester – a Cselekvő Diákok
Csapata élén befutott Kerekes Sándor Bence – is úgy gondolja, hogy ebben a játékban
a szokásosnál jóval nagyobb szerep jutott
a csapatért, iskoláért, közösségért érzett
felelősségnek, s aki ezt nem értette meg, az
már a kezdeteknél lemorzsolódott.
Mint az Újbuda idei 8-as számában
megírtuk, a februárban kezdődött játék
egy önkormányzati választást modellez,
s a kerület általános iskoláinak felső tagozatosai vesznek benne részt. Így, jelen
időben, mert noha megvan már a polgármester, hátra még a hajdúszoboszlói felkészítő tábor, az alakuló képviselő-testületi
ülés és persze az önkormányzati munka
„szürke hétköznapjai”.
folytatás a 2. oldalon

Révész Marianna

Véget ért az önkormányzat kezdeményezésére idén áprilisban meghirdetett nagytakarítási akció. Sokkal több
lakost, parkfenntartással, parktakarítással foglalkozó önkormányzati céget
és vállalkozót sikerült a munkába
bevonni, mint korábban.

A kerület középiskoláiban az elmúlt pénteken és szombaton búcsúztak iskoláiktól a végzős
diákok. A Villányi úti Szent Margit Gimnázium 210 végzős hallgatójának ballagása május 6-án
délután négy órakor kezdődött. Előtte egy órával az ünnepeltek családtagjaikkal és tanáraikkal
szentmisén vettek részt. Hétfőn pedig itt is megkezdődtek az érettségi vizsgák.

Változatlan árak, bővülő szolgáltatások

Indul a strandszezon
Demszky Gábor főpolgármester és
Horváth Gábor, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Rt. vezérigazgatója április 27-én sajtótájékoztatón ismertette
az idei strandszezon újdonságait.
A tájékoztatón elhangzott, a fővárosi fürdőkben a belépők árai lényegében változatlanok maradnak idén, sőt bizonyos esetekben még csökkennek is. Kivételt ez alól
két fürdő képez: 100, illetve 200 forinttal
megemelve az árat, a Széchenyiben 2000,
a Gellértben pedig 2500 forintba kerül egy
szekrényes belépő. A többi fővárosi fürdőben főszezonban a belépőjegyekért 1000–
3000 forint közötti összeget, a tanuló és
a nyugdíjas belépőkért 800 forintot kell
fizetni, a kabinos belépők átlagban 400
forinttal drágulnak. Azokon a strandokon, ahol időméréses rendszer működik,
néhány száz forintot visszafizetnek a belé-

pődíjakból, amennyiben kettő–négy órán
belül távozik a vendég. A korábbi évekhez
hasonlóan május hónapban idén is kedvezményes előszezoni díjat fizethetünk a
pénztáraknál.
A múlt évihez hasonlóan idén is 1,5
milliárdot meghaladó összeg jut fejlesztésekre. (Az elmúlt hét évben egy-egy
milliárd volt az átlag évente.) Folytatódik
a Rudas törökfürdőjének a felújítása, és a
munkálatok befejezése után pénteken és
szombaton hajnalig tart nyitva a fürdő.
Az önkormányzati tulajdonban lévő Kondorosi úti Nyéki Imre uszodában
kérdésünkre elmondták, az egész évben
folyamatosan működő intézményben
változatlan szolgáltatásokkal várják a vendégeket, az árakról pedig annyit tudtunk
meg, hogy azok az év elején a „szokásos
ütemben változtak”.
-n. n.-
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Több vállalkozó végzett egy időben referenciamunkát

 JOBBIK PÉNZÜGYI TANÁCSADÁS

Sokba kerül a falfirkák eltávolítása
Kedves olvasóink!
Továbbra is várjuk ötleteiket, viszszaemlékezéseiket, javaslataikat,
hogy méltóképpen ünnepelhessük
Újbuda 75. évfordulóját!
Cím: XI. kerületi Önkormányzat,
1113 Bocskai út 39–41.,
e-mail: 75@bp11.hu

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:
Szerda:
Péntek:

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

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK
FÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:
08.00–18.00-ig
Kedd:
08.00–18.00-ig
Szerda:
08.00–18.00-ig
Csütörtök: 08.00–18.00-ig
Péntek:
08.00–16.00-ig
Telefonszám: 372-45-00

Honlap: www.bp11.hu

Hírek
 KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

MOLNÁR GYULA országgyűlési képviselő május 26-án, csütörtökön 17
órakor tartja fogadóóráját az MSZP
székházban (Bikszádi u. 43.)
SZABÓ VILMOS országgyűlési képviselő
május 26-án, csütörtökön 17 órakor
tartja fogadóóráját a XI., Bartók Béla
út 19. sz. alatti helyiségben (bejárat a
Mészöly utcából).
DR. JÓZSA ISTVÁN országgyűlési képviselő május 26-án, csütörtökön 17 órakor tartja fogadóóráját a XI., Kaptárkő
u. 8. sz. alatti helyiségben.
DR. CSAPODY MIKLÓS országgyűlési
képviselő minden szerdán 18 órától
tartja fogadóóráját az MDF XI. kerületi székházában (XI., Bartók B. út 61.
bejárat a Fadrusz u. felől).
WIESZT JÁNOS önkormányzati képviselő május 26-án, csütörtökön 17 órakor tartja fogadóóráját a XI., Bartók
Béla út 19. sz. alatti helyiségben, (bejárat a Mészöly utcából).

 AZ EGÉSZSÉGÉRT

Május 27-én, pénteken 14–17 óráig
Nyitott ház az egészségünkért címmel az MSZP egészségvédelmi délutánt rendez kerületi székházában
(Bikszádi u. 43.). Egészséges életmódés táplálkozási bemutató, ételkóstoló
és ingyenes szűrővizsgálatok. 16 órától Kárpáti Zsuzsanna országgyűlési
képviselő, a Parlament egészségügyi
bizottságának tagja Rendbe teszik,
vagy tönkreteszik a magyar egészségügyet? címmel tart vitaindítót.
 FIDESZ ÜGYELET ÉS JOGSEGÉLY

A Fidesz XI. kerületi irodája:
(Budafoki út 9-11.) Nyitva tartás:
hétfő-csütörtök: 10-18, péntek 11-17,
telefonszám: 209-3439. Kedden a 17.
választókerület, szerdán a 16. választókerület, csütörtökön a 15. választókerület az ügyeletes. Ugyanitt minden kedden 14-16 óra között dr. Oláh
András Sándor ügyvéd ingyenes jogi
tanácsadást tart.

Május 4-én öt kerületi helyszínen mutatatták be a graffitimentesítés szakemberei,
milyen módszerrel, mekkora hatékonysággal dolgoznak.
Az önkormányzat az anyagi segítségen túl támogatja a társasházakat és a
lakásszövetkezeteket a munka kivitelezésében is, oly módon, hogy a Budaplakát
Kft. által öt graffiti-eltávolítást végző céget
felkért egy-egy referenciamunka elvégzésére. A polgármesteri vezetés a munkák
helyszínére meghívta a közös képviselőket, valamint a lakásszövetkezeti elnököket, hogy válasszák ki a legmegfelelőbb
munkát végző vállalkozót. A bemutatókat
megtekintette Molnár Gyula polgármester is, aki maga is megpróbálkozott egy
kisebb falrész megtisztításával.
Az önkormányzat a 40 százalék önrész mellett 60 százalék önkormányzati
támogatás megosztásnál is nagyobb mértékben támogatná a társasházakat, illetve
a lakásszövetkezeteket, lévén kiemelt cél a
falfirkamentesítés.
Kétféle graffiti-eltávolítási technológiát
alkalmaznak, attól függően, hogy vegyszerrel védett vagy nem védett felületek tisztításáról van szó. A nem védett felületek tisztításánál a fő probléma az, hogy a különböző
graffiti-eltávolító szerek az alapot is feloldják,
nemcsak a rajta található falfirkát. A festék

 MDF PROGRAMOK

Dr. Tóth László ügyvéd minden hónap első és harmadik hétfőjén 16-18
óra között ingyenes jogi tanácsadást tart. Minden héten kedden:
Gondolatkör. A kerületi székházban
május 12-én, csütörtökön 18 órától
Pettkó András MDF-es országgyűlési képviselővel beszélget dr. Pálmány
Béla A jobbközép politizálás esélyei
az egyesülés után címmel.

lag könnyen tisztíthatók védőbevonat nélkül
is. Itt viszont a téglák közötti hézagokban
lévő fugák okoznak gondot, mert a beléjük
ivódó festék nagyon nehezen távolítható el.
A vállalkozók munkáit a bemutatók
résztvevői később értékelik ki. Ezután
tesznek javaslatot arra, mely vállalkozóval
kössenek szerződést graffiti-eltávolításra
az önkormányzati pályázaton nyertes társasházak, lakásszövetkezetek.

folytatás az első oldalról

A Munkáspárt kerületi szervezete
hétfőtől csütörtökig 10–16, pénteken 10–13 óráig tartja nyitva irodáját (XI., Bartók Béla u. 79.). Ugyanitt
ingyenes szépirodalmi kiskönyvtár
várja az érdeklődőket.
 A GYÓGYÍR XI. KHT. KÖZLEMÉNYE

A Fehérvári úti Szakorvosi Rendelő
IV. emeletének felújítása befejeződött.
Május 9-től a felújított szinten az alábbi szakrendelések folynak: nőgyógyászat, terhesrendelés – ehhez kapcsolódó ultrahangvizsgálat – urológia,
szemészet, fül-orr-gégészet. Előzetes
bejelentkezés a 279-2156 és 279-2158as közvetlen telefonszámokon. A rendelő központi hívószáma: 297-2100.

Az akció egyik helyszíne a Gellért téri házasságkötő terem volt.

A második fordulóból már új, az iskolai hovatartozást tekintve vegyes csapatok
jutottak tovább, ők végül az anyák napi
majálison, a Bikás-dombon tartották záró
kampányukat. Bevetettek itt apait-anyait:
voltak diszkótáncosok, pomponlányok
s akadt olyan diák polgármesterjelölt
is, aki színpadi keretjátékba ágyazta
kortesbeszédét. A lényeg persze nem a
külsőségeken, sokkal inkább a mondanivalón volt, álljon tehát itt néhány a nyertes
csapat polgármesterének „kampányígéretei” közül: Újítsák fel az iskolai tej-kakaó rendszert. Létesüljön gördeszkapark,
hogy ne csellengjenek a gyerekek az utcán.
Épüljön fedett sportcentrum, amelynek

Húsz és félmillió forint az egyesületek támogatására

Megkapaszkodni az élsportban
Újbuda önkormányzata, szakítva az
eddigi gyakorlattal, idén nem különkülön, hanem „központi rendezvény”
keretében írta alá az érintettekkel a
hat kiemelt kerületi sportegyesület
2005. évi támogatásáról szóló megállapodást, melynek összege összesen
20,6 millió forint.
A BEAC, a Budai 11 Sportegyesület, a Kelen SC, a
Lágymányosi Torna Club, a
MAFC, valamint az Újbuda
Senior Úszóklub vezetői és
képviselői jelentek meg április 28-án az önkormányzat
nagytermében, hogy aláírják
a támogatási megállapodást.
Molnár Gyula polgármester
köszöntő szavaiban elmondta:
ha a kerület önálló, 140 ezer
lakosú kisváros lenne, nem is
volna kérdés, hogy szüksége
van önálló csapatokra. Mind-

ezzel együtt fontosnak nevezte a kerületben élő sportolók, illetve az itt működő
egyesületek támogatását, és hangsúlyozta:
Újbudának meg kell próbálnia megvetni a
lábát az élsportban. Pozitív példaként említette a helyi kosárlabdacsapatokat, illetve
a teniszezőket. A következő lényeges fel-

TÁRSAT, TÁRSASÁGOT KERES?

EREDETVIZSGÁLAT
ZÖLDKÁRTYA
Cím: 1119 Budapest
XI., Borszéki u. 2.
205-5949
06/30/2946-511
8.00–16.00-ig

költségeit részben az iskolai sportlétesítmények bérbeadásával lehetne előteremteni. Hozzanak létre diákokból s tanárokból
álló bizottságot a menza pontozásos értékelésére. A könyvtárakban teremtsenek
internetezési lehetőséget. Helyezzenek ki
térfigyelő kamerákat, hogy a nagyok ne
terrorizálhassák a kicsiket. A tanórák számának csökkentésével arányosan faragjanak le a tananyagból.
Alighanem erre gondolt dr. Bács Márton is, amikor az új diák polgármestert és a
36 fős képviselő-testület egészét köszöntve
kijelentette: „Jó ötleteket adtatok és nem
szégyellem: mi is tanultunk tőletek”.
(kocsis)

„KORONA”
Klub és Baráti Kör
Kirándulásokkal, rendezvényekkel!
Zenés-táncos klubestek!
Fényképes társtalálóprogram.
Szimpátiakapcsolatok közvetítése

MINDEN KOROSZTÁLYNAK!
Május 14-15-én

KIRÁNDULÁS az ŐRSÉGBE
Július 1-8-ig

NYARALÁS ERDÉLYBEN
Augusztus 20-27-ig

NYARALÁS OLASZORSZÁGBAN!
Telefon: 279-0834, 06/70/363-5767

 PATIKAÜGYELET

A XII. kerületi Déli Patika (Alkotás út
1/b. Tel.: 355-4691) tart gyógyszertári
ügyeletet.
 NAGY KÖNYV MOZGALOM

Az olvasást népszerűsítő Nagy Könyv
mozgalomhoz kapcsolódó ingyenes
programsorozat keretében a BME
OMIKK-ban (az egyetem központi
épületében, XI., Műegyetem rakpart
3-9., I emelet 59.) Május 19-én, csütörtökön 18 órakor Berecz András mesemondó olvasmányélményeiről beszél.
 PROGRAMOK A RUBIN HOTELBEN

Minden vasárnap 10-12 óra között
Gyermekbarlang várja a kicsiket és
szüleiket a Rubin Hotelben (XI., Dayka
Gábor utca 3.). Május 15.: Mesterségek
háza. Május 22.: Kavicsfestés és kavicsállat-formázás dalokkal és mesével. Minden pénteken 20 órakor tánc
a 60-80-as évek zenéjére.
 30 ÉVES A PAJKOS ÓVODA

adatként az iskolai sportegyesületek ösztönzését, illetve sportolási helyek létesítését
jelölte meg. A Szerémi úton végzett munkálatok miatt hat nagy sportpálya szűnt
meg; az önkormányzat jelenleg is keresi
a helyet, hol lehetne egy hasonló méretű
sportkomplexumot létesíteni a kerületben.
A hat sportegyesület támogatására
összesen 20,6 millió forint jut. Molnár
Gyula az összehasonlítás kedvért megemlítette: abban, hogy Pécs kosárlabdacsapata a negyedik legjobb lett a bajnokságban,
nagy szerepe van a 180 millió
forintos városi támogatásnak;
ehhez képest az újbudai büdzsé
csak arra elég, hogy a kiemelt
csapatok ne „süllyedjenek” el.
A beszédet követően a polgármester és a csapatok képviselői
aláírták a támogatásról szóló
megállapodást. A „központi
rendezvény” alkalmat kínált a
sportvezetőknek arra is, hogy
megismerjék egymást. A találkozó során az önkormányzat
vezetése külön gratulált Csipes
Ferencnek és Csipes Tamarának
az általuk elért eredményekért.
R. H.

Csikány József és Solt Pál

Zöld
Szerviz

A MIÉP XI. kerületi irodájában (XI.,
Bartók B. út 96.) minden szerdán délelőtt 10-12-ig dr. Csigi Zsolt ügyvéd
ingyenes jogi tanácsadást tart. Kerekes
Péter metafizikai pszichoterapeuta
ingyenes lelki segély tanácsokat ad.
Jelentkezés a 06/30/384-4873-as mobiltelefonon.
 A MUNKÁSPÁRT HÍREI

Tanulhatnánk a fiataloktól a demokráciát
A játék három fordulójából az elsőt az
iskolákban tartották, majd a továbbjutó
csapatok a kerület közösségi házaiban
mérték össze tudásukat. Ez utóbbi megmérettetésen elsősorban társadalmi ismereteikről adtak számot a gyerekek.
E forduló két fontos üzenete megfontolandó a felnőttek számára. A gyerekek szeretnének jobban együttműködni egymással,
élőbb kapcsolatokat szorgalmaztak az iskolák között, legyenek testvériskolák, tartsanak
közös bulikat – mondták. Együtt szeretnének iskolába járni mozgáskorlátozott társaikkal, amihez a felnőttektől várják a segítséget a fizikai akadályok elhárításában.

 MIÉP HÍREK

w.k.t.

Állam az államban – folytatódik a kisdiákok vetélkedője

 FKGP ÖSSZEJÖVETELEK

A Független Kisgazda Párt kerületi
székháza (XI., Zsombolyai út 16.)
minden második szerdán 18 órától
tartja összejöveteleit. Érdeklődni lehet a 203-1168-as számon.

gyakran kémiai reakcióba lép az alappal, és
egészen egyszerűen beleég. A munka során
figyelembe kell venni azt is, hogy különböző agresszivitású festékek használnak a
graffitisek. Az erősen savas bázisú festékek, a
fekete filcek, ha huzamosabb ideig rajtamaradnak a falfelületen, akkor mindenképpen
reakcióba lépnek az alap szemcséivel, és ez
lehetetlenné teszi az eltávolítást. Ezt a folyamatot csak védőréteg felvitelével előzhető
meg. Ezzel szemben a téglafelületek viszony-

Dömök Viktória

A falfirkák eltávolítása idén is bekerült
az önkormányzat lakóház-felújítási
pályázatába a támogatandó munkálatok közé – mint arról már hírt adtunk.

Ingyenes pénzügyi tanácsadást tartanak a Jobbik Magyarországért
Mozgalom kerületi irodájában (XI.,
Villányi út 20/A, tel.: 365-1488).
Feliratkozás a párt hírlevelére a www.
jobbik.hu internetcímen.

Május 11-én, szerdán 16 órától ünnepi műsor keretében emlékeznek meg
a Pajkos Óvoda (XI., Pajkos u. 35.)
születésének 30. évfordulójáról. A
rendezvényen – melyet Bács Márton
alpolgármester nyit meg – a jelenlegi
és a régi óvodások közös lépnek fel.
 PÜNKÖSDI LABDARÚGÓ TORNA

Május 14-én, szombaton 9 órától
Pünkösdi gyermeklabdarúgó torna lesz a Kelen pályán (XI., Hunyadi
Mátyás út 54.). A XI. kerületi
Önkormányzat sport osztálya által
szervezett eseményen 8, illetve 10 éves
gyerekek négy-négy 15 fős csapata
méri össze tudását.
 SPORTVERSENYEK KAMARAERDŐN

A Kamaraerdei Ifjúsági Parkban (XI.,
Kamaraerdei út 12/14.) május 25-én,
szerdán kerületi általános iskolásoknak kerékpáros- és futóversenyeket,
óvodásoknak pedig tájékozódási versenyt rendeznek. Az egyes versenyszámokra csak intézményileg lehet
jelentkezni, egyéni indulókat nem fogadnak. A rendezvényt a XI. kerületi
Önkormányzat sport osztálya és az ifjúsági park közösen szervezi az évfordulós programokhoz kapcsolódóan.
 KERÜLETI SPORTGÁLA

Újbuda születésének 75. évfordulója alkalmából május 26-án, csütörtökön 16.30-tól Kerületi sportgálát
rendeznek a MAFC csarnokban (XI.,
Hauszmann Alajos u. 25.) Az eseményen 35 kerületi intézmény – óvodák,
általános- és középiskolák – fiataljai
vesznek részt.
 ŐRMEZEI MŰVÉSZEK HETE

Május 28-án, szombaton 15 órakor
Szesztay András képviselő, az önkormányzat kulturális bizottságának elnöke nyitja meg az Őrmezei Művészek
Hete című kiállítást az Őrmezei
Közösségi Házban (XI., Cirmos u. 8),
melyen 12 helyi képző- és iparművész
alkotásait tekinthetik meg június 2-ig.
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ÖNKORMÁNYZAT / KÖZLEKEDÉS

Görög András, Albertfalva önkormányzati képviselője

A 4-es metró újbudai megállói - IV. rész

Régóta ismeri körzete problémáit
Görög András 1998 óta az albertfalvai
14. számú választókörzet szocialista
párti önkormányzati képviselője.


Minek köszönheti a választók bizalmát?

1998-ban indultam először az önkormányzati képviselői választásokon az MSZP színeiben, amely pártnak megalakulása óta a
tagja vagyok. Azóta képviselem a mai 14.
sz. választókörzet, azaz Albertfalva központi részének a lakóit. 2002-ben közös
szocialista párti és szabaddemokrata jelöltként jutottam a képviselő-testületbe. A
legutóbbi választáson az a helyzet állt elő,
hogy valamennyi albertfalvai választókörzetben a kormánypárti oldalhoz tartozó
képviselőjelöltek nyertek. Körzetem nagyobb része lakótelep, a Cérnázógyáron és
a volt festékgyáron kívül benne más ipari
létesítmény nem található. A területen 13
panelház magasodik, illetve közöttük egy
kisebb családi házas rész bújik meg, ahol
mintegy ötezer ember lakik.


ország egyik legtisztább és legmodernebb
uszodája. Nemrég elkészült a fedett tornacsarnok, és új teniszpályák is épültek.
A mozgássérültek, illetve kerekesszékkel
közlekedők akadály nélkül juthatnak be
a sportkomplexumba. Az iskolai úszásoktatás keretén belül több ezer kisiskolás
ingyenesen tanulhat meg itt úszni.

Milyen eredményeket ért el képviselői
munkája során?

Az elmúlt években talán Albertfalva volt
az a városrész a XI. kerületben, ahol a
legnagyobb és leglátványosabb változások történtek. A déli részen kialakulóban
van egy új városközpont, felépült a Savoya
Park. Néhány hónapon belül több száz
új albertfalvai lakásba költözhetnek be
lakóik. A kerületben éppen Albertfalva
térségében épül a legtöbb új lakás, illetve
önkormányzati beruházással elkészült a
Fecskeház, amely már sok fiatal számára
adott lehetőséget az önálló életkezdéshez.
A Savoya Park átadásával nemcsak a
térség kereskedelmi ellátása javult, hanem
kedvezően változott Albertfalva tömegközlekedése is. A 18-as villamos meghosszabbított vonala a bevásárlók mellett a helyi
lakosok kényelmét is szolgálja. Az új pályaszakasz valamelyest kompenzálhatja azt,
hogy a BKV Rt.-vel ez idáig nem sikerült
megállapodnunk a 7A járat sűrítésében.
Megújult az albertfalvai körzeti orvosi rendelő, így mind a felnőtt, mind a
gyermekellátást igénybe vevők korszerű,
kényelmes feltételek mellett gyógyulhatnak, vagy részesülhetnek védőnői szolgáltatásokban. A Fehérvári úti játszótér
új burkolatot kapott és megkezdődött
a játszószerek EU-szabványossá tétele,
valamint a balesetveszélyes eszközök leszerelése. A körzetben található a kerület
talán legszebb játszótere, a Bükköny utcai,
amelyet folyamatosan gondoz és őriztet az
önkormányzat.
Albertfalva lakói abban a szerencsés
helyzetben vannak, hogy itt található az

Görög András Albertfalván született.
Mai lakóhelyéről – egy hatodik emeleti panellakásból – tulajdonképpen
az egész városrész belátható. Eredeti
foglalkozása informatikatanár. Első
munkahelye is Albertfalván volt a
Mezőkövesd úti iskolában. Később
pedagógiai szaktanácsadó lett. 2002
őszétől két esztendeig a kerület egyik
alpolgármestere volt. Jelenleg informatikai tanácsadó. Évek óta tagja a
Központi Különleges Mentőszolgálatnak, ahol havi rendszerességgel
végez karitatív tevékenységet. Egy
gyermek édesapja.

A lakosság körében nagy sikert aratott
a szelektív hulladékgyűjtők kihelyezése. A
tapasztalatok azt mutatják, hogy még több
gyűjtőedényre lenne szükség. A lakók jelzései alapján az önkormányzat felmérte az
igényeket, és hamarosan több helyszínen
lehet majd elhelyezni a hulladékot környezetbarát módon. A körzet utcáit, zöld
felületeit rendszeresen takaríttatja az önkormányzat, de környezetük tisztántartása érdekében a lakóknak is mindent meg
kell tenniük.
Albertfalva, illetve körzetem lakóinak
döntő többsége társasházakban (panellakásokban) él. Az önkormányzat társasház-felújítási programja keretében több
albertfalvai lakóközösség is sikeresen
pályázott. A társasházak saját forrásukat

Budapest Főváros XI. kerületi Önkormányzata 19/2005./IV. 27./XI.ÖK sz. rendelete alapján kiírja a
Maecenas Művészeti Ösztöndíj pályázatát a 2005. évre Alkotói ösztöndíj, Egyszeri alkotói ösztöndíj és
Pályakezdő ösztöndíj elnyerésére.

MAECENAS ALKOTÓI ÖSZTÖNDÍJ 1–12 havi időtartamra

adományozható. Az ösztöndíj havi összege: minimum
bruttó 50 000 Ft, de legfeljebb bruttó 75 000 Ft.
MAECENAS EGYSZERI ALKOTÓI ÖSZTÖNDÍJ Meghatározott
célú művészeti alkotómunkára adományozható. Az ösztöndíj összege minimum bruttó 400 000 Ft, de legfeljebb
bruttó 600 000 Ft.
MAECENAS PÁLYAKEZDŐ ÖSZTÖNDÍJ annak adományozható, aki a pályázati kiírás közzétételekor a 35. életévét
nem töltötte be. Az ösztöndíj 1–12 havi időtartamra adományozható. Az ösztöndíj havi összege minimum bruttó
40 000 forint, de legfeljebb bruttó 60 000 Ft.
Az elnyert ösztöndíjakat adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli. Pályázni kizárólag a Budapest Főváros XI. kerületi Önkormányzatának a Maecenas művészeti ösztöndíjak alapításáról és adományozásáról szóló 19/2005./IV.
27./ XI.ÖK sz. rendelete mellékletét képező pályázati adat-

Képviselői levél
Nagyon örülök, hogy a képviselő-testület
2005. április 27-én megalkotta a rendeletét
a Maecenas Művészeti Ösztöndíjról. Tavaly
fogalmazódott meg bennem, hogy jó lenne,
ha az önkormányzat támogatná a XI. kerületben lakó művészeket. Felvázoltam az
elképzeléseimet a polgármesteri vezetésnek,
elkészítettem a rendelettervezetet. Az ötlet
jónak bizonyult, mert a polgármesteri vezetés után a kulturális bizottság is rábólintott
az előterjesztésre.
A cél az, hogy a XI. kerületben lakó művé-

Milyen terveket szeretne megvalósítani a
jövőben?

Az albertfalvai piac nagy változás előtt
áll. Tulajdonosváltás történt, oda költözik
a Biopiac. A piac külső részén található
vendéglátóegységek miatt eddig elég sok
panasz merült fel, ezeket a problémákat
megnyugtató módon rendezni kell. Ehhez
szükséges a törvényi szabályozás megváltoztatása is. A területen folytatni fogjuk a
facsemeték kiültetését. Bár körzetemnek
viszonylagosan jó a közbiztonsága, szeretném elérni, hogy a 14. számú választókörzetre is kiterjesszék a térfigyelő rendszert,
valamint a kelenföldi lakótelepi rendőrség
járőrszolgálatát. Jelenleg polgárőrség vigyáz bizonyos közterületeket, az őrzött
parkolót és a közeli játszóteret. Már említettem, hogy tovább folytatódik a sikeres
szelektív hulladékgyűjtő program, amelybe körzetem lakói – egy közeli újabb szigettel – még inkább bekapcsolódhatnak.


A kerület fejlődésének eredményeiből mit
emelne ki?

Nőtt az önkormányzat szolgáltatói hozzáállása. Nem hatalmi, alá- és fölérendeltségi
viszonyban kezelik az ügyfeleket, hanem
az önkormányzat valóban szolgáltatásokat
szeretne nyújtani számukra. Két-három
év alatt az önkormányzati intézményekben több százmillió forintos informatikai
fejlesztés történt. A hivatalban beindult
informatikai korszerűsítés már látható
eredményeket hozott. A géppark megújult, illetve meggyorsítják az ügyintézést.
A kerület összes iskoláját rákapcsoltuk a
világhálóra. Az elektronikus ügyintézés
kialakítása folyamatban van. Az e-önkormányzat létrejötte azonban szintén olyan
kérdés, ahol nemcsak az önkormányzat
igyekezete fontos, hanem a törvényi módosítások is. A törvényben szabályozott
személyes megjelenés, illetve az aláírás kívánalma ugyanis még túl sok esetben gátat
jelent az elektronikus ügyintézésnek.
Nagyon jó visszajelzések vannak a
Fehérvári úti Szakrendelő átvételével kapcsolatban. Nemcsak a felújítás halad előre,
hanem a sorban állások is csökkentek.

wihart-kiss

HÍREK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A pályázatok közül csak egyre azok a kerületben élő művészek jelentkezhetnek, akik legalább 5 éve – pályakezdő
ösztöndíj esetében 3 éve – XI. kerületi állandó lakóhellyel
rendelkeznek. Az ösztöndíjak évente legfeljebb két-két fő
részére adományozhatók. Nem pályázhat az a művész,
aki más, a tárgyévre jóváhagyott ösztöndíjban részesül,
vagy nappali tagozatos PhD-ösztöndíjas.

több százezer forinttal egészíthették ki az
önkormányzat támogatásával. Ily módon
számos – a lakók komfortérzetét és biztonságát növelő, valamint energiatakarékosságot szolgáló – felújítás valósulhatott
meg. Képviselői keretemből az elmúlt
években a körzet óvodáját, az Albertfalvi
Polgárok Körének rendezvényeit, valamint számos helybeli gyermek nyári táboroztatását tudtam segíteni.


lapon, a pályázó által aláírva, a kötelező mellékletekkel (1.
Szakmai önéletrajz és az eddigi művészeti tevékenység
bemutatása 2. A munkaterv rövid leírása, maximum 1
oldal) együtt lehet. Pályázati adatlapok beszerezhetők
a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Bp. XI.,
Bocskai út 39-41.) és az oktatási és kulturális osztályon
(Bp. XI., Erőmű u. 4.). A pályázat beadásának határideje: 2005. május 31. A pályázatot a XI. kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala oktatási és kulturális osztályára
(1117 Bp., Erőmű u. 4., tel.: 3723-469) személyesen, a
pályázati kiírásban meghatározott határidő utolsó napjáig munkaidőben lehet benyújtani, vagy postai úton
lehet megküldeni. Az ösztöndíjak adományozásáról az
önkormányzat kulturális bizottságának javaslata alapján,
a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület
dönt. A formailag hibás pályázatokat a kulturális bizottság
érdemi elbírálás nélkül zárja ki a pályázati eljárásból. A
pályázat eredménye nyilvános. A pályázó pályázata beadásával hozzájárul a pályázat eredményének, illetőleg a
pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak
az azonosítás érdekében szükséges mértékben történő
nyilvánosságra hozatalához. A pályázatok elbírálásának
határideje: 2005. június 30. Az ösztöndíjban részesített
pályázókat írásban értesítjük. A pályázó az önkormányzat
döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
Molnár Gyula polgármester

szek alkotómunkájukhoz pályázati úton
anyagi segítséget kaphassanak. Három
eleme van a pályázatnak: pályázni lehet
egy alkotás megvalósítására, amelynek
során havonta egy bizonyos összeget kaphat a pályázó. Lehet egy konkrét alkotás
megvalósítására pályázni, maximum
400 ezer forint összegben, és lehet fiatal
művészeknek pályázni, havi konkrét öszszegre. Remélem, ezzel az ösztöndíjjal
elősegítjük azt, hogy a XI. kerületi művészek remekművekkel ajándékozzák meg
közönségüket, Újbuda lakóit.
Jankó István
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Új Újbuda-buszmegálló
Május elejétől az Újbuda-buszra a Bazsalikom utca – Csákvár utca kereszteződésénél kialakított megállóban is fel lehet
szállni. Az új megállóhely elsősorban a
kelenvölgyiek közlekedését segíti.

Hosszabb útvonalon
jár a 40É autóbusz
Április 30-tól módosul a járat közlekedése. A Móricz Zsigmond körtérről 1.00
órakor induló járat Budaörsi lakóteleptől
1.30 helyett 1.25-kor indul vissza, és a körtér felé haladva Budaörs, Károly király útnál betér Kamaraerdőbe, a 88-as autóbusz
útvonalán. Az új szakaszon a 88-as autóbusz összes megállóhelyén megáll, kivétel
Kamaraerdőtől visszafelé jövet a Szabadság út elnevezésű megálló.

Tavaszi réti piknik
Gazdagréten
A Gazdagréti Összefogás Egyesülete azért
alakult, hogy a régi közösségi életet, a jó
hangulatú összejöveteleket, kedves, családias rendezvényeket felélessze.
Ebbe a sorba illeszkedik a május 21én, szombaton 10 órától kora estig megrendezésre kerülő piknik és lakossági fórum Gazdagréten, a Napsugár Szabadidő
Központban, a Szent Angyalok-templom
mellett. A programok között szerepel focibajnokság (várják csapatok nevezését),
sakkszimultán, tenisz, gulyásfőzés, kalácssütés mesterszakáccsal, rajzverseny
gyerekeknek, táncház. A jó hangulatról
egész nap DJ Pópa gondoskodik. A Gazdagrét legfinomabb sütije versenyre várják a finomabbnál finomabb házi készítésű süteményeket a helyszínen 15 óráig.
Információ kapható a 20/333-6451-es
telefonszámon.

A Tétényi úti állomás
A 4-es vonal 7,3 km hosszú első szakaszán tíz állomás fog épülni. Ezek
közül öt Újbudán lesz. Sorozatunkban
bemutatjuk olvasóinknak a leendő XI.
kerületi megállókat.
A 4-es metró állomásaira 2004-ben kiírt építészeti pályázat I. díját a Palatium
Stúdió Kft. tervezői nyerték. A munkát a
kft. ügyvezetője, Erő Zoltán építész, tervező, műemléki szakmérnök irányítja.
A Tétényi úti állomás tervezésével a kft.
egyik munkatársa, Brückner Dóra építész foglalkozik.
Az állomás a Tétényi út és a Vahot utca sarkán, a Bikás park szélén fog helyezkedni. Itt lesz az
egyetlen kijárat
is. A megálló
helyén jelenleg
zöld terület és
egy parkolósáv
található. A kivitelezés során
a sáv egy részét
meg fogják szüntetni. A metró
nyomvonala nem
párhuzamos az
utcákkal, ezért a
kijáratot úgy kellett megtervezni,
hogy mégis minél jobban illeszkedjen a környezetébe. Ezen a környéken
nagyobb fejlesztések várhatók: átértékelődik a központ, és a park rendbetételére is
sor fog kerülni a jövőben. Bár a beruházások nem függnek össze egymással, mégis
azt mondhatjuk, hogy a megújuló központi terület, az esztétikusabbá váló Bikás
park és a leendő metrómegálló egységes,
modern arculatot fog adni a környéknek.
A Tétényi úti állomás esetében az
építési körülmények kedvezőek, mert a
szóban forgó területen nincsenek épületek. Az utak alatt természetesen vannak
közművek, de ezek sem okoztak olyan
nagy gondot a tervezés során, mint például a Bocskai úti megállónál. Sikerült
elérni, hogy az állomás egy összefüggő
szabad tér legyen, amelyben csak a mozgólépcső lesz, és esetleg a látványlift.
Ha az előírások lehetővé teszik, akkor
a liftek – melyek a kerekesszékesek és a
babakocsit toló utasok számára fognak
segítséget nyújtani – egy üvegdobozban
fognak haladni. Ebben az esetben a lifttel közlekedő látná az állomást, a többi
utast, a vonatokat, ami indokolttá teszi a
központi helyen történő elhelyezését. Elképzelhető azonban egy olyan megoldás
is, hogy a két lift egy betondobozba fog
kerülni, mely a peron végén lesz.
A Tétényi úti metróállomáson négy
mozgólépcső üzemel majd, melyek a széles peron közepén fognak elhelyezkedni.
A belmagasság nyolc méter lesz. A mozgólépcsők az aluljárószintig viszik fel az
utasokat: itt lesznek a peronzárak és a
pénztárak. Emiatt a felszínen nem jelenik
meg komolyabb épület, lesz viszont egy
egészen különleges elem: egy hatalmas
üvegtető. Ez a megálló fő „attrakciója.”

Ez az egyetlen olyan megálló Budán,
ahol megoldják, hogy bejuttasson a természetes fény az állomás terébe. A kupola formája leginkább egy nagyméretű
buborékra emlékeztet. Amikor az utas
az aluljárótérben állva felpillant, az eget
fogja látni. Ez is segíteni fog abban, hogy
oldódjon a bezártság érzése. Túlzás nélkül állítható, hogy a Tétényi úti egy nagyon barátságos állomás lesz.
A szellőzőnyílások a Bikás parkba és
a közterületre kerülnek. Nagy méretük
adott, ennek ellenére jól el lehet őket helyezni, ráadásul fák sem fognak áldozatul
esni építésük sorén. További jó hír, hogy
az állomás park fölötti területére földréte-

get fognak helyezni, amit befüvesítenek és
bokrokkal beültetnek.
A Tétényi úti állomás előreláthatólag
viszonylag kis forgalmú lesz. A tágas tereknek köszönhetően mindenképpen kényelmes lesz itt a közlekedés. A megálló a
gyakran zsúfoltan közlekedő 7-es busz útvonalához esik közel. A metró megépülésével várhatóan a zsúfoltság csökkeni fog.
A megállót úgynevezett dobozos
építési technológiával fogják kialakítani.
Ez azt jelenti, hogy egy kisebb munkagödörből, a felszínről készítik el az állomás rés- vagy cölöpfalait. Ezt követően
kiszednek egy réteg földet, és elhelyezik
a födémes szerkezetet. Így már akkor
is stabil a doboz, miután kiemelik a födém alól a földet. Az eljárás előnye, hogy
amint megépül a belső szerkezet, vissza
lehet engedni a felszíni forgalmat, és a
föld alatt folytatódhat a munka.
A koncepciótervek idén márciusban
készültek el, és már eljuttatták őket a megrendelő, a DBR Metró Projekt részére. A
DBR igazgatósága továbbtervezésre alkalmasnak találta a terveket, csupán apróbb
változtatásokat kért. Az engedélyezési terv
elkészítése is a Palatium Stúdió Kft. munkatársainak feladata lesz, ezt a munkát
július elejéig kell befejezni. A fúrópajzsok
majd Kelenföld felől, de a leendő végállomástól kissé előrébb fognak elindulni,
először tehát a Tétényi úti állomást fogják
elérni. Ezért ennek az állomásnak a kialakítását kell először befejezni. Az állomás
külső szerkezetének már készen kell állnia, mire megérkezik a két pajzs.
Sorozatunk befejező részében a Kelenföldi pályaudvari állomást mutatjuk be.
Dergán

Elsőbbség a tömegközlekedésnek

Buszok a villamossínen
Április 25-től kísérleti jelleggel a Bartók Béla úton közös tömegközlekedési
sávot jelöltek ki a villamosoknak és a
7-es buszcsaládnak. A változtatással
az autóbuszok folyamatos és gyors
közlekedését szeretnék biztosítani az
érintett szakaszon.
Csúcsforgalomban a Móricz Zsigmond
körtér és a Gellért tér között a 7-es buszok
a villamossíneken közlekednek ezután,
ami mintegy 3 perces megtakarítást jelent
a menetidőben.
Az intézkedés része annak a fővárosi önkormányzati programnak, amely
szeretné elérni, hogy az utazóközönség
egyre inkább a tömegközlekedést részesítse előnyben. Egy nemrégiben készült
felmérés megállapította, hogy a budapestiek hatvan százaléka BKV-járatokat vesz
igénybe. Ahhoz, hogy ezt az arányt megtartsák, és szándékaik szerint növeljék, a
szolgáltató jelleget kell előtérbe helyezni
a jelenleginél jobb utazási körülmények
biztosításával. A gyorsabb tömegközlekedés érdekében Budapesten egyre több
villamosvonal lesz védett, és újabb buszsávokat fognak kijelölni, mivel az eddigi
tapasztalatok nagyon jók: a védett útvonalon közlekedő autóbuszok a csúcsfor-

galomban csaknem zavartalanul haladnak, az autóvezetők – a korábbi rendszeres
rendőrségi ellenőrzéseknek, valamint a
buszsávok bekamerázásának köszönhetően – egyre ritkábban sértik meg a közlekedési szabályokat. Azt az időt azonban,
amelyet a buszok a védett szakaszon megnyernek, elveszíthetik, ha közös sávban kell
araszolgatniuk útvonaluk más részein.
Az autóbuszok villamossíneken való
közlekedése már a Bartók Béla út felújításakor felvetődött. Az április 25-én kísérleti
jelleggel bevezetett változtatás értelmében
a Bartók Béla út Móricz Zsigmond körtér
és Gellért tér közötti szakaszán a gömbsorszegéllyel a közúti forgalomtól elválasztott
villamospálya védett tömegközlekedési
sáv lett, amit kizárólag a villamosok és a
BKV autóbuszai, valamint indokolt esetben a mentőkocsik használhatnak. A 7-es,
gyors 7-es, 7A és gyors 173-as autóbuszok
felszállási helye nem változik, így a Bertalan Lajos utcai villamosmegállónál megállás nélkül haladnak tovább.
Forgalombiztonsági okokból az autóbuszok villamossínekre történő fel és
lehajtását Busz-jelző segíti, a gyalogosok
és az autósok figyelmeztetése érdekében
pedig sárga burkolati jeleket festettek fel
az átsorolási helyeken.

PÁRTOK
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Kerületi átrendeződés – Kupper András, a Fidesz budapesti elnöke nyilatkozott

2020-ból kell visszafejteni a terveket
A Fidesz eddigi erős embere, a korábbi
polgármester asszony kivonult a kerületi Fidesz-politizálásból, átrendeződtek a választókerületek is. A miértekről
Kupper Andrást kérdeztük, aki budapesti elnöki, fővárosi frakcióvezetői,
helyi képviselői funkciója mellett az
újbudai elnökséget is elvállalta.




Akkor az megint csak pletyka, hogy az egyik
választókerületi elnök a területén működő helyi
képviselők egyikét sem kívánja/kívánta újraindítani. Ez nagyjából a jelenlegi önkormányzati
Fidesz-frakció többsége…

zetőjét építtette meg a főváros. Mi az eredmény? Egyrészt nincs budai levezetése a
hídnak, másrészt, ami van, ki akar dőlni.
Rosszabb lett ez idő alatt a szolgáltatás,
nem védte a budapestiek érdekét, mint

pénzeket. A saját források ugyanis korlátozottak, mert nemcsak az ország, de a
főváros is el van adósodva.


Egészséges önbizalomra minden politikusnak szüksége van, s ez belőlem sem hiányzik. Itt a kerületben, a frakcióban nem
én vagyok a csapatkapitány. A politizálás
csapatjáték, s tudni kell a csapatmunkába
belesimulni, a közös cél érdekében elfogadni a saját szerepünket.

Elnök úr második ciklus óta helyi képviselő
Újbudán. Mennyire ismeri a kerületet, milyen a
kötődése ehhez a városrészhez?

Itt élek a kerületben. Ide fűznek a gyerekkori emlékeim is. 18 éves koromban rövid
időre elköltöztem, de 1992 óta ismét itt
lakom, felismerem a bokrokat is, ahol gyerekkoromban játszottam.

Akkor végképp nem értem azt a politikai szóbeszédet, hogy Ön eltévesztette a magának kinézett
választókerületet, aztán mikor rájött, változtatott,
s ezért kellett az eredetileg Juhos Katalin körzete
Önnek… Lemondhat a Fidesz a volt polgármester asszony karizmájáról a választásokon?

Ha van ilyen híresztelés, az csak megmosolyogni való pletyka. Dr. Juhos Katalinnak a parlamentben frakcióigazgatóként nagyon fontos feladata van. A
pártvezetés nem tudta elképzelni, hogy
emellett más, ugyancsak egész embert
kívánó munkája legyen, például választókerületben kampányoljon. Katalin
listán kap biztos befutó helyet. Miután
ő kijött a 17-es körzetből, ahol én lakom, logikus lépés volt, hogy ott legyek
választókerületi elnök.


Nyilvános a másik két országgyűlési képviselőjelölt neve is?

Ne szaladjunk annyira előre. Egyelőre
választókerületi elnökök vagyunk. A 15ös körzetben Deák András kereszténydemokrata politikus, aki az előző választásokon itt a kerületben volt jelölt, a 16-os
körzetben pedig Kristóf József, aki az előző
ciklusban önkormányzati képviselőként
dolgozott Újbudán.




A választókerületi elnökök és a helyi képviselők között alá-fölérendeltségi viszony van a Fideszben?

Együttműködő partnerek, ugyanazért a
célért politizálnak, csak más terepen.

Révész Marianna



Elnök úr magabiztos, bátor ember a fővárosban.
Ám a kerületi képviselő-testületben rendre átengedi a kezdeményezést frakciótársainak. Itt nem
harcos, inkább szelíd, szinte hangja sincs.

Kupper András: Van fejlődési lehetőség, különösen az öbölben és az egyetemvárosban

A helyi képviselőknél különösen fontos az
ismertség. Elemi érdeke a pártnak, hogy a
választópolgárokhoz legközelebb politizáló képviselői, ha jól dolgoznak, folyamatosságot biztosítsanak. Persze, ha valaki
rendszeresen nem nyeri meg az egyéni
párharcokat, azon el kell gondolkodni, és
le kell vonni a következtetéseket, hogy valóban a helyén van-e?


Ön pártja budapesti elnöke és a Fidesz fővárosi
frakciójának vezetője is. Nem túlzás, hogy a főpolgármester legelszántabb kritikusa. Mégis, tudna
mondani egyetlen példát arra, hogy az elmúlt 15
évben mit csinált jól Demszky Gábor?

Jól adta el önmagát! Budapest fejlődött
ezalatt az idő alatt, de nem általa, hanem
az állam, vagy a magántőke jóvoltából. A
Nagykörút átépítése, a Nemzeti Színház, a
Lágymányosi híd, és sorolhatnám, mind
állami pénzből épültek. Amihez ő nyúlt,
minden rosszabb lett. Például a híd felve-

árhatóság: ami rajta múlik, az infláció fölött drágul. Ennél is súlyosabb, hogy a két
nagy esélyt – a rendszerváltást és az uniós
csatlakozást – átaludta a főváros. Budapest a kultúra, a zene fővárosa volt, meszsze földön híres fürdőváros. És ma? Lehetett volna regionális pénzügyi központ.
Minden lehetőség elment mellettünk. A
főváros jelenlegi vezetése ma sem tudja,
mi lehetne a kitörési pont.


Mint helyi ellenzéki képviselő, hogyan ítéli meg
Újbuda jelenlegi vezetését?

El kell ismerni, hogy számos dolgot jól csinálnak. Újbudán van fejlődési lehetőség,
különösen a Lágymányosi-öbölben és az
egyetemvárosban. Ugyanakkor sajnálatos,
hogy az úszó vb megrendezése, s ezzel az
uszoda felépítése elúszott. Az pedig a jövőre kihatással van, hogy a kerület a vagyonát gyorsan éli fel, gondolok itt az ingatlanok és az üzletrészek eladására például.


Minek köszönhető, hogy a befektetők újabban
felfedezték a kerületet? Korábban ebbe vagy abba az irányba túlszaladtak száz méterrel a határainkon és ott építkeztek…

Az egyik példája nyilván a MOM-Park. Ez
kifejezetten belvárosi létesítmény, nálunk
nem épülhetett volna meg. A budaörsi
bevásárlóközpontok pedig nem a városba
valók, jobb, hogy ott épültek meg. Említhetné a nagyarányú lakásépítéseket is.
Ezek ott valósulnak meg, ahol van zöldövezet. Nálunk pedig szerencsére még
vannak vonzó helyszínek.

Ön tudja, mit kellene tenni?



Az én vízióm 2020-ból indul ki. Ennél
rövidebb távra nem érdemes egy város
életében tervezni. Az akkori remélt állapotokból, életviszonyokból kell visszafejteni, hogy ma és holnap milyen lépéseim
legyenek. Ez igaz a közlekedésre, a városépítésre, mindenre. Ezen a vízión belül
nagyon fontos a 2007-es esztendővel kezdődő nemzeti fejlesztési terv. Az ebben
szereplő projektekre lehet lehívni az uniós

Mit tervez elnök úr az elkövetkező másfél esztendőre, s azután, mi a titkos vágya?

Azt szeretném, ha a fiam és a lányom jól
tanulna. 34 éve zongorázom, ez továbbra
is örömök forrása lehet. Optimista ember
vagyok. Például fejlesztési ötleteim is vannak. Itt folyik a határainknál a Duna. Tarthatatlan, hogy nincs rajta civil hajózás, és a
partján nem lehet megállni gyönyörködni.
Halász Lajos

Élhető, lakható, fejlődő Budapestet – Lakos Imre, az SZDSZ újjáválasztott budapesti elnöke

A munkában hisz, nem az álmokban
Április 29-én a Szabaddemokraták
Szövetsége budapesti választmánya
ismét Lakos Imrét választotta a párt
fővárosi elnökévé. A régi-új elnöktől
kértünk gyors helyzetjelentést az
eddig végzett munkájáról, további
terveiről.


Gratulálunk a választási sikerhez! Nem lehetett
könnyű, hiszen az előzetes hírek szerint a főpolgármester is ringbe kívánt szállni ezért a posztért.

túrában és összetételükben egyaránt. A
mostani tisztújítások során 25 százalékos
volt a vérfrissítés, amit jó eredménynek
érzek. A közeljövő feladatának az Országgyűlési választásokra való felkészülést és az abban való sikeres részvételt
tartom. Ehhez az kell, hogy a budapesti
és a kerületi szervezetek megújuljanak,
frissüljenek, új tagokat vonzzanak a párt-

Budapest-programnak hívnak. Igazából
semmi meglepő nincs bennük. Mindenki szeretné, hogy ez a város élhető, lakható, fejlődő település legyen, és mindenki
azt ígéri, hogy ehhez nagyon sok forrást
tud előteremteni. A pártok felismerték
az együttműködés szükségességét, azt,
hogy kormányzati támogatás nélkül
nincs sikeres Budapest. Az előrejutás

Mindenesetre maga az a tény, hogy indulni akart,
felértékelte a fővárosi elnöki posztot. Sztár-politikusi poszttá vált. Ön is így érzi?

Én magamat szorgos kétkezi munkásnak
tartom, aki ismeri a budapesti ügyeket, a
kerületeket, a fővárosi feladatokat. Azt hiszem, az elmúlt 15 év gyakorlati tapasztalata megjelent a munkámban. Különösen
fontosnak érzem, hogy a minden budapesti kerület elnökéből, frakcióvezetőjéből
és egy-egy delegáltjából, valamint a főváros 4, a netpárt 3 küldöttéből összeálló
grémium elsöprő többséggel, mindössze
hat tartózkodással, ellenszavazat nélkül
voksolt mellettem. Ez a bizalom mellett
fokozott felelősséget is ró rám.




Az újraválasztása egyben azt is jelenti, hogy minden mehet tovább a régi, jól kialakított mederben?

Teljesen más a szituáció. 2003-ban a
megnyert választások után lettem fővárosi elnök, a mostani kétéves ciklusomba
pedig már beleesik az újabb választás. Az
elmúlt két évben budapesti pozícióink
erősítése volt a célom, az, hogy a helyi
szervezetek újuljanak meg infrastruk-

Révész Marianna



Lakos Imre: A fővárosi és a kerületi ügyek nem keverednek

hoz, és együtt tudjanak egymással működni a közös célért.


A közös cél, nemcsak az SZDSZ, de mindegyik párt
számára a Budapest-program lehet…

A pártok foglalkoznak Budapest jövőjével és készítik a Budapest-programjaikat.
Az a lényegi különbség, hogy az SZDSZ
és a jelenlegi főpolgármester, Demszky
Gábor folyamatosan csinálja azt, amit
tennie kell, tehát nap mint nap a Budapest-program végrehajtásában szerepel.
Az ellenzéki pártoknak kell programot alkotniuk, hiszen valamivel meg kell győzni
a választókat arról, hogy kormányképesek
a fővárosban is. Olvastam a többi pártnak
azokat az elképzeléseit, amelyeket most

nyitja a régiós együttműködés, az állami és az uniós források bevonása. Más
kérdés, hogy az előző ciklusokban éppen a legfontosabb, a kormányzattal való
együttműködés hibádzott.


Ez mind szépen hangzik, ám az együttműködés
már a koalícióban is kérdésessé válik, például éppen a főpolgármesteri poszt kapcsán…

A főpolgármester személye az országgyűlési választásokig nem téma. Addig
dolgozzon mindenki: adjunk sokkal több
teret a kétkezi munkának, mint a politikának. Cselekedni kell, nem luftballonokat
álmodni. Az elvégzett munka hitelesítheti
és bizonyíthatja, hogy az ígéreteink megalapozottak voltak. A megvalósult ígéret

Nem akartam közbevágni, de ez a téma mégiscsak itt hever a küszöb előtt, és Demszky Gábor
személye vagy a posztja zavart okoz.

Én a kerületekben is látom az SZDSZ–
MSZP-együttműködést és a fővárosban
is. Budapesti képviselőként azt tudom
határozottan mondani, hogy a főpolgármesteri poszt elnyerése körüli vita nem
hátráltatja a működést. Ez a politikának
egy bizonyos szegmense, ahol mindenki játssza a saját szerepét, ugyanakkor
mindkét párt tisztában van a felelősségével. Van előttünk számtalan feladat,
olyan fejlesztési programot tűzött ki
maga elé a város, amelyet csak közös
erővel tudunk véghezvinni.

Valóban volt olyan pillanat, amikor többen erre ösztökélték Demszky Gábort.
Logikus volt az érvelésük, hogy a megyei
szervezeteink sokkal artikuláltabban jelennek meg a közvélemény előtt, mint a
főváros, noha a választások során Budapest szerepe meghatározó a sikeres szereplésben. Demszky Gábor személye kétségtelenül markánsan jelezte volna ezt a
szándékot, ám az a tény, hogy bekerült az
országos ügyvivői testületbe, némiképp
okafogyottá tette a jelölését.

Pikánsnak nevezhető helyzet, hogy az ellenzéki
Fidesz és az MSZP budapesti vezetője ugyanabban a képviselő-testületben dolgozik, mint Ön.
Állandó a csúcstalálkozó veszélye…

Hármunk budapesti elnöki szerepvállalása nem okoz zavart a napi munkában.
A fővárosi és a kerületi ügyek nem keverednek. Talán éppen ezért működik az
elmúlt időszak legeredményesebb koalíciója nálunk. Itt nincsenek nyilvános
viták és üzengetések, toleránsak vagyunk
egymás értékei iránt. Négy évre szerződtünk, s ezt komolyan is gondoljuk. A
példánk ragadós lehet: ha két budapesti elnök kicsiben meg tudja valósítani a
harmonikus együttműködést, akkor ez
nagyban is lehetséges.


Április 27-én Szekeres Imre, az MSZP elnökhelyettese látogatást tett a Polgármesteri Hivatalban Molnár Gyula polgármesternél. Munkajellegű megbeszélésükön
szó esett a városrészt leginkább érintő
kérdésekről, valamint egyeztettek az aznap este megrendezésre kerülő kerületi
párttanács ülésével kapcsolatban is.
Látogatásának egyik lényeges célja
volt, hogy információkat gyűjtsön a jövő
évi költségvetés előkészítésének munkálataihoz. Este a kerületi párttanács ülésén
értékelték az országgyűlési képviselők
munkáját, valamit konzultáltak a választókerületben indulók programjáról. Szekeres Imre lapunk tudósítójának elmondta, a kerület nagyon jó adottságokkal rendelkezik, s az elnökhelyettes szerint éppen
itt az ideje, hogy a főváros felfedezze a városrész fejlesztésében rejlő lehetőségeket.

Kuncze-fórum

Konszenzusos
jelöltet akarnak
Olyan embert kell államfővé választani,
akinek életműve, eddigi tevékenysége bizonyítja, hogy esetében nem politikai döntésről van szó – jelentette ki Kuncze Gábor,
az SZDSZ elnöke május 4-én a Kosztolányi Dezső téri Tranzit Art Caféban tartott
fórumon. Szili Katalin jelölésével a nagyobbik kormánypárt „bebetonozta” véleményét, így nehézkessé vált a párbeszéd
– mondta. Az SZDSZ kitart álláspontja
mellett, és nem támogatja Szili Katalint.
Hogy jó szándékú, hogy nő, hogy vidékről
érkezett, hogy vallásos, mindez nem elég
meggyőző. Ha a Fidesz Szili Katalin mellé állna, az SZDSZ elgondolkodna, hogy
elfogadja ezt a javaslatot, de véleménye
szerint a nagyobbik ellenzéki párt részéről
nem fog előállni ez a helyzet.
Nem tartaná szerencsésnek, ha a koalíció részeként az SZDSZ az ellenzék
emberét, Sólyom Lászlót, támogatná, még
akkor sem, ha csak két jelölt lesz. A párton
belül nem is érez általános törekvést arra,
hogy az alkotmányjogászt támogassák.
A kormánykoalíció működését nem befolyásolja a köztársasági elnök jelöléséről
folytatott vita – szögezte le Kuncze.
R.H.

az igazi. Nem szabad háromszor többet
vállalni, mint aminek realitása van. Ma
már szólamokkal nem lehet az embereket becsapni!


Szekeres Imre
Újbudán

Milyen messzire tekinthet ma előre egy politikus?
Egészen pontosan Ön?

Budapesti elnökként két évre tervezek,
hiszen ennyi időre szól a mandátumom.
Hasonlóan határkő a 2006-os választások
időszaka is. Várospolitikusként azonban
soha nem ciklusokban gondolkodom,
hiszen a legfontosabb folyamatok elindításához, kiteljesítéséhez, nagyobb méretű
fejlesztésekhez négy év nem elegendő.
H. L.

A kereszténydemokraták
ellenzik a magas házakat

Tiltakozó
aláírásgyűjtés
A képviselő-testület MSZP-SZDSZ
többsége az április 21-i ülésen támogatta magas ház megépítésének
lehetőségét a Lágymányosi-öböl
környékén. A kereszténydemokraták
ellenzik, hogy egy vagy több, akár 55
m magasságú épület megépüljön a
Duna partján.
Határozottan úgy véljük: semmi szükség
nincs ilyen toronyépületekre a Lágymányosi-öbölnél. A magas ház gondolata idegen attól a csodálatos természeti
környezettől, amelyet a Kopaszi-gát és a
Lágymányosi-öböl megtestesít. A kerület
lakói az öböl környékét, annak természeti
szépségét megőrizve, pihenésre, sportolásra, kikapcsolódásra szeretnék használni. A tapasztalat azt mutatja, ahol ilyen
gigantomán beruházások megvalósulnak, onnan a nem kiemelkedően magas
jövedelműek kiszorulnak. Mi azt szeretnénk, ha a Lágymányosi-öböl környékének szükséges megújulása a kerület egész
lakosságának megelégedésére, örömére
szolgálna. Egyetértünk a fejlesztéssel, a
terület rendezésével, de csak mindannyiunk hasznára!
Tiltakozunk a magas ház ellen a panoráma elcsúfítása miatt is. Szeretett Budapestünk nem a felhőkarcolók városa
és nem is akarjuk, hogy azzá váljon. A
XI. kerület és a város számos pontjáról
lehetne látni egy ilyen magas épületet. Az
általunk tapasztalt felháborodás azt mutatja: a többség ezt nem akarja. Tiltakozó
aláírásgyűjtésünkkel az ő véleményük
figyelembe vételére nyújtunk lehetőséget.
A jó, a felelős várospolitika nem hagyhatja
figyelmen kívül az ott élők akaratát. Felhívjuk ezért az MSZP és az SZDSZ frakcióját és Molnár Gyula polgármestert, vonja
vissza a kerület polgárait sértő döntését.

Kereszténydemokrata frakció
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Blog, félfeudális berendezkedés, net-vásárlás, és horgászat engedély nélkül

Az internetet oda kell adni az embereknek!
Az egyik legnagyobb internetes hírportál,
az Index főszerkesztője, a Népszabadság
Szerda című állandó rovatának szerzője,
a mondatok akrobatája, a magyar sajtó fenegyereke, aki egykor „jóskás” diák
volt, és jelenleg is kerületi lakos. Uj Péter
újságíróval beszélgettünk a világhálóról, a
lemaradásról, politikusainkról és egy picit
a városról is.

Közel egy évtizede erősen bírálod a hiányos hazai
internet-ellátottságot, hiszen ez erősen visszaveti
az ország versenyképességét.

Igen, 1995 óta, és épp ezért órákon át tudok ordítozni ebben az ügyben. Azzal az
irtózatos közhellyel kell kezdeni, hogy
ma, akár tetszik, akár nem, az információs társadalom korát éljük. A jól működő
gazdaságokban az informatikának, a telekommunikációnak, illetve más, olyan
ágazatoknak van vezető szerepük, amelyek legfontosabb nyersanyaga az emberi
tudás. Ebben a versenyben egész Európa
iszonyatosan gyengén teljesít, kullog az
Államok mögött, míg Kelet-Ázsia rohamléptekkel előz. Az Unió versenyképességét
rontják a frissen csatlakozott országok is,
Magyarország pedig még ezek közt is elképesztően pocsékul áll.
Azért vagyok a legdühösebb, mert
1995-ben, amikor még csak nagyon kevesen aggódtunk ezen, egyetlen politikai
erő sem ismerte fel, hogy erre fele kéne
indulni. Magyarországnak a környező országokénál sokkal fejlettebb informatikai
kultúrája volt, és nem akarok itt Nobeldíjasozni, meg neumannjánosozni, de a
KGST-s munkamegosztásban ránk jutott
a mikroelektronika, ezért sokkal nagyobb
számban voltak szakembereink, kapacitásaink, mint a többi kelet-európai országban. Ezt a helyzeti előnyt nem használtuk
ki, viszont nekiálltunk Suzukit összeszerelni, de a világ gazdasági folyamataiban
ezeknek a munkáknak van a legkisebb
hozzáadott értékük, erre csak a harmadik
világban lehet nemzetgazdaságot alapozni. Mert ha majd már majmokkal lehet
összeszereltetni a Suzukit, akkor azokkal
fogják összerakatni.
Az erős gazdaságok az igazán értékes folyamatokat, a kutatás-fejlesztést és a
marketinget uralják, nekünk itt lett volna
keresnivalónk. De a rendszerváltás óta Magyarország alig költött erre, és a lisszaboni
irányelvek szerinti, a GDP négy százalékának megfelelő összeg helyett alig egy százaléknyit, de idén még annyit sem. Röhej.


Hány generációt csúsztunk vissza?

A következő húsz évben fogjuk ezt megszenvedni. A magyarnál öncsalóbb nemzet a világon nincs. Tíz éve azt mondogatták, hogy van itt mire építeni, mert jó az
oktatási rendszer. Kijött a PISA jelentés – a
diákok tudásáról és készségéről készített
nemzetközi felmérés – amiből kiderült,
katasztrofális a helyzet. Mindenki tudja,
pocsék a közoktatás, mégsem lehet változtatni, mert ha valaki megpróbálkozik,
üvöltözés lesz belőle. Itt bátor politikát
Bokros Lajos óta nem csinált senki. Senki
nem mer szembe menni az egyes ágazatok
lobbicsoportjaival.


A Matávot is első számú „közellenségnek” tartod?

A Matáv nagy részben felelős azért,
hogy az internet-ellátottság nem növekedett Magyarországon, és persze a
politika is, amelyik engedett a Deutsche
Telekom lobbistáinak. Volt egy monopólium, ami magasan tartotta az árakat,
majd kitaláltak egy rendszert, ami lokális monopóliumokat hozott létre, valódi
verseny a távközlési piacon nem volt és
a mai napig gyakorlatilag nincs is, mert
már nem lehet.


Az emberek hányad része használja még ennyire
intenzíven a hálót itthon?

Én nyilván orvosi eset vagyok évek óta, de
rajtam kívül Magyarországon talán még
száz-kétszázezer ember használja ennyire
erősen a hálót. Újságomnak, az Indexnek

Mennyire lehet a hatalom kontrollja?

Az informatikai technológiák fejlődése
egyrészt segítheti a hatalmat kontrollálni,
másrészt viszont épp ellenkezőleg is hat.
Az igazán hatékony technológia ugyanis
mindig társadalmasodik, az emberek hétköznapjaiba kerül, civil kezekbe, és a civil
ellenállás eszköze lesz. Persze néha megdöbbentő dolgok is akadnak. Emlékezhetünk az Echelon-botrányra. Néhány éve
még csak paranoid cyberpunksite-okon,
különféle egyéb összeesküvés-elméletek
mellett lehetett olvasni arról, hogy az amerikaiak dolgoznak egy szuperkém-rend-

Mit szoktál interneten intézni?

Szívem szerint mindent ott intéznék. De
a magyar web Mad Max-i táj, mintha
atomtámadás után lennénk. 2000 környékén csomó dolog elindult, ami azóta
félkészen vagy online romként áll. Félbehagyott site-ok (oldalak), félig megcsinált
szolgáltatások, ezer éve nem karbantartott
dolgok hevernek szanaszét. Súlyos állami
milliárdokat öltek mindenféle kormányzati fejlesztésekbe, még sincs egyetlen apró fecni sem, amit online el tudna intézni
az állampolgár. Mindenért sorba kell állni,

mellékelünk. De nem annyira a politikusok, mint inkább a nagy hirdetők jelentik a
veszélyt a sajtószabadságra, akik a magyar
médiapiacot eltartják úgy, hogy közben
kőkemény nyomás alatt tartják a sajtót,
szinte saját pr-orgánumukként. Erősebb
cenzurális kísérletnek élem meg ezt, mint
a politikát. De lesz még itt nemulass a választások előtt!

kezdenek rágódni, hogy valamit másként
kéne csinálni, ez még egy év. A napilapolvasó pedig nagyon konzervatív, és gyűlöli
a változtatást, ezért aztán amikor háromnégy év után a lap megpróbál új irányba
fordulni, akkor azt tapasztalja, hogy még
drámaibban esik a példányszám. Ebből a
lefelé húzó spirálból nehéz kikerülni. Magyarországon még senkinek sem sikerült.
Ettől függetlenül, a web nyilván nem fogja eltörölni a napisajtót, de átalakítja. Az
azonnali hírműfajokból pedig biztos ki
fogjuk őket szorítani.




A Szerda című rovatod olyan, mint egy szelep ezen
a duzzadó országos őrületen.

Számomra ez munka, amit hétfő este, ha a
fene fenét eszik is, meg kell írnom. A Népszabadság sportrovat vezetőjének van egy
mondása: az újságírás azért jobb szakma,
mint a többi, mert az újságíró legalább ki
tudja írni magából az agyérgörcsöt. Próbálom levezetni a feszültséget. De örülök, ha
tetszik. Ugyan 1995-ben nehezen indult
ez a rovat, mert nem találták a publicisztikáim helyét a lapban. Végül kitalálták
az állandó rovatot. Ez nekem akkor nagy
megtiszteltetés volt, a billegő státuszommal. Eleve nem vagyok egy békés figura,
de rájöttek, hogy sikeres, amit írok.

A Bátor Ventilátor című írásodban ezt írod az



Most jelent meg a második könyved a Hatalmas
álkérész, ami ezen írások gyűjteménye.

Sztoriszerűre gyúrt, rendezettebb mint az
első. Álsztori, álkönyv. Nem tudom úgy
mondani, hogy ne hangozzék nagyképűen, de írókra szokták mondani, hogy egész
életében ugyanazt a regényt írja, én meg
ugyanazt a cikket írom, némi csiszolgatással össze lehetne illeszteni a darabokat, de
persze a csiszolgatásra nincs már idő, meg
tehetség. Ezért álkönyv. Harmincöt éves
koromra már látom a saját korlátaimat,
tudom, meddig terjed az íráskészségem,
az agykapacitásom, hogy az asszociációs
vonalakon meddig jutok el, illetve, hogy
milyen „bizonytalan nyelvi konstrukciókat”, és azokból milyen bonyolult cikkeket
vagyok képes megalkotni.


Mióta élsz a kerületben?

Hétéves koromban költöztünk Szolnokról
Budaörsre. Óvodába már ide jártam, általánosban pedig kosarazni a MAFC-ba,
majd ide jöttem gimnáziumba, a József
Attilába. Később pedig a Mészölyben, a
Kisrablóban meg a Trióban kötöttünk ki,
tehát rekreációs vonalon mozogtam a kerületben, hogy a Budafoki úti Gold Crown
játéktermet ki ne hagyjam. 1995-ben ide is
költöztem, és azóta a kerületben élek, most
épp a Móricz Zsigmond körtéren.

Számszerűsíthető, hogy ez a lemaradás mennyiben vetette vissza Magyarország lemaradását?

Ez a vonat elment. Magyarország maradt
ott, ahol volt, míg az észtek, az írek, és a
finnek hatalmasat ugrottak. Reményünk
sincs, hogy megkapaszkodjunk. Ezt kéretik az 1995-től 2004-ig regnáló kormányzatok számlájára írni.







Zih Zsolt



papírokat tölteni, illetékbélyegezni. Ennél
már Kínában is előrébb tartanak. A bankok
legtöbbje használható online szolgáltatást
üzemeltet, a bankügyeimet csak így intézem. Amit lehet, online vásárolok, de nem
túl nagy a választék. Mindennek a neten nézek utána, ha venni akarok valamit.

kábé napi két-háromszázezer rendszeres
olvasója van, ezek az emberek majdnem
mind kemény internetezők. Megjegyzem,
szinte mindannyian elsősorban munkaidőben interneteznek, munkaszüneti időben felére esik vissza a forgalom. Az Egyesült Államokban ez fordítva van, otthon
interneteznek az emberek, a hétvégéken
ugrik meg a forgalom.


Kattints rá Nagyi! Ez mit mond neked?

Semmit. Én nem hiszek ezekben a
programokban. Az informatikai tárca
online játékon népszerűsíti a szélessávú
internetet. Mit kell ezen népszerűsíteni? Bárhol a világon kellett az internetet
népszerűsíteni? Nem. Oda kell adni az
embereknek, hogy használják. Szociológusok, meg matávos súgóemberek
bemesélték a szerencsétlen politikusainknak, hogy azért nem interneteznek az
emberek, mert nem érdekli őket. Ha meg
tudnák fizetni, és a kezükben lenne, érdekelné őket! De ha nincs rá pénze, nem
fogja megvenni, senki nem fogja bevallani, hogy csóró. A közvélemény-kutatásokban mindig kimutatják, hogy nem
érdekli, hát ezért! Engem sem érdekel az
új hatos BMW, persze!


Mennyiben erősíti a demokráciát az internet?

Vigyázni kell az ilyen könnyen szájra
ugró kijelentésekkel, hogy ezt vagy azt
csinálja az internet a társadalommal. Az
ilyen nagy technikai vívmányoknak sajátossága, hogy hatalmas társadalmi elvárásokat keltenek.


Mintha a közvetlen demokrácia felé mozdítana.

Van egy ilyen nézet is. A nagy cyberpunk
álmok a nyolcvanas évek elején azt vizionálták, hogy globális bázisdemokrácia alapja lehet a net, de ez nem valósult
meg. Az internet jó eszköz, sokat segít,
hasznos az egész táradalomnak, de azt
alapvetően nem formálja át, mint ahogy
a gazdaságot sem. Persze, mindkettőt
formálja folyamatosan.

szeren, amely gyakorlatilag bármit képes
megfigyelni a Földön. Aztán 2001 elején
Hollandia kirobbantotta az ügyet: valóban
létezik ilyen rendszer, az Echelon, amellyel
európai szövetségesei után is kémkedik az
USA. Püff. Mondjuk én nem vagyok paranoiás, hallgasson le, aki akar, maximum
engedély nélkül szoktam horgászni.


A blognak (bármilyen témában írt a nyilvánosságnak szánt napló) lehet-e jelentőséget tulajdonítani a magyar közéletben?

A magyar közéletben semmilyen szerepet sem tulajdonítok. Viszont akkor
megint muszáj amerikázni. Ott kialakult
a blogoknak egy olyan rendszere, ami komoly erőt képvisel a médiavilágban. Elég,
ha csak a Lewinsky-botrányt kirobbantó, megkerülhetetlen Drudge Reportra,
az egyszemélyes hírblog archetípusára
gondolunk. Az igazi blog valójában nem
sima napló, hanem inkább egy-kétszemélyes újság, amely mások számára is
hasznos információkat közöl, de közben
roppantul személyes is, mert hordozza a
készítője véleményét. A magyar blogok
viszont csak naplócskák, kotnyeleskedések, komoly hírforrást nem ismerek
köztük talán a Machomedia kivételével.
A hazai blogúttörők nagy számban dolgoztak és dolgoznak az Indexnél, így elég
közelről látjuk, a helyzetet. Egyébként az
első magyar bloggerként ismert ember is
tizenegyedik kerületi lakos, föl lehet írni a
dicsőségtáblára.


Az internet térhódításával párhuzamosan egy
időben a könyv megszűnéséről is beszéltek. Ez
nem igazolódott be. De miként változik a nyomtatott napilapok helyzete az internetes hírportálok
világában?

Magyarországon speciális a helyzet, mert
nagyon rámásztunk a nyomtatott lapok
nyakára és pánikban vannak, a politikai
napilapoknak pedig aggasztó a helyzetük.
Nehéz ebből kimenekülni. Egy napilap
esetében, mire észreveszik, hogy esik az
olvasottság, addig eltelik két év, akkor el-

előttünk álló kampányra utalva: „...lesz még itt
’Gyurcsány majdnem megtalálta Bíró Ica elgurult
köldökpiercingjét’, ’Orbán Viktor keresztanyja
Majka anyósával reppel’.” Erősen rugdalod a politikai elitnek nevezett csoportosulást.
Kibírják.


Gyűlölik vagy elismeréssel illetik a Szerda című
rovatodat?

Érdekes, mert vannak, akikről egy jó sort
sem írtam le, mégis jóban vagyunk, mások, akiket meg nem rugdostam soha,
gyűlölnek. A magyar politikai elit a teljesítménye miatt rászolgál a legdurvább
rugdosásra is. Félfeudális berendezkedés
van. Egy parlamenti képviselő vagy állami vezető gyakorlatilag a törvények fölött
áll Magyarországon de facto és részben
de jure is. Vezethetnek ittasan, parkolhatnak tilosban, sikkaszthatnak büntetlenül,
tulajdonképpen az első éjszaka joga igen
progresszív intézménye is működik az ország néhány sarkában. Bármelyik oldalon
ülnek, meg kell nézni, milyen vagyonok
keletkeztek a vezető politikusok környékén. Olyan információk közelében vannak, amivel lehet pénzt csinálni, hát csinálnak is. Úgyhogy szerintem bőven elfér
az arcukon néhány keményebb jelző. De
mostanában Magyarország is erősen kezd
amerikaiasodni jogilag. Rengeteg ügyvéd
van, egyre több és több embert fizetnek
azért, hogy mozgassák az igazságszolgáltatást, perelnek mindenért. A magyar jogszabályok és joggyakorlat nem kedvez az
újságírásnak, sőt, néha szinte lehetetlenné
teszi a munkát.


Azaz nincs sajtószabadság.

A sajtószabadság jogi megfojtására erős
kísérletek történtek az utóbbi hónapokban. Egyre rosszabb a helyzet, rendszeresen veszítenek pert újságok olyan ügyekben, amikben biztosan igazuk van, de
olyan bizonyítási kényszer alatt vannak,
aminek nem lehet megfelelni. Lassan már
csak olyan cikket lehet írni, amihez beismerő vallomásokat és videofelvételeket is

Hogy tudod elviselni a körtér zaját, bűzét?

Az utóbbi időben kezdek rettenetesen kiakadni az egész városra. Katasztrófa! A
Váci utca 1978-ra emlékeztet, elég csak
Krakkóig elmenni, Prágát vagy Varsót
már nem is mondom, ezekhez a városokhoz képest Budapest tényleg egy lerobbant
Mucsa. Közvetlen lakókörnyezetem pedig
– mivel rálátok az egész körtérre – olyan,
mint egy betonsivatag. A Bartók Béla út
valaha zöldövezet volt, de tudtam, ha hozzányúlnak, autópálya lesz belőle.


Közbe kell vessem, jelenleg egy kulturális sugárút
kialakítása zajlik a kerületben.

Ki kéne vezetni a teljes kelet-nyugati forgalmat a Bocskai útról és Bartók Béláról
valahogy. Aki kitalálta, hogy itt egy kétszer kétsávos autópályát kell építeni, azt
meg kellene vizsgáltatni pszichiáterrel.
És a legundorítóbb, hogy még meg is
próbálják fasornak álcázni. Szerencsétlen fák ott küzdenek egy-egy köbméternyi földben. Szóval nagy élmény itt
lakni, pláne egy egyhónapos gyerekkel,
akit próbálsz elaltatni éjfélkor, amikor
egy baromarcú motoros tőgázt húz a
pirosnál, vagy az alapjáraton dörmögő
éjszakai hatos remegteti az ablakokat.
Ezt a várost már régen nem az embereknek építik, hanem az autóknak. De még
nekik is rosszul.


Milyen polgár vagy? Szoktál társasházi közgyűlésre járni?

Nem szoktam. Lélekben az ember mindig
nagy lokálpatrióta, de amikor a gyakorlatra kerülne sor, akkor gáz van. Megvannak
a rendes kispolgári felmentéseim, persze:
este nyolc előtt nem nagyon keveredek
haza, egyszerűen nem találok annyi időt a
napomban, hogy az ilyen dolgokban részt
vegyek. Ma már a társadalom legalapvetőbb közösségi intézményét, a kocsmát is
mellőzöm, pedig tényleg úgy gondolom,
hogy annál fontosabb hely nincs. Tulajdonképpen a kerületet is, azt a lokalitást,
amelynek én patriótája volnék, a régi
törzskocsmáim jelentik.

Tallián Hedvig
jadviga@euromail.hu
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Korona klub, baráti kör.

2005. május 11–25-ig

KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363
MÁJUS 13. 18.00 Sramli est. MÁJUS 15. 9.00
Autómodell börze. ÁLLANDÓ PROGRAMOK:
szteppaerobik, kondi torna, alakformáló torna, Trilla énekiskola, kézműves
foglalkozás gyerekeknek, ifjúsági klub,
bridzsklub,akrobatikus rock&roll, aikido,
festőiskola, Happy Bike Team bringás klub,
nyugdíjasklub, autómodell klub.

MINDENTUDÁS EGYETEME

Magyar cigányzene holland előadásban

Révész Marianna

XI., Magyar tudósok körútja 2. BME Informatikai Épülete,
Kozma László nagyelőadó

Az FMH-ban április utolsó péntek estéjén Utrechtből a Tzigane, Delftből a Pipacs, Amszterdamból a Romanez együttes
mutata be tudását, egyben versenyre kelve a legjobb zenekar elismerésért. A helyezésekről zsűri (képünkön: Kállai Kis
Ernő és Kuka László) döntött, ítéletük találkozott a közönség tetszésével: első helyen a delfti Pipacsok végeztek.

KIÁLLÍTÁS
ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI
GYŰJTEMÉNY
XI., Pentele u. 8. T.: 208-6635

Római ásatások, egyház- és iskolatörténeti
kiállítás, Albertfalva önállóságának évei ,
az Első Magyar Repülőgépgyár, borgyűjtemény, középkori rom. Időszaki kiállítás: 25
éves az Albertfalvi Múzeum.
ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ

XI., Gyékényes u. 45-47. Tel./fax: 204-6788
MÁJUS 25-ÉN 17.00 Újbuda 75 éves!

Gyermekrajz- és modellkiállítás megnyitója.
Nyitva május 26-29-ig 10-18 óra között.
ÁTRIUM GALÉRIA

XI., Petzvál József u. 31–33.
MÁJUS 27-IG Hús Zoltán kiállítása.

BARTÓK 32 GALÉRIA

XI., Bartók B. út 32. T./fax: 386-9038
MÁJUS 17. 18.00 Újbuda 75 éves! Deli Ágnes

és Bánföldi Zoltán kiállításának megnyitója.

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

MÁJUS 30-IG Dévai Éva festménykiállítása.

CONGRESS PARK HOTEL FLAMENCO
XI., Tas vezér u. 7.

MÁJUSBAN Jobbágy Dezső kiállítása.

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

MÁJUS 22-IG Újbuda 75 éves! A WWW
Művészeti Stúdió kiállítása. MÁJUS 21. 16.00

Hegyek, tájak, emberek. Szendrő Szabolcs
fotókiállításának megnyitója.
KARINTHY SZALON

XI., Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
MÁJUS 18. 10.00 Újbuda 75 éves! Óvodások

képzőművészeti kiállításának megnyitója.
MÁJUS 23. 18.00 Újbuda 75 éves! Kortárs
művészeti kurzus. Előadássorozat.
MU SZÍNHÁZ

XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014

AJÁNLÓ
A38 – ÁLLÓHAJÓ
Petőfi híd budai hídfő. www.a38.hu
MÁJUS 13. 20.00 Ágoston Béla Quartet,
Dél-Alföldi Szaxofon Együttes. MÁJUS 14.
21.00 Bia (FR), Varga Zsuzsa Projekt. MÁJUS
18. 21.00 European Mantra (Mester Miklós).
MÁJUS 19. 21.00 Zagar, Fabricius Gábor, DJ
Bootsie, Marcel. MÁJUS 20. 22.00 Anima
Sound System, DJ Palotai. MÁJUS 21. 22.00

Drum’n’bass party (Simon Péter).

ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Gyékényes u. 45-47. Tel./fax: 204-6788
MÁJUS 14. 15.00 Pünkösdi mulatságok.

Királykisasszony, királynő és anyakirálynő választás. MÁJUS 18. 13.00 Cukorbetegek Klubja.
MÁJUS 22. 10.00 AKH Autós Sport Klub, edzés.
ÁLLANDÓ PROGRAMOK: Életet az Éveknek
Nyugdíjas Klub, Családok a Családokért
Polgári Egyesület klubnap, AKH Gesualdo
Kamarakórus, az AKH Opera- és dalstúdiója,
Albertfalvai Keresztény Társas Kör Nyugdíjas
Klubja, Albertfalvai Polgárok Köre, callanetics,
ovis torna, felnőtt–táncklub, felnőtt kezdő
tánctanfolyam, bringás klub, AKH össztáncklub. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00-IG
internetezés.
BARTÓK 32 GALÉRIA
XI., Bartók Béla út 32. Tel./fax: 386-9038
HÉTFŐ 18.00 tajcsi-csikung foglalkozás.
SZERDA 18.00 alakformáló tréning.

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM R KLUB
XI. Műegyetem rkp.9., Tel.: 463-3733.
MINDEN SZOMBATON 10.00 hastáncház.
MÁJUS 13. 19.00 Pálfi Ágnes költői estje.
MÁJUS 14. 20.00 Don Bogar koncert. MÁJUS
19. 21.00-24.00 Pelvax Kávéház, dramatikus
zenefolyam. MÁJUS 20., 28. 19.00 Noelle

Renaude: Madam Ká, színházi előadás.

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

JŰNIUS 1-JÉIG Andriska Tibor kiállítása.

XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760

RÉT GALÉRIA

MÁJUS 22. 16.00 Vendégségben Bartóknál.
MÁJUS 24. 10.00 óra Az önkormányzatok

XI., Törökugrató u. 9. T./fax: 246-5253
MÁJUS 13. 18.00 Az Aranypart Művészeti

Műhely kiállításának megnyitója.
Nyitva minden nap 16 és 24 óra között!
TIT STÚDIÓ

XI., Zsombolyai u. 6. T.: 385-0514
MÁJUS 31-IG Öveges József emlékkiállítás
MÁJUS 21–22. Ízeltlábúak világa

XI. KERÜLETI HELYTÖRTÉNETI
KIÁLLÍTÓHELY
XI., Erőmű u. 4. T.: 365-6126

Régészeti, építészeti, ipartörténeti emlékek. Tájvédelmi körzeteink. Nyitva minden
szerdán 15.00–18.00-ig.

közművelődési feladatai. Konzultáció közművelődési szakreferensek részére. SZOMBAT
15.00 Őszidő Nyugdíjasklub ÁLLANDÓ
PROGRAMOK: vasútmodell klub, gerinctorna,
kerámia–tanfolyam felnőtteknek, gyerekeknek, papírmárványozás, komplex kézműves
tanfolyam gyerekeknek, callanetics torna,
fotóklub, ikebana klub, hastánctanfolyam,
számítógépes tanfolyamok.
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
XI., Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300
MÁJUS 11. 18.00 Tánctanulás Savanyúval
20.00 Méta koncert és táncház. MÁJUS 12.
20.00 Chakra Hacker, koncert. MÁJUS 13. 20.00

Urban Noises és EL Pirates, koncert. MÁJUS 14.
20.00 Sodoka, a felébredés éneke, G. Nagy
Judit estje. MÁJUS 16. 19.00 Pünkösd, szünnap. MÁJUS 17. 19.00 Studio Sentido, salsa
tánctanítás 19.00 Perka klub Dely Dáviddal.
MÁJUS 18. 18.00 Tánctanulás Savanyúval
20.00 Dűvő népzenei együttes koncert és
táncház. MÁJUS 19. 20.00 Agostones koncert.
MÁJUS 20. 19.00 Carmina Burana és az Utolsó
Trubadúr, a Musica Historica és a Kosbor
együttes előadása. MÁJUS 21. 17.00 Kolompos
gyermektáncház 20.00 Makám, klubkoncert.
MÁJUS 23. 19.00 Budai tangó, tánctanítás
Budai Lászlóval. MÁJUS 24. 19.00 Studio
Sentido, salsa tánctanítás 19.00 Perka klub
Dely Dáviddal. MÁJUS 25. 18.00 Tánctanulás
Savanyúval 20.00 Magyarpalatkai banda.
FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
XI., Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868
MÁJUS 13., 27. 19.00 Moldvai táncház a
Csürrentő együttessel. MÁJUS 20. 19.00 A
T’rakija együttes balkáni táncháza. MÁJUS 20.
19.00 Dalok áramszünetben. MÁJUS 22. 10.00

Művelődési Házak Fesztiválja az Orczy kertben. MÁJUS 22. 16.00 Időutazás a divattáncok
világában 1840 – 2005. MÁJUS 23. 15.00
Kertes ház, benne egy nyíló rózsa, nótaműsor.
ÁLLANDÓ PROGRAMOK: tücsök zene, Nóta-tv
klub, akrobatikus rock and roll klub, hatha
jóga, latin aerobik, gyógytorna, angol társalgási nyelvklub, szőnyegszövő klub, Hanna
holisztikus klubja, Greenfields, hastáncklub,
ír sztepptáncklub, jazztorna latinos zenére,
gerinctánc jazz-zenére, Zsebi baba játszóháza,
nyugdíjastorna, alakformáló torna, Etka jóga,
Muzsikás gyermektáncház, táncos gyermektorna, szenior társastáncklub felnőtteknek,
csikung klub, nindzsaedzés, Frissítő gerinc
gyógytorna, Picasso klub, digitális fotóklub,
talpmasszázs klub, szabás-varrás klub, lélektáncoltató, latin aerobik, Egészségünk titkai
előadássorozat, biovásár, táncterápia, kosárfonó klub, medencetorna, társastáncklub gyerekeknek, fiataloknak, hobbiklub, nosztalgia
klub nyugdíjasoknak, Keresztény játszóház.
GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253, www.c3.hu/~gkh
MÁJUS 20. 18.00 Irodalmi est a Szülők Gazdag-

réti Egyesülete szervezésében.
ÁLLANDÓ PROGRAMOK: aikido, eklektika klub,
hagyományőrző íjászklub, hagyományőrző
íjászklub, ízületi torna, aerobik, Kenpo karate,
fashion dance HÉTKÖZNAPOKON
10.00–19.00-ig internetezési lehetőség.
KARINTHY SZALON
XI., Karinthy F. út 22. Tel.: 209-3706
MÁJUS 11. 19.00 Az Alkotó Muzsikusok
Társaságának koncertje. MÁJUS 23.

18.00 Kortárs képzőművészeti kurzus, VII.
CSÜTÖRTÖK 18.00 Retro tánciskola.

BUDA-HOLD Kft.
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 1 db leköthető lakás van: 53 négyzetméteres.

ELADÓ!
a Budapest XI., Ibrahim utcában
háromszintes, szabadonálló lakóépület.
Földszinten iroda, emeleten, tetőtérben 1-1 lakás lett
kialakítva. Az épület hasznos (iroda-lakás) területe 311
m2. Gépkocsibeállók száma: 5 db
Érd.: Dr. Mátay Lászlónénál, a lenti számokon
Érdeklődni lehet: BUDA-HOLD Kft. 1117 Budapest,
Hunyadi János út 18. Telefon: 203-6092, 06/20/9732-279

MÁJUS 23. 19.30 Sólyom László: Az alkotmány őrei.

ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644
MÁJUS 14. 20.00 Pünkösdi bál a Freedom
zenekarral. MÁJUS 21. Újbuda 75 éves! Játszva

segítünk. Gyermeknapi kézműves nap a
Cirmos utcai játszótéren. ÁLLANDÓ PROGRAMOK: Harmónia mozgásiskola, kondicionáló
torna, hastánc, szenior tartásjavító torna,
numerológia, szteppaerobik, callanetics
torna, Tarka színpad, óvodás balettiskola,
Tendency Sport Club táncoktatás, erősítő női
torna, pingpongklub, vers- és prózamondó
műhely, Tae-bo aerobik, jóga, kreatív stúdió,
Comedia 2000 színházi műhely, Goldance
tánciskola, katolikus szentmise, Vöröskereszt
Egészségvédő és Kézműves Klub, internetezés.
TIT STÚDIÓ

XI., Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514, www.tit.hu
MÁJUS 19. 17.00 Csapody V. Növénykör:

Analóg és digitális fényképezés azonosságai
és különbözőségei. MÁJUS 21. 11.00 Csincsilla
Klub: Csincsillák és deguk nyári tartása.
MÁJUS 23. 18.00 Gombász Szakcsoport:
Magyarország föld alatti gombáinak védelme.
Ea.: Pintér Zsuzsanna, dr. Bratek Zoltán. MÁJUS
26. 17.00 Bonsai Egyesület: A világ legszebb
100 bonszaija (diavetítés). MÁJUS 27. 18.00
Törpenyúl Klub. TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSOK:
MÁJUS 14. Vadaskert. Vezető: Auer Péter.
Találkozás: 7.50-kor a 11-es busz Batthyány
téri végállomásánál. MÁJUS 22. Nagykovácsi
környéke. V.: Duhonyi Sándor. Találkozás: 7.50kor Hűvösvölgyben a 63-as busz v.á-nál.
TRANZIT ART CAFÉ
XI., Kosztolányi Dezső tér, régi Volánbusz-megálló

Tímári Károly, P. Okuny Ella és Zaslavskaya
Olga fotói, festményei és grafikái
MÁJUS 20-IG tekinthetők meg.

PROGRAMOK
BUDAI FOTÓ- ÉS FILMKLUB

XI., Villányi út 28/c.
MINDEN SZERDÁN 18.00 klubnap.
BUDAI TÁRSASKÖR
Himfy u. 9., Szent Imre Ház, Tel.: 395-3445 (20.00-22.00-ig)

Keresztény Értelmiségiek Budai Társasklubja
MÁJUS 20-22-IG: Burgenlandi buszkirándulás.
CUKORBETEGEK ALBERTFALVAI KLUBJA
(Albertfalvi Közösségi Ház) XI., Gyékényes u. 45–47.
MÁJUS 18. 13.00 dr. Rácz Rozália háziorvos: A

cukorbetegség szövődményes szív megbetegedései és érrendszeri panaszai.
MOZGÁSSÉRÜLTEK KLUBJA

MÁJUS 11.  SZERDA
ismétlés
A Tapolcai tavasbarlang
a Főnix TV
a 9STV

18.00
20.40
21.10
21.40

MÁJUS 12. 
09.00 ismétlés
MÁJUS 13.



CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK

18.00 és 22.30 ismétlés

MÁJUS 14.



SZOMBAT

09.00, 14.00 és 23.00 ismétlés

MÁJUS 15.



VASÁRNAP

09.00, 13.00 és 23.00 ismétlés

MÁJUS 16.  HÉTFŐ
a május 9-i adás ismétlése
Újbuda hírek
Magazin 11
Sport 11
Hit és élet
Életközelben
SzivárványSzín
Portré: Kosáry Domokos

04.00
18.00
18.10
18.45
18.55
19.00
19.10
19.40

MÁJUS 17.



KEDD

18.00 és 22.30 ismétlés

MÁJUS 18.



SZERDA

18.00 ismétlés
20.40 Egy út a hegyeken keresztül.

Úti dokumentumfilm

21.20 a Főnix TV műsora

Nagykovácsi–Nagyszénás–Ördögtorony–
Kutya-hegy–Anna vh–Nagykopasz–
Nagykovácsi. Táv: 20 km. Tv: Kremser Ferenc.
SOLIDARITAS SE
MÁJUS 14. Rododendron virágkiállítás.

Találkozás 9.30-kor a Moszkva téren az 56-os
busz végállomásánál. Tv.: Szatmári Andrásné.
SZENTIMREVÁROSI EGYESÜLET (SZIE)

XI., Himfy u. 9., www.szie.org.hu
SZERDA 9.30–11.30-ig Baba-mama klub,
20.15-től Evangelizációs szakosztály:
házas hittan. CSÜTÖRTÖK 16.15–17.45-ig
Gyermeknéptánc.

KÜLSŐ-KELENFÖLDI REFORMÁTUS EGYH.
Ildikó tér 1. 204-2767, 06/20/371-1292 kulsokelenfold@dpg.hu
MÁJUS 15.; 16. 10.00 Pünkösdi ünnepi
istentiszteletek. KEDD 18.00 ifjúsági óra.
SZERDA 10.00 Asszony Kör (idősebbeknek).
CSÜTÖRTÖK 18.00 Bibliaóra. VASÁRNAP 10.00

Istentisztelet/gyerek istentisztelet.
Fiatal Házasok Köre; Szülői Kör; Bibliaolvasó
Körök; Senior Kör; Fiatalok Biblia Köre.
ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ

Neszmélyi út 36. 06/20/371-1292 ormezoref@dpg.hu
PROGRAMOK: református est, Bibliaolvasó
kör, istentiszteletek, hittanórák. MÁJUS 11.
18.00 Bibliakör. MÁJUS 22. 17.00 Úrvacsorás

istentisztelet.

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

MÁJUS 11. 14.00 Klubnap.

MÁJUS 11. 19.30 Bibliamagyarázat. MÁJUS
14. 18.00 Bérmálás. MÁJUS 15. 11.30 A
Szent Alberik kórus énekel. MÁJUS 16. 10.00

Minden szerdán nyugdíjastúra. Találkozó:
7.20-KOR a Moszkva téri metrókijáratnál
A pilisi túrák találkozója 7.15-KOR a Batthyány
téri HÉV-végállomáson. MÁJUS 15. Pilis-hegység. Pilisszentkereszt–Vaskapu–Klotildliget.
Táv: 20 km. MÁJUS 16. Budai-hegység.

MÁJUS 19.



CSÜTÖRTÖK

09.00 ismétlés
14.00 közvetítés az önkormányzat

testületi üléséről

MÁJUS 20.



PÉNTEK

18.00 és 22.30 ismétlés

MÁJUS 21.



SZOMBAT

09.00, 14.00 és 23.00 ismétlés

MÁJUS 22.



VASÁRNAP

09.00, 13.00 és 23.00 ismétlés

MÁJUS 23.  HÉTFŐ
04.00 a május 16-i adás ismétlése
18.00 Újbuda hírek
18.10 Magazin 11
18.45 Sport 11
18.55 Hit és élet
19.00 Égető kérdések
19.10 SzivárványSzín
19.40 Portré: Oloffson Placid atya
MÁJUS 24.



KEDD

18.00 és 22.30 ismétlés

MÁJUS 25.



SZERDA

18.00 ismétlés
20.40 A díszfegyverkovács.

Látogatás a szabadbattyáni
díszfegyverkészítő műhelyében
21.20 a Főnix TV műsora
21.50 a 9STV műsora

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

XI., Keveháza u. 19–21.

OLAJIPARI TERMÉSZETBARÁT SE

21.50 a 9STV műsora

Karizmák ünnepe Máriaremetén. A ciszterciek
és a gyógynövények kiállítás. 18.00 Bárdos
Lajos énekes est. TAVASZI HANGVERSENYEK:
MÁJUS 15. 20.00 A debreceni Kodály Kórus
koncertje. MÁJUS 22. 20.00 A Magyar Rádió
Gyermekkórusának koncertje.

SZÍNHÁZ
BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.

MÁJUS 12. 19.00 Ön is lehet gyilkos! Vígjáték.
MÁJUS 20. 19.30 Ibolyák (Honthy Hanna
utolsó szerelme). MÁJUS 25. 10.00 Pom Pom
meséi. Mesejáték. MÁJUS 25. 19.00 Heltai

Jenő: Az édes teher. Zenés vígjáték.

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

A Theatrum Színiakadémia előadásai
MÁJUS 20. 14.00 Slawomir Mrožek: Károly.
Színmű egy felvonásban, Molnár Ferenc:
Az ibolya. Vígjáték egy felvonásban
MÁJUS 21. 19.00 Robert Thomas: A gyilkos
köztünk van.
KARINTHY SZÍNHÁZ

XI., Bartók B. út 130. T.: 203-8994
MÁJUS 11. 19.00 Bolond vasárnap.
MÁJUS 13. 19.00 ÉS 15. 14.30 Tanár Úr, kérem!
MÁJUS 14. 10.30 Micimackó.
MÁJUS 15., 22. 19.00 Goodbye Charlie.
MÁJUS 19. 19.00 Őrült nők ketrece.
MÁJUS 20. 19.00 Szeressük egymást.

MU SZÍNHÁZ

XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
MÁJUS 13., 14. 20.00 Magyar Mozdulatmű-

vészeti Társulat – Még 1 Mozdulatszínház:
Castor és Pollux. MÁJUS 17., 18. 20.00 Mimosz
Társulat: Arisztophanész: Lüszisztrate.
Bábkomédia egy részben, 16 éven felülieknek! MÁJUS 20., 21. 20.00 la dance company
(Ladányi Andrea koreográfiái): olyan, mint
a Szűzmária…

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ

Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451, www. szkene.hu
MÁJUS 12., 13., 14. 19.00 Karamazov testvérek. Bemutató. MÁJUS 17., 18. 20.00 A sehova
kapuja. Pintér Béla és Társulata.
MÁJUS 20-23. 20.00 A sütemények királynője.
Pintér Béla és Társulata.
MÁJUS 25. 20.00 Kárpáti Péter: Tótferi.
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Az isten áldja meg magukat, hogy
gondoltak azokra is, akiknek nem
telik vidám parkra – hálálkodott egy,
unokájával érkező bácsi a dodzsem
pénztáránál a bikás-dombi, anyák
napi majálison. Újbuda jubileumi évének első nagy rendezvényén a népes
látogatósereg egy órán keresztül
ingyen szórakozhatott a vidámpark
forgatagában, dodzsemezhetett
vagy próbára tehette bátorságát egy
félelmetes Crazy dance menetben.

MAJÁLIS / ANYÁK NAPJA

Gazdag program, ingyen dodzsem, olcsó menü

Anyák napja a Bikás-dombon

fotók: Révész Marianna, Dömök Viktória

A vidám parki „happy hour” ötlete persze
inkább az esemény szervezőinek köszönhető, az azonban már mindenképpen a
dodzsemes stábot dicséri, hogy úrrá tudtak lenni a „felfokozott érdeklődésen”, s
végül mindenki sorra került, aki akart.
Persze nem csupán a díjmentes vidámpark
jelentette az egyetlen vonzerőt, különleges színpadi produkciók, sztárfellépők és
sportversenyek is csábították, a városrész
határain messze túlról is, a látogatókat.
A rendezvény két napja alatt végül több
mint harminc ezren fordultak meg a Bikás-domb körüli parkban.
„Ennek a városrésznek korábban nem
volt ekkora léptékű rendezvénye, a mostani látványos siker azonban azt bizonyítja,
hogy Kelenföldön is szükség van az ilyen
nagy, közösségformáló, egyben hagyományteremtő eseményekre.” – mondta

Molnár Gyula polgármester, aki mindkét
napon együtt ünnepelt a résztvevőkkel.
Újbuda vezetői közül azonban korántsem
ő volt az egyetlen, aki részt vett az anyák
napi majálison, az általa vezetett testület
alpolgármesterei kivétel nélkül aktív szerepet vállaltak az eseményekben. A rendezvényt Veresné Krajcár Izabella nyitotta
meg hivatalosan, s ünnepi beszédében
egyebek közt a szülői felelősségről szólt.
Mint mondta „büszkék vagyunk a gyerekeinkre, ám építsük úgy a kerületet, hogy
ők is büszkék lehessenek ránk”.
A „kezdőrúgást” viszont dr. Bács Márton alpolgármester végezte. A szó szoros
értelmében, hiszen a majális szombaton
reggel a Budai Sportiskola–Suzuki Plusz
gyerekfoci kupával vette kezdetét, ahol ő
bocsátotta útjára a labdát – a sportiskola
és az autós cég igazgatójának társaságában. Az első helyen a Don Bosco Általános Iskola csapata végzett, s dobogóra ke-
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rült a Csíkihegyek utcai és a Budai Sport
Általános Iskola első csapata is. A kupák
átadásán a kerület sportéletéért felelős alpolgármester, Balázs Gyula vett részt.
Még februárban, dr. Bács Márton
kezdeményezésére indult az Állam az államban játék, amelynek kampányzáróját
ugyancsak a majálison tartották (lásd cikkünket a 9. oldalon!).
Az ifjú diák polgármester-jelöltek
itt elhangzott beszédeit kommentálva mondta Lakos Imre alpolgármester,
hogy „érdekes volt látni, hogy mennyire
más szemmel nézik a gyerekek a világot,
mint mi”. Gyorsan be is jelentette – amit
olvasóink bizonyára már észrevettek –,
hogy mostantól újságunk egy oldalát diákok szerkesztik. Lakos Imre ezután több

ezer virágtő kiosztásával köszöntötte az
anyákat, s járult hozzá egyúttal a Kelenföldiek Egyesülete Virágos Kelenföldért
mozgalmának sikeréhez is.
Az égiek is pártfogásukba vették a
rendezvényt: hétágra sütött a nap, s fogyott a sör is jócskán. Hozzá pedig a
mindössze 600 forintért kínált anyák napi menü: tartalmas gulyásleves és rétes. A
szerencsések a T-Mobile által felajánlott
mobiltelefonnal, vagy éppen a Suzuki
Plusz tenerifei nyaralásra szóló utalványával gazdagabban térhettek haza a majálisról, de a kerület más autós cégei – a Volvo
Ivanics és a Opel Kövesdán – sem voltak
szűkmarkúak az ajándékok osztogatásakor. Ám annak sem kellett csalódnia, akit
a négykerekűek helyett inkább a négylá-

búak hoznak lázba: nyeregbe pattanhatott
a Történelmi Lovastúra Egyesület látványos huszárshow-ját követően, a kisebb
gyerekek pedig pónilovak hátán róhatták
a köröket. Mindig tele volt a játszóház is,
és a simogatásra ítélt kisállatok sem látszottak ki szinte a gyerekek gyűrűjéből.
A felnőttek a majálison egyebek közt
vagyonvédelmi, bűnmegelőzési tanácsokat is kaphattak az Újbuda 11 Kht., a Multi
Alarm és a Allianze Hungária Biztosító
munkatársaitól. Sokan megfordultak a
Gyógyír 11 Kht. s a Magyar Vöröskereszt
sátrában is, ahol a látogató ingyenes vércukor- és vérnyomásmérésen tájékozódhatott egészségi állapota felől.
Közben pergett a műsor a színpadon.
Volt karate-, aerobic- és mazsorett-bemutató, szóltak musicalslágerek, elandalodhattunk olasz dalokon, máskor pedig
country együttes varázsolt amerikai hangulatot a Bikás-dombra. Pintér Tibor – a
színpadról leugorva – most is a nép közé
vegyült, csápolhattunk Kozsónak, s majd
feldőlt az együttest szállító autó, amikor
Baby Gabit megrohamozták az autogramkérők. A leglátványosabbak talán mégis a
táncszámok voltak, amelyekből bőséges
választékot kínáltak a műsor összeállítói.
„A tánccal mesélni lehet: elmondhatod
vele egy kapcsolat kibontakozását, de azt
is, hogy miként borul virágba a természet” – mondta lelkesen a fellépése után
Uhrin Olgi. Bozsó Viktória és Mészáros
Csaba gazdagréti csapata viszont egy vi-

szonylag új, Európa-szerte terjedő magyar
kezdeményezéssel, a fashion dance-szel
ismertette meg a résztvevőket. A lányok
tökéletesen egyszerre mozogtak, amiben
döntő szerepet játszott, hogy a nézők sorai
közt álló tanáruk nem állta meg, és karmesterként előtáncolta a mozdulatokat.
Az idei anyák napi majális hosszú ideig emlékezetes marad a környék lakói számára. Sikerét mi más jellemezhetné jobban, mint hogy még a Megasztár döntőjére sem lanyhult az érdeklődés: látogatók
ezrei választották szombat este is a bikásdombi programot a tévé helyett. Élvezték
a muzsikát, táncoltak késő éjfélig a színpad
előtt. Legfeljebb néhányan tartottak rövid
szünetet egy-egy Caramelt vagy Palcsó Tamást támogató sms bepötyögéséig...
Viszontlátásra Újbuda születésnapján,
május 28-29-én, a Műegyetem rakparton,
egy még ennél is fergetegesebb bulin…
Kocsis Kristóf

JUBILEUMI ÜNNEP
A XI. KERÜLET 75.
SZÜLETÉSNAPJA
ALKALMÁBÓL
A MŰEGYETEM
RAKPARTON
SZOMBATON:

United  Vincze Lilla  Pintér Tibor
Krisz Rudi  V-Tech  Tóth Vera
Oláh Ibolya  Bon Bon koncert
A Bon Bon vendégei: Charlie, Auth Csilla, Irigy Hónaljmirigy, Szűcs Judit,
Best of Danubius, Ganxsta Zolee és a Kartel, Műsorvezető: Jáksó László
VASÁRNAP:

Groovehouse  Crystal  Kozsó
Moulin Rouge  Fiesta
Gáspár Laci  Megasztár-koncert

MÁJUS 28-ÁN ÉS 29-ÉN
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HIRDETÉS
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IFJÚSÁG

9

A TV11 élő adásában kétféle menzai menüt javasoltak

Indul az ifjúsági rovat!

A kampányolást is tanulni kell

Az iskolatáskák súlyának csökkentése, bicikliutak kiépítése az iskolákig, kerékpár-tárlóhelyek létesítése az intézményekben, az internet délutáni használatának lehetősége, a menüt pontozó felnőtt–diák vegyes bizottság felállítása…
A diákpolgármester-jelöltek április 29-én, a TV11 stúdiójában rendezett vitáján
több érdekes, részben a kerületi vezetése által is támogatott ötlet hangzott el.
A versenyzők bemutatkozásra az önkormányzat által kezdeményezett „Állam
az államban – játsszunk demokráciát!”
nevű társadalomismereti játék keretében
került sor. Bács Márton alpolgármester
a vita előtt elmondta: az önkormányzat
azért hirdette meg ezt a játékot, mert a demokrácia játékszabályait nem a tankönyvekből, hanem a gyakorlat alapján lehet
igazán elsajátítani. Az a lényeg, hogy mire
a diákok szavazók lesznek az önkormányzati vagy az országgyűlési választáson,
addigra megtanulják, hogyan működik
a rendszer, tudják, kire adják a voksukat.

ünnepségeken minden alkalommal fellép.
Valamennyi jelölt megköszönte az őket
felkészítő tanárok munkáját, s hangsúlyozta: esetleges győzelme nem saját,
hanem az egész csapatának elismerése
lesz. Ezt követően a versenyzők – két-két
percben – kifejthették véleményüket négy
fontos, valamennyi kerületi lakost érintő
kérdésről: az egészségügyről, a szociális
helyzetről, a kultúráról és a sportról.
Gajdos Kristóf szeretné elérni, hogy
az iskolatáskák súlyát könnyítő akciót terjesszék ki a felsősökre is; s hogy a drogok
veszélyei mellett a dohányzás ártalmaira is

A Diák Önkormányzat – Választási Iroda közzé teszi az Állam az államban – játszszunk demokráciát! társadalomismereti társasjáték keretében május 2-án tartott
XI. kerületi választások hivatalos végeredményét: I. Cselekvő Diákok Csapata, II.
Tiszta Tizenkettő Csapat, III. Diákok a Diákokért Szervezet, IV. Szervokormány.
A XI. kerületi Diákönkormányzat tagjai: Kerekes Sándor Bence (diákpolgármester), Píri Dávid, Krémer András, Fehér Orsolya, Kapronyi Anna, Szigetvári Máté,
Horváth Gergely, Nemes Anna, Gyalay-Korpos Ádám, Taljebbini Nóra, Sykora
Henrik, Szepesvári Dávid, Gáldi Péter, Berzi Gergely, Torma Krisztina, Páhy Zoárd,
Svigruha Réka, Szipka Károly, Ládonyi Zsófia, Gyöngyösi Edina, Bartha Levente, Illyés Gábor, Gajdos Kristóf, Skobrák Máté, Hanák Bálint, Erős Ferenc, Mizser
Csongor, Pártos Boglárka, Péceli Gábor, Bencze Péter, Gergely Tamás, Marosfalvi
Andrea, Hamedl Ádám, Sarkadi Katalin, Murai Patrícia, Nagy Balázs.
A „Játsszunk demokráciát!” erre kínál lehetőséget.
A vita a jelöltek bemutatkozásával
kezdődött. Mind a négyen nyolcadik osztályba járnak, s csapataik élén a kerület
más-más iskolájából jutottak el a vitáig.
Gajdos Kristóf, az Ádám Jenő Általános Iskola tanulója azért indult, mert szerette volna megismerni, hogyan irányítják
az országot. Szabadidejében vív és olvas,
a focimeccseken általában ő a csapatkapitány. Gáldi Péter, a Keveháza utcai Általános Iskola diákja elmondta magáról,
hogy mindig is érdekelte a politika, s nem
mindig tetszik neki, ahogy a képviselők az
országházban beszélnek egymással. Kiemelkedő szókinccsel bír, szabadidejében
szívesen számítógépezik. Gergely Tamásról, a Sopron úti Általános Iskola tanulójáról megtudhattuk, hogy azért indult a
versenyen, mert bele akart kóstolni a „nagyok életébe”; egyébként jó a beszédkészsége, s szeret focizni. Kerekes Bence, a Törökugrató utcai Általános Iskola nebulója
kijelentette: minden játékot szeret, így a
politikait is. Szívesen rúgja a bőrt, szabadidejében zongorázik és táncol; az iskolai

hívják fel a diákok figyelmét. Csökkentené
a házi feladatok mennyiségét, mert már előfordult, hogy új anyagot is otthon, önállóan
kellett feldolgozni. A tanárok számára órákon vetíthető filmeket kínáló kölcsönzőket
létesítene; a Feneketlen-tónál és a Parkszínpadon szívesen látna több gyermekprogramot. Javasolta, hogy a számítógép és az
internet ne csak számítástechnika órán,
hanem délutánonként is elérhető legyen a
diákok számára. Szeretné megoldani, hogy
kerékpárral is el lehessen jutni az iskolákba,
de ehhez nincs elég bicikliút, sem a járműveknek helyben kialakított tárolóhely.
Gáldi Péter javasolta, hogy a menzán
kétféle menü legyen, az egyik biomenü,
amely nem tartalmaz allergiát okozó
anyagokat. A drogmegelőzésre nemcsak
a tanárokat, de a szülőket is fel kellene készíteni. Javasolta, hogy továbbra is osszanak színházbérleteket a diákoknak; hogy
a rászorulók kedvezményesen kaphassák
meg a tankönyveket. Holland mintára
olyan biciklikölcsönzőket hozna létre,
amelyek lehetővé teszik, hogy a bringát
két külön helyszínen lehessen felvenni,
illetve leadni. Lapunkban szívesen látna

diákokról és diákoknak szóló tematikus
oldalt. Több graffitifalat is felállítana a
kerületben, s gördeszka- és görkorcsolya
pályákat is kijelölne.
Gergely Tamás a kórházak felújítását,
felszereltségük javítását, a gyógyszerek
árának csökkentését szorgalmazta. Diákok esetében fontosnak ítélte az ösztöndíjak emelését – különösen azok esetében,
akik 4,5-ös, vagy annál jobb tanulmányi
átlageredményt értek el –; a felnőttek esetében a munkahelyek létesítését, és annak
elérését, hogy ne aránytalanul sokan igyekezzenek a média felé orientálódni. Meglátása szerint a kultúra helyzete nem problémás, bár a XI. kerületben nincs mozi, és
a diákoknak több könyvet kellene olvasniuk. Sürgette az iskolai focipályák füvesítését vagy műfüvesítését, és szóvá tette, hogy
a labdarúgás támogatására aránytalanul
sok pénz jut például a kajak-kenu, vagy a
birkózás finanszírozásához képest.
Kerekes Bence felnőttek és diákok
alkotta bizottságokat állítana fel az iskolákban, amelyek pontoznák az ételválasztékot, és ha az nem érne el egy minimális pontszámot, a következő héten
– a lehetőségekhez igazodva – a diákok
állítanák össze a menüt. Szorgalmazta
az óraszámok, s ezzel párhuzamosan a
tananyag csökkentését, a Sulinet kínálta
internetes tudásbázis használatát. Pártolta az iskolai színjátszó körök és a magyar
néptáncoktatás támogatását; s a kutyapiszok visszaszorítása érdekében javasolta, hogy a játszóterek és parkok őrzését
oldja meg az önkormányzat. Úgy vélte, a
meglévő iskolai sportlétesítmények jobb
kihasználása érdekében elkerülhetetlen
azok felújítása, korszerűsítése.
Értékelésében Bács Márton elismerően
szólt a versenyzők felkészültségéről, s kiemelte: számos olyan javaslatot is felvetettek, amellyel maga is egyetért. Az iskolatáskák súlyának csökkentése, a dohányzás és
a drogozás veszélyeinek tudatosítása lényeges kérdés. Maga is támogatja a bicikliutak
kiépítését az iskolákig. Örvendetesnek
tartotta ugyanakkor, hogy a diákok úgy
érezték, a kultúra helyzetével nincsenek
különösebb gondok a kerületben.
A választásokra május 2-án került
sor a kerületi iskolákban; a végeredményt
május 4-én hirdették ki a Gazdagréti Közösségi Házban. Ezt követően az arra jogosultak – a győztes csapat valamennyi
tagja, a másodikból tíz, a harmadikból
nyolc, a negyedikből hat fő – felkészítő
táborban vesznek részt Hajdúszoboszlón,
majd megalakul a diákokból álló képviselő-testület, amely találkozik a kerületet
irányító képviselőkkel is.

Az Újbuda a XI. kerület polgárainak
közéleti lapja, ami 75 ezer példányban jut el a kerület 75 ezer lakásába.
Mi azt szeretnénk, hogy az ezekben a
lakásokban lakó fiatalokhoz is eljusson, kézbe vegyék, olvassák, sőt a számukra igazán érdekes információkat
is megkapják. Mi is a kerület fiataljai
vagyunk, ide járunk gimibe is, és úgy
érezzük, tudunk a számotokra néhány
üdítő percet szerezni ezzel az új, „csak
fiataloknak” szóló oldallal.
Úgy hisszük, van néhány olyan
téma, ami eddig csak a mi korosztályunkra specializálódott kiadványokban volt megtalálható, de ezeket az
elsősorban kerületi szinten terjesztett
Újbuda is megjelentetheti. A témákat
illetően minden ötletet, véleményt szeretettel várunk a szerkesztőség címén.
Bízunk benne, hogy ez az új „ifjúsági oldal” tetszeni fog nektek, és
ennek révén még jobban érzitek majd,
hogy milyen jó dolog egy igazi nagy
közösséghez, ez esetben a XI. kerülethez tartozni. Reméljük, a jövőben
gyakran találkozunk. Sok szeretettel
üdvözöl mindenkit a két szerkesztő:
Magyar Flóra és Pelles Réka
LEVELEZÉS A

két hét múlva megjelenő
Újbuda ifjúsági oldalára levelező rovatot indítunk a „Bizalom köre” címmel.
Ha akármilyen problémátok akad, nyugodtan írjatok nekünk, mert szívesen
segítünk megoldani azokat! A leveleket

Április 21-én a „felnőtt” önkormányzat
képviselő-testületi ülésén mutatatták
be Mészáros Nórát, a XI. kerület új
középiskolás diákpolgármesterét.
Hétfő délután, rohamtempóban kapva
a telefon után, felhívtuk a diákpolgármestert, és egyeztettünk vele egy interjút
keddre. Kedden a megbeszélt időpontban
és helyszínen vártunk rá… Ismertetőjel:
piros kabát. Kicsit kínosan éreztük ma-

R. H.

Három osztály tanulói Csikósné Szilágyi
Erzsébet felkészítő tanár vezetésével két
angol nyelvű produkciót mutattak be. Az
angol nyelvű drámafesztivál ötlete két
Peace Corps (Békehadtest) önkéntestől
és a színjátszás iránt érdeklődő diákjaiktól származott. A fesztivál célja többek
között, hogy színvonalas versengés kere-

Három év munka hozta meg a sikert

Deák Attila

Révész Marianna

folyamos osztály tanulói az első évben a
Walesi bárdokat adaptálták színpadra,
majd a következő évben a Micimackó átiratával eljutottak a solymári fesztiválra,
és négy különdíjat nyertek. (Akkor csak
első helyezett volt.)
– Ha az életben vannak nagy találkozások, akkor az én szerencsém az, hogy ezzel
az osztállyal dolgozhattam – hangsúlyozta
Csikósné Szilágyi Erzsébet. – Tizenhat diák a felkészülés minden kínjával, örömével
bizonyított, és életre szóló élményt szerzett.
S az egész attól jó, hogy én „csak” vagyok
nekik, és ők engedik, hogy legyek!
Szabó Nóra, Szimler Bálint és Petkov
Imre Márk, akik szerzői külön díjat nyertek
(Márk a legjobb férfi mellékszereplő díját is
elnyerte), féléves munkával közösen írták a
History című darabot, amelyben a teremtésmítoszra felfűzve, Ádámtól és Évától
kezdve a különböző korszakokon át jutnak
el napjainkig, miközben minden történelmi eseményt poentírozva, ironizálva, feszes dialógusokkal adnak elő.
A „jóskások” egy másik produkciót
is előadtak, Wolf Angelika: Oscar című
darabját, amelyben a röhögő alvilágot
jelenítették meg a színpadon. Ebben a
produkcióban nyújtott alakításért nyerte
el Török Ádám, az iskola 11/d osztályos
tanulója a legjobb férfi főszereplő díját.
A jövőről szólva Csikósné Szilágyi Erzsébet úgy fogalmazott, gondot jelenthet,
hogy a díszleteket, jelmezeket, kellékeket,
a technikai felszerelést a diákoknak saját
pénzükből kell előteremteniük. Cserébe
viszont feledhetetlen élményben van részük: idén például a fesztivál idején a solymári Kastély Szállóban lakhattak, teljes
ellátásban részesültek.

a szerkesztőség címére küldhetitek „Bizalom köre” jeligével. (Cím: 1111 Bp.,
Szt. Gellért tér 1-3., illetve e-mailen az:
ujbuda@axelero.hu címre írhattok.)
DIVAT A következő számban már divatrovat is lesz, melyben fotókkal illusztrálva fogjuk megmutatni nektek, hogy
mivel dobhatjátok fel a ruhatáratokat,
milyen kiegészítőket ajánlunk és az
egyes alkalmakra mi a legtutibb viselet!
INTERJÚ A jövőben tervezünk egy olyan

rovatot, melyben kedvenceitekkel készített interjúkat olvashattok.

Az új diákpolgármester

A „jóskások” taroltak a fesztiválon
tében teret adjon minél több magyar diáknak angol nyelvtudása gyakorlására és
tökéletesítésére.
1995-ben – a fesztivál történetében
először – a szervezés és lebonyolítás döntő részét az ügyért lelkesedő magyarok
vállalták. 1999-ben vette át a fesztivál
szervezését teljes egészében a solymári
Apáczai Csere János Művelődési Ház.
2003-tól már az elődöntők is mind Solymáron zajlanak, a zsűri az egy hét alatt
megtekintett produkciókból a legjobbaknak ítélt előadásokat hívja meg a
gálára. Április 16-án és 17-én rendezték
meg a fesztivál döntőjét.
Hároméves intenzív, lelkiismeretes munkának
köszönhető a
d iá k ja i n k na k
ítélt elismerés
– m on d o t t a
Csikósné Szilágyi Erzsébet,
aki emlékeztetett
arra, hogy az iskolában minden
évben rendeznek
egy Christmas
Partyt, (karácsonyi partit)
amely egyben
házi verseny is.
A diákok angol
nyelvű színdarabokat mutatnak be, melyeket többnyire
ők írnak vagy
adaptálnak. A
mostani 11. év-

Magyar Flóra és Pelles Réka

Fő dolgunk, hogy összefogjuk a kerületi tanulókat

Nyelvtanulás színvonalas versengés keretében

A XIV. Magyarországi Angol Nyelvű
Diák Drámafesztiválon 41 középiskola
diákjai versengtek, s közülük a József
Attila Gimnázium diákjai a legjobb
előadás díja mellett még három elismerést is elnyertek.

Révész Marianna
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gunkat, mikor odamentünk egy várakozó
piros kabátos leányzóhoz és kiderült róla,
hogy nem ő a mi emberünk… Aztán az
igazi Mészáros Nóra is odaért pár perc
múlva és el is kezdhettük az interjút:

Melyik iskolába jársz és hányadikos vagy?

Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium és 10. osztályos vagyok.


Mióta érdeklődsz ennyire intenzíven a
politika iránt, hogy szívesen betöltöd ezt
a posztot?

Igazából a politikához semmi közöm nincsen, tehát hozzászólni sem tudok ezekhez a dolgokhoz.


Mikor léptél be a diákönkormányzatba?

Tavaly kezdtem ezt az egészet. Egy bizottságnak voltam az elnöke, az akkori diákpolgármester bízott meg ezzel a
tisztséggel.




Milyen diákoknak szóló rendezvények
várhatóak a közeljövőben? Nyáron is tevékenykedtek majd?

Nyáron lesz egy egyhetes tábor, július
8-tól. Idáig Soltvadkertre mentünk le táborozni, de most Balatonlellén lesz ez az
összejövetel.
Az összes tábornak van egy kerettémája. A tavalyi médiatábor
volt. A diákokat csoportokra osztották – persze
voltak csoportvezetők is
– és azon belül kellett egy
kis filmet készíteni (ami
sajnos nem jött össze úgy,
hogy színpadi jelenet legyen belőle), azonkívül
újságot szerkesztettünk,
meg egy rádióműsort is
összeállítottunk. A mostaniban – ha összejön és
sikerülni fog, mert ez még
csak egy kezdetleges ötlet
– egy középkori lovagtábort csinálunk a lovagkorhoz kötődő feladatokkal.


Mészáros Nóra, az új diákpolgármester



volt például a csocsóbajnokság, amit pár
hete szerveztünk.

Van már arról tudomásod, hogy milyen teendőket kell majd ellátnod?

Fő dolgom az lesz, hogy a XI. kerületben
összefogjuk a tanulókat. Olyan programokat és rendezvényeket kell majd
szervezni, ami érinti, illetve érdekli
őket. Az a feladatunk, hogy elérjük, ne a
drogozásról, ne az alkoholizálásról, ne a
dohányzásról szóljon a diákok élete, hanem hogy megismerjük egymást és elmenjünk valahova egy jót bulizni. Ilyen

Hogyan épül fel a diákönkormányzat?

Van ügyrendi bizottság,
médiabizottság, érdekvédelmi bizottság, oktatási bizottság és
sportbizottság. A bizottságok elnököt választanak. Van két alpolgármesterünk is,
feladatuk megoszlik: egyikükhöz a sport
és az érdekképviselet, másikukhoz a média és az oktatás tartozik. Az ügyrendi
bizottság feladata a belső ellenőrzés, tehát
oda nem kell alpolgármester.


Hogy történik a választás a diákönkormányzatnál?

Márciusban volt egy négynapos alakuló
tábor, ahol először ült össze a diákönkormányzat. Itt választottak meg. Az alpolgármestereket, illetve a bizottságok elnökeit már én kértem fel szintén a táborban.


Mennyi időre szól a mandátumod?

Egy évre.


Másban is aktív vagy? Sportolsz valamit?

Barokk-reneszánsz táncokat táncolok
hetente kétszer, tehát ez nem sok. Sportolni meg annyit szoktam, amennyit a
sulin belül kell, tehát elszórakozgatok
a kosárlabdával, tudom, hogy pattog és
mást igazából nem.


Suli után mit szeretnél csinálni?

Mi leszek, ha nagy leszek? Engem vonzanak a művészetek, tehát nagyon szeretnék
képzőművész lenni, ékszereket tervezni,
de ez még csak kezdetleges elképzelés.
Magyar Flóra–Pelles Réka
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Fűtési költségcsökkentés
és panelrehabilitáció
A panelépületek felújítása az egyedüli lehetőség,
hogy a távfűtési költségek csökkenjenek. De vajon
milyen módozatai vannak annak, hogy ez meg is
valósuljon – erre a kérdésre ad választ Sturdik Miklós, a Főtáv Rt. pr osztályának vezetője.
Miért magasak a távfűtési költségek, és van-e
mód ennek a csökkentésére?
A távfűtés hosszú ideje napirenden lévő problémája a fogyasztók számára a szolgáltatás magas
költsége. Ennek a magas költségnek egyik oka
a lakóépületek nagy energiafelhasználása, ami
az épületek hőtechnikai tulajdonságaiból (ezek
hiányosságaiból) és az épületgépészeti (fűtés, melegvíz, szellőztetés) rendszerek elavultságából
ered. A panelrehabilitáció során
tehát nemcsak egy újszerű állapot elérése a cél, hanem az energiafelhasználást meghatározó
tulajdonságok megváltoztatása
úgy, hogy azok a XXI. század elején elvárható és megvalósítható
minőséget képviseljék. Ez a magyarázata annak, hogy a FŐTÁV
Rt. a hőenergia termelés és a szolgáltatás korszerűsítése mellett mind gyakrabban
igyekszik felhívni a figyelmet a fogyasztói oldalon
lehetséges korszerűsítési feladatok elvégzésének
fontosságára.
Az épületek, mely részeinél kell a célirányos
felújítást elkezdeni?
Az épületgépészeti rendszerek felújítása, korszerűsítése mindenképpen szükséges, azonban jelentős eredmény az épületek komplex,
energiahatékony rehabilitációjától várható.
Honnan tájékozódhat a lakosság a felújítási
lehetőségekről, és van-e már követésre érdemes példa?
A FŐTÁV Rt. arra törekszik, hogy együttműködjön
az épületek rehabilitációjában érdekelt valamenynyi szereplővel, a társasházak, lakásszövetkezetek

tulajdonosi közösségeivel, az ügyet felkaroló civil
szervezetekkel, az állam és az önkormányzatok
intézményeivel, hitelintézetekkel és az együttműködést igénylő vállalkozókkal. Az energia-megtakarítás, a korszerűsítések legfontosabb kérdéseiről
a szélesebb közvéleményt a FŐTÁV Rt. a napi sajtóban megjelentetett hirdetéseiben is igyekszik tájékoztatni, bemutatva a már rendelkezésre álló tapasztalatokat és az ügyben mutatkozó különféle elképzeléseket, törekvéseket is. Ebből a célból jelent
meg például a „Panelrehabilitáció Csepelen” című
írás, amely egy, a panelrehabilitáció megvalósítását
végző vállalkozás elgondolásait mutatta be. A vállalkozás elképzelése szerint ezen csepeli épületek
teljes körű panelrehabilitációjának
megvalósításához a lakástulajdonosoktól pénzbeni hozzájárulásra
nincs szükség.
Mennyi idő alatt térül meg egy
épület komplex rehabilitációja?
A FŐTÁV Rt. rendelkezésére álló
panelrehabilitációra vonatkozó
tanulmányok és néhány épület
rehabilitációjának előkészítése
kapcsán készült számítások azt
mutatták, hogy a jelenlegi energiaárak mellett a
komplex rehabilitáció költsége pusztán az energia-megtakarításból csak több évtized elteltével
térül meg. A csepeli rehabilitációra vonatkozó vállalkozói elgondoláson túl nem ismeretes az a vállalkozó és az épülettulajdonosok közötti szerződésben rögzített konstrukció, amely a viszonylag
rövid futamidejű megtérülést eredményezheti. A
FŐTÁV Rt. tapasztalatai szerint a panelrehabilitáció
rendkívül fontos és időszerű kérdéseivel egyre
több érdekelt foglalkozik. Nézetünk szerint az
eredményes megoldáshoz valamennyi korábban
felhalmozott tapasztalatra, az újszerűnek tűnő törekvések vizsgálatára, megismerésére és értékelésére is szükség van. Nélkülözhetetlennek tűnik
azonban az állami intézmények, önkormányzatok
és civilszervezetek hatékony együttműködésével
az eredményes és pénzügyileg finanszírozható
megoldások kidolgozása.
(X)
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KÖZBIZTONSÁG / MAGAZIN

A hely, ahová születtünk, megérdemli, hogy tegyünk érte

RENDŐRSÉGI HÍREK
készpénzt tartanak otthon, az asszony
gyorsan kiadta az útját.
A tanúk szerint az ismeretlen személy
160-170 centiméter magas, sötét hajú és
sötét bőrű, erős testalkatú férfi. A bűncselekmény elkövetése során egy fekete mappa volt a kezében és feltűnően hadarva
beszélt. A rendőrség kéri, aki bármit tud
róla, jelezze a kerületi kapitányság 3814300-as telefonszámán.

Első fokon felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték azt a robbantásvezetőt, akinek
a hibájából tavaly ősszel a XI. kerületben
mintegy 20 perccel a tervezett időpont
előtt robbant fel egy bontásra ítélt lakóház.

Zih Zsolt

Bokszoló taxis

Horváth Lászlót foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt négy
hónap, egy évre felfüggesztett szabadságvesztéssel sújtotta a Pesti Központi Kerületi
Bíróság. Az ítélet nem jogerős, mivel fellebbezés kérdésében a vádlott és védője három
nap gondolkodási időt kért, az ügyészség
is később dönt erről.

Nyugdíj-ellenőr
A nyugdíjfolyósítótól jöttem – mondta az
ismeretlen, amikor az egyik Petzvál József utcai lakás idős tulajdonosa ajtót nyitott neki április 28-án délelőtt. Az idegen
férfi elkérte a nyugdíjszelvényeit, hogy
ellenőrizze azokat. A házigazda elővette
a szelvényeket tartalmazó füzetet. Az ismeretlen jó negyedóráig tanulmányozta a
szelvényeket, majd a füzetet, azután távozott. Csak pár perccel később vette észre
az idős úr, hogy eltűnt a füzetben tartott
90 ezer forintja.
A helyszínre érkező rendőrök az előírásoknak megfelelően tanúkat kerestek.
Kiderült, hogy az ismeretlen férfi járt már
másoknál is a házban. Egy asszony például csak az előszobáig engedte be. A férfi
ott is átnézte a hölgy nyugdíjszelvényeit, de amikor azt kérdezte, hogy mennyi

Április 30-án délután Opel típusú kocsijával haladt az Irinyi József utca felé egy
fiatal hölgy a Budafoki úton. Felbukkant
mögötte egy taxi, amely mindenáron meg
akarta előzni. A hölgy nem engedte, ehhez
ugyanis hirtelen fékeznie kellett volna.
Az Október 23-a utcánál pirosat kapott a
hölgy. A taxi ekkor mellé gurult, kiszállt a
vezetője, odalépett az autóhoz, és a lehúzott ablakon keresztül szájon vágta a hölgyet, majd visszaült a taxiba és elhajtott. A
nő szája vérezni kezdett, s felső fogkoronája is meglazult. Szomorú érdekessége az
ügynek, hogy közben ott ült a kocsi hátsó
ülésén az asszony hathónapos kislánya.
A taxis 50 év körüli, alacsony, ősz hajú,
zömök testalkatú férfi, akinek jellegzetesen
rövid, „virsliujjai” vannak. A kapitányság
kéri, aki bármit tud az esetről, az jelentkezzen a 381-4300-as telefonszámon.

Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!
Április 22-én a Csíkihegyek utcai
Általános Iskolában vetélkedővel
köszöntötték a Föld Napját kerületünk
diákjai. A 13. ízben megrendezett esemény idén is a kerületi önkormányzat
támogatásával jött létre.
A programot eredetileg más helyszínen
bonyolították volna le, de az eső elmosta a
terveket. A rossz idő miatt gyors változtatásra volt szükség, és amint azt bevezetőjében Gyurcsó Gyuláné, a Pedagógiai Szolgáltató Központ igazgatója, az esemény

egyik fő szervezője elmondta, két nap alatt
sikerült megoldani, hogy az ünnepség eseményeinek az iskola adhasson otthont.
A megjelent pedagógusokat, és a versenyre készülő gyerekeket a XI. kerületi
Önkormányzat képviseletében Veresné
Krajcár Izabella alpolgármester köszöntötte, majd a közel 150 résztvevő diák
figyelemmel hallgatta Iván Lászlóné biológiatanár szavait. – Emlékezetessé teszik
ezt a napot a XI. kerületben tanuló iskolások. Csatlakoztak a fővárosi felvonuláshoz, műsoros megemlékezést tartottak,

Holttest a bokorban
Egy fiatal férfinek az a hobbija, hogy bontás alatt levő épületeket fényképez. Így került a Budaörsi út 175. szám alatti területre
is, ahol a bokrok között egy félig elhantolt
női holtestet pillantott meg. Értesítette a
bontás vezetőjét, ő pedig rendőrséget.
Az ügyet hamarosan átvette a BRFK.
A helyszínre érkező rendőrök és rendőrségi szakértők megállapították, hogy valóban egy asszony holttestéről van szó, a korát azonban nem tudták megmondani. A
tetem nyakán kötélszerű anyagot fedeztek
fel, amiről később kiderült, hogy az egy
sál. A félig eltemetett állapot korántsem
utal egyértelműen a klasszikus értelemben vett elhantolásra, inkább azt feltételezik, hogy hosszabb ideje fekhetett már ott
az asszony holtteste, s azt belepte az avar,
meg a különféle törmelék.
Sinkovics Ferenc

Révész Marianna

Négy hónap a büntetés
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Nagy sikere volt az önkormányzati segítségből vásárolt ajándékpólóknak, könyveknek.

részt vettek előadásokon, számukra pályázatokat hirdettünk meg a természet és
az épített környezet témakörében, szerveztünk nekik vetélkedőket. Egyre több
iskola kapcsolódik be a szelektív hulladékgyűjtésbe, fákat ültetünk, túrázunk, kiállításokat szervezünk. Nem véletlenül ez
a jelmondatunk: Gondolkodj globálisan,
cselekedj lokálisan! A hely, ahová születtünk, megérdemli, hogy tegyünk érte, a
mi szép környezetünkért.
A vetélkedőn a Bárdos Lajos, az Őrmezei, a Bethlen Gábor, a Bocskai István,
a Gárdonyi Géza ás a Keveháza utcai iskolából érkezett tanulók feladatlapokat
töltöttek ki tanáraik felügyelete mellett.
Az idén kevesebb csapat és iskola nevezett be a meghirdetett pályázatra. Három
témakörben 13 dolgozatot készítettek a
diákok felkészítő tanáraik támogatásával.
A Gellért-heggyel kapcsolatban hét munkát nyújtottak be, József Attiláról kettő,
Alpár Ignácról négy dolgozat készült.
Az értékelésben részt vett Hollósi Eszter,
az önkormányzt munkatársa, dr. Fürjes
Lajosné igazgató és Iván Judit tanárnő, a
díjakat Győrffyné Molnár Ilona osztályvezető adta át. A harmadik helyezett a
Csíkihegyek utcai iskola diákjainak pályázata, a második a Keveháza utcaiaké, az első pedig a Budai Sport Általános Iskolásoké lett. A Föld Napja versenyzőinek aznapi
teljesítményükért három harmadik és két
második helyet osztottak ki, itt az első helyezett a Bocskai úti iskola diákcsapata lett.
M. I.

Önkormányzatok, vállalkozások támogatását is várják

Összefogás az Egészségjáratért
Együtt az egészségért! Ezt a címet
választotta programjának az Egészséges Vérsejt Alapítvány és a Gyermekekért 2001. Drogmegelőzési Alapítvány.
Terveikről Újbuda Polgármesteri Hivatalának tanácstermében tartottak sajtótájékoztatót április 26-án. Molnár Gyula
polgármester bevezetőjében elmondta, a
lakosság általában három fő területen várja az önkormányzat segítségét, ezek közül

az egyik az egészségügy. Ezért néha erőn
felül is vállalkoznak arra, hogy segítsék a
kitűzött cél elérését: egészségesebbek lehessenek a kerületben lakó polgárok.
Az alapítvány szeretné elindítani az
Egészségjáratot, egy emeletes angol buszt,
ezzel főleg vidéki helyszíneken, óvodákban, iskolákban végeznének szűrővizsgálatokat. Hozzájuk csatlakozik a drogellenes program keretében tevékenykedő
Drogmegelőzési Alapítvány, és rendőrségi

szakemberek. Az Egészségjáraton lehetőség lesz térítésmentes ortopédiai-, bőr- és
allergiavizsgálatra, vércukor-, koleszterinszint-, testsúly- és magasságmérésre,
valamint egészséges életmód tanácsadás
folyhat. A mobil szűrőjárat elindításához komoly anyagi támogatásra lenne
szükség, a belső átalakításhoz hiányzik
még 13 millió forintjuk. Az Egészséges Vérsejt Alapítvány címe: 1094 Bp.,
Páva utca 15. Telefonszám: 215- 5773.

SZABADIDŐ
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HOROSZKÓP

ÚJBUDA 2005. MÁJUS 11.

2005. MÁJUS 11.–MÁJUS 25.

Az ön előtt álló rövid időszakban rendkívüli módon felerősödhetnek intellektuális
képességei. Az esze úgy vág majd, mint a
borotva, és spontán megoldásaival, kreatív ötleteivel elkápráztatja a környezetében
élőket. Megváltozott képességét elsősorban a munka területén kamatoztathatja,
s sikerre viheti régebbi és újabb terveit is.
Hátrányként jelentkezhet, hogy nehezen
tudja ezeket az új gondolatokat és ötleteket egyfajta szilárd struktúrába rendezni.

Sok ígéretes lehetőséget és alkalmat tartogat most az élet, s ezek elsősorban munkája és hivatása körül csoportosulnak majd.
Szinte tálcán kínálódik önnek az alkalom,
hogy megmutathassa, mire képes. Különösebb erőfeszítésébe sem kerül, hogy
eleget tegyen az elvárásoknak, hiszen az
is elegendő, hogyha csak teszi a dolgát,
miként máskor is szokta. Az erőfeszítései végre meghozzák az eredményt, és ez
megelégedéssel töltheti el.

Sokszor keveredik olyan helyzetbe a következő napokban, amikor feldühítik, sőt
lehet, hogy nyílt támadási felületté válik
mások számára. Különösen a közlekedési
helyzetekben lesz kitéve komolyabb konfliktusoknak. Érdemes lenne végiggondolni, hogy célszerű-e belemenni ilyen vitás
és feszült helyzetekbe. Érezheti úgy, hogy
sérül az önbecsülése, ha nem vág azonnal
vissza, de elejét veheti a vitának egy kedves gesztussal vagy bocsánatkéréssel.

Rengeteg energiát kaphat az elkövetkező
napokban. Úgy érezheti, hogy tele van
erővel, s azt gondolja, hogy szinte nincs
olyan probléma, amelyet ne tudna megoldani. Nagyon lelkesen áll hozzá minden
olyan feladathoz is, amelyet máskor nyűgnek és fárasztónak érez. Érdemes lenne ezt
az energiát jól kihasználni, hiszen végére
érhet minden gyűlölt és halogatott tennivalónak. A szerelemben is sok energiát
tud mozgósítani, s ez áll a szexualitásra is.

A következő napokban mások szerencsétlenségével és kínjaival fog többször
is szembesülni. Megérintik a lelkét ezek
gondok, s azon gondolkodik, miként tudna segíteni a bajbajutottakon. Ugyanakkor
ne feledje el azt sem, hogy mások búját-baját úgysem tudja mindig magára venni,
s igazából nem is ez az ideális megoldás.
Mindenkinek saját magának kell megvívnia a harcait, mint ahogy önnek is, s a segítségnél olykor többet ér az együttérzés.

Rendszerint tiszta fejjel és józan számítással mérlegel: tökéletesen tisztában van vele, hogy az adott feladathoz mennyi energiát, munkát s időt kell befektetnie ahhoz,
hogy profitáljon is belőle. Most mégis előfordulhat, bizonytalan lesz abban, hogy
egy-egy üzleti lehetőségbe belemenjen-e.
Alkalmazottként érdemes lenne elgondolkodnia azon, megfelelő-e a mostani
munkahelye. Meglehet, hogy a változtatás
már a közeljövőben elkerülhetetlen lesz.

A felelősségérzete szembe kerül vágyaival: olyan élvezeteket keres, amelyeket tiltott gyümölcsnek tart. Persze éppen ettől
olyan érdekesek és kívánatosak ezek az
alkalmak, s valóban olykor nehéz lemondani egy vonzó és titkos dologról, például
egy viszonyról. A másik oldalon viszont
ott van, hogy felelősséggel tartozik párjának, s nem szeretne méltatlan vagy bántó
módon viselkedni. E kettőség közötti őrlődés sok időt és energiát felemészt.

Váratlanul felbukkan valaki az életében,
aki szívesen osztaná meg önnel az ágyát,
s talán az életét is. Kissé kínosnak fogja
érezni a szituációt, hiszen ön „csak” rokonszenvet érez iránta, és annyira nem
kavarja fel a jelenléte, hogy valóban bele
is menjen a viszonyba. Némi diplomáciai érzékkel azonban mégis megoldhatja ezt a kellemetlen helyzetet, s talán még barátság is lehet ebből a furán
kezdődő kapcsolatból.

Kicsit változékonnyá válnak érzelmei és
hangulatai. Minden apróság miatt felkapja
a vizet, még szerencse, hogy ha jól kitombolta magát, ön lesz a legboldogabb ember
a világon. A következő dühkitörésig. Ez a
fajta érzelmi hullámzás különösen megviseli a környezetében élőket. Próbálja meg
elmagyarázni nekik, hogy ön csak átmenetileg került ebbe a zaklatott állapotba, s
kérje meg őket, hogy legyenek egy kicsit
türelmesebbek.

Kellemes időszak várható életében a következő néhány napban. Élvezni fogja az
életet annak minden ajándékával együtt,
mint például a jó ételek és a finom italok, s persze a szerelem és a szexualitás.
Mégis tudni fogja, hogy hol van a határ,
s így még attól sem kell tartania, hogy
a mértéktelen evés-ivásnak köszönhetően felszed néhány kilót. A szerelemben megérinti egy kihagyhatatlannak
tűnő alkalom, de idejében megállítja a
józansága és a felelősségtudata.

Előtérbe kerül a családi élete, s megtapasztalhatja, milyen jó, hogy nincs egyedül. Élete során sokszor fordult elő, hogy
mindent önerőből, magában szeretett
volna megoldani. Néha nem fogadta el a
segítséget még akkor sem, ha azt önzetlenül és szeretetből kínálták fel. Eleget
bizonyította már, hogy egyedül is megállja a helyét, ideje változtatni hozzáállásán. Fogja úgy fel, ez egy tanulási folyamat, amin túl kell jutni, hogy értelmes
emberi kapcsolatai legyenek.

Könnyen lehet, hogy kettős módon kommunikál: a testével, a gesztusaival, az
arcával egészen mást közöl, mint amit
egyébként kimond. Ez a fajta kettősség
könnyen félreértésekre ad okot, kényelmetlen helyzeteket teremt, s emiatt előbbutóbb hiteltelenné válik mások szemében.
Foglalkozzon egy kicsit a problémával,
s találjon rá magyarázatot, miért kerül a
kommunikációja olykor ellentmondásba
a metakommunikációjával.

KERESZTREJTVÉNY
JUHÁSZ GYULA: MÁJUS ÜNNEPE
A költeményből idézünk két sort.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (T, J, E,

O, A). 13. Szórványos. 14. … Dagover,
filmszínésznő. 15. Palatinus. 16. Igevégződés. 17. Albertival egyesült. 19. Német
birtokos névmás. 21. Román autójel. 22.
Nitrogén, kálium és oxigén vegyjele. 24.
Gépkocsiba üzemanyagot töltő. 26. Arc
dísze. 27. Elgondolás. 29. Nagy fájdalom.
30. Bizonytalan lábakon áll. 31. Csecsemőgondozó. 33. Verdi operája. 35. Hosszú,
széles sál. 37. Árvízvédelmi építmény. 39.
Ismert orosz politikus (Vlagyimir Iljics).
41. Lutécium vegyjele. 42. Budapest része.
43. Szolmizációs hang. 44. USA-tagállam.
46. Művészi alkotás. 47. Fényképezőgép
márka. 49. Becézett női név. 51. Normandiai város (CAEN). 52. Női név. 54. Az állatok egyik rendjébe tartozik. 57. Trópusi
fafajta. 59. Kórházi osztály. 60. Búskomor.
62. Árulás egynemű betűi. 64. Pulóver
része! 65. Színész, versmondó (József).
66. Képszék. 68. Mutatószó. 69. Szerep „A
Pál utcai fiúk”-ban. 71. Klumpa fele! 73. A
szabadban, népiesen.
FÜGGŐLEGES: 1. Tapintás. 2. Falu Sárvár
mellett. 3. Játékvezetői Testület, röv. 4.
Középen lökik! 5. Kézben fog. 6. Nyelvtani fogalom. 7. Személyes névmás. 8.
Árpád vezér apja. 9. Egyesülés. 10. Szárny
páratlan betűi. 11. Rövid angol férfinév.
12. A fekete lovas. 18. Skandináv népi elbeszélés. 20. Női név. 23. Érdemrend. 25.
Egyik népballadánk. 26. Bibliai férfinév.
28. Meghatározatlan helyen. 30. Gyorsan
felém közelít. 32. Énekel. 34. Kosztolányi
költeménye. 36. Ismer. 37. Egykori portugál gyarmat. 38. Szájat nyit. 40. Az ENSZ
Munkaügyi Szervezetének angol rövidítése. 41. Az idézet második sora (L, Á, G,
E). 45. Eszméletét veszti. 48. Híres gyomai nyomdászcsalád. 50. Kolostorfőnök.
51. Község Székesfehérvár és Várpalota

(Rebeka)

ÉLŐVILÁG

A gombászás megnyugtat
Diavetítéssel kísért vidám történetek

Rengetegen állják körbe a teremben lévő óriási asztalt, melyen kisebb-nagyobb
dobozok sorakoznak. Mindegyik dobozban valamiféle gomba; színük, méretük,
formájuk nagyon változatos. És minden
bizonnyal az illatuk is – a hozzáértők
ugyanis a vizsgálni kívánt gombát először
az orrukhoz emelik…
Majdnem tele van a terem, mindenki
az előadást várja. Az összes diakép a helyére kerül, leoltják a villanyt. Aki valami
komolyra számított, annak csalódnia kell,
ugyanis az előadó vidám történeteket mesél gombászás közben átélt kalandjairól,

s a történeteket élénk színű képek illusztrálják. Melyeken persze gombák vannak.
Hosszúkásak, tömzsik, korall alakúak, fehérek, sárgák, mérgezőek és ehetőek, a sort
még hosszan lehetne folytatni. Elhangzik
rengeteg latin fajnév is, ám ez csak a profi
gombászok számára információ. Persze
több profi ül a teremben, mint amatőr…
A diaképeken azonban nemcsak
gombák vannak, hanem idézetek is. Petőfitől, Jókaitól és egy Senecától: „A bolondság öröklődik, a lángész nem”. S csak az
előadás végén kapunk választ a címében
feltett kérdésre, miszerint bolondok-e a
gombászok: „A költők és írók között bőven van öngyilkos. A zenészek között alig.
A zene megnyugtat. A gombászás is.”
Becz Dorottya

KERTÉSZET

Ültessük ki a palántákat
A palánták nem kívánnak túlságosan
gondosan előkészített talajt – mivel már
kifejlett növényekről van szó –, elegendő,
ha az kellően ülepedett, porhanyós és nedves. Ha az ültetőfát könnyedén bele tudjuk
nyomni a földbe, az már alkalmas ültetésre. A kiültetést szélcsendes, borús időben
vagy a kora reggeli időpontban végezzük.

FORMA STÚDIÓ
Kertész Dániel

Bolondok-e a gombászok? címmel tartott előadást a TIT Stúdió székházában
dr. Szatmári István április 25-én.

Ha nem vásároltuk a palántákat, hanem
magunk neveltük, kiültetés előtt kiszedjük azokat a földből. Célszerű, ha a művelet előtt egy órával megöntözzük a palántanevelő területet annyi vízzel, hogy csak
a talaj felső, száraz rétege ázzék át.
A palántákat mindig sok földdel emeljük ki, ügyelve arra, hogy a levelük ne
legyen nedves, mert befüllednek, levélzetük könnyen sáros lesz, amitől a
levelek összeragadhatnak, és a
súly a fiatal növényeket lehúzza a talajra. Ha nem azonnal ültetjük ki, letakarva
tároljuk a növénykéket.
Huzamosabb tárolás
esetén se tegyük
vízbe a palántá k at, ha nem
csomagolju k
újság papírba
vagy fóliába és tegyük hűvös helyre.
Szükség esetén csak
a gyökereken lévő földet öntözzük meg.

Nagyon jó eredmény érhető el, ha kiültetés előtt a palánták gyökérzetét földből
készített pépbe mártjuk. Az így kialakuló
„iszapbunda” elegendő nedvességet biztosít a palánta számára a kezdeti időszakban.
Kiültetéskor ültetőfával készítsünk lyukat,
mely olyan mélységű legyen, amilyen
hosszú a beültetendő növény gyökérzete.
A palántát úgy helyezzük a lyukba, hogy
a gyökerek természetes helyzetükben álljanak, majd az ültetőfával ferdén szúrjunk
mellé és nyomjuk a földet a palánta köré.
A palántákat általában a sziklevélig sülylyesszük a talajba.
A palánták akkor erősödnek kellőképpen, ha megfelelő mennyiségű vizet
kapnak. Nagyon fontos, hogy a kiültetett
palántákat még a lankadás előtt tövenként
külön-külön iszapoljuk be. Öntözés után
a cserepesedésre, kiszáradásra hajlamos
talaj esetében húzzunk kevéske száraz földet a palánták köré.
A palántázást követő 5-10 napon belül
pótoljuk a kipusztult növényeket az erre
a célra tartalékolt palántákból. Ne késlekedjünk, mert az utólag ültetett növények
nagyon lemaradhatnak a fejlődésben, és a
későbbi érés és az egyenetlen termés miatt
a betakarításkor problémát okozhatnak.
Bánhídi János

JUHÁSZ GYULA

(1883-1937)
Szegeden született.
Ap ja korán meghalt.
Érett sé gi után papnövendéknek ment, de
fél év múlva otthagyta
a rendházat, s a budapesti egyetem bölcsészkarán folytatta
tanulmányait. Itt kötött barátságot Babitscsal és Kosztolányival. Magyar-latin szakos
tanári oklevelet szerzett, de nagy csalódására vidékre került tanárnak. 1908-ban
Nagyváradon ismerte meg Sárvári Anna
színésznőt, aki nem méltányolta a félszeg
költő közeledését. Betegségét, idegbaját
súlyosbította a tanári munka robotja és a
száműzöttség érzése. A Tanácsköztársaság
idején elvállalta a szegedi színház vezetését.
Szembefordult az ellenforradalommal, ezért
megbélyegzett, üldözött lett, tanári nyugdíját is megvonták. Szeretettel karolta fel
József Attila költői indulását. 1917-től élete
végéig Szegeden élt. Utolsó éveit visszavonultságban töltötte. A mellőzés, az üldöztetés, a magány és súlyos betegsége felőrölte, az
öngyilkosságba menekült.

között. 53. Mágnesesség. 55. Női név. 56.
Keresztülszalad. 58. Orosz gépkocsi márka. 60. Sakkfigura. 61. Bibliai hegy. 63.
Nyitott oldalú, fedett gazdasági épület.
65. Halfajta. 67. Csúszda egyik vége! 70.
Rádium vegyjele. 72. Levéltávirat, röv. 74.
USA-hírügynökség betűjele.
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 1. és függőleges 41. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: május 18.
A nyeremény a szerkesztőségben vehető
át. A 9. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE:
„Táncolva suhannak a szőke sugárkák,
hűs hold aranyával elöntve a lég.”
A NYERTESEK: Bálint Jánosné, XI., Fraknó
u., Mihálffy Andrea, XI., Törcsvár u.
A nyeremény 2 db 6-6 alkalomra szóló Prímatorna bérlet a Forma Stúdióba,
amelyek a szerkesztőségben vehetők át.
Nagy András

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

AZ ÚJBUDA RECEPTJE

Csirkeragu sajttésztában
HOZZÁVALÓK: 2 csirkemell, 5 dkg baconszalonna, 1 húsleveskocka, 15 dkg gomba, 1 db zöldpaprika, 3 dkg margarin, 2
dl tejföl vagy tejszín, 1 kávéskanál liszt,
só. A sajtos tésztához: 15 dkg liszt, 15 dkg
trappista, 2 tojás, tej, só. ELKÉSZÍTÉSE: A
csirkemelleket kockára vágjuk. Másfél dl
vízzel leöntjük, és húsleveskockával ízesítve, fedő alatt 15 percig főzzük. A kockára
vágott szalonnát serpenyőben kiolvasztjuk, és a felszeletelt gombát, zöldpaprikát
beletéve 3-4 percig pároljuk. A csirkehússal összekeverve félretesszük. A lisztből a
tojással, a reszelt sajttal, csipetnyi sóval,
és annyi tejjel, amennyit felvesz, tésztát
gyúrunk, kinyújtjuk, és tűzálló tál aljára
terítjük. Ráhelyezzük a zöldséges, húsos

keveréket, majd a csirke főzővizet a tejföllel meg a liszttel simára keverve ráöntjük.
Közepesen meleg sütőben kb. 40 percig
sütjük. Végül reszelt sajttal megszórjuk, és
a sütőbe visszatéve halványpirosra sütjük.

Egytál burgonya
HOZZÁVALÓK: l

kg burgonya, 30 dkg főtt
tarja, 2 vöröshagyma, 10 dkg margarin,
4 tojás, 2 dl tejföl, 10 dkg trappista, só,
pirospaprika, szerecsendió. ELKÉSZÍTÉSE:
A burgonyát és hagymát felkarikázzuk, s
egy kivajazott tűzálló tálba a hússzeletekkel felváltva rétegesen lerakjuk. A tojások
sárgáját elkeverjük a tejföllel, a reszelt sajttal, a fűszerekkel, és hozzáadjuk a felvert
fehérjét. A keveréket ráöntjük, megszórjuk sajttal és pirosra sütjük.
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Emlékezés dr. Horusitzky Zoltán tanár úrra

Regényi Huba: II. János Pál – Isten atlétája Az operától az egyházzenéig

A dolgok természetes rendje szerint a figyelem már az új pápa személye felé irányul, de Karol Wojtyla sugárzó egyénisége, apostoli szolgálatának és egész emberi
lényének hihetetlen sokrétűsége minden
bizonnyal a jövőben is száz- és százmillió emberre fog hatást gyakorolni, és
nem csupán a hívőkre, hanem
mindazokra, akik számára
értéket jelent a szolidaritás,
a szeretet, a türelem, a szelídség, a sziklaszilárd hithűség, az
alázat, a szenvedés, a békességre
törekvés, a derű – „Legyetek derűsek, az vagyok én is” – üzente az
őt mindvégig hűségesen ápoló lengyel
nővéreknek és a fiataloknak földi élete
utolsó napján –, mindazok a fogalmak,
tulajdonságok, amelyek eszünkbe jutnak,
ha az elhunyt pápára gondolunk.
A 32 esztendős Regényi Huba kellő
alázattal, felkészültséggel, a teljesség igényével nyúlt választott témájához, bölcsen
felismerve, hogy egy Karol Wojtyla-szerű
személyiségről csak ilyen hozzáállással
lehet monográfiát írni. A kötet a Blikkkönyvek sorozatában jelent meg, a Ringier
Kiadó gondozásában. Reméljük, senki
nem veszi sértésnek, ha leszögezzük: a keresztény lelkület és szemlélet sem Magyarország legolvasottabb napilapjára, sem a
kiadóra nem jellemző. Ám kénytelenek
vagyunk mea culpát gyakorolni, és öröm-

mel ismerjük el, hogy mindez egyáltalán
nem érződik a könyvön. A szó pozitív
értelmében vett életrajzi lektűr született
a szerző tollából, akinek stílusa könnyed,
gördülékeny, tele van a könyv színes anekdotával, de mindez nem megy a színvonal
rovására, és még vázlatos történelmi kitekintést is kapunk az elmúlt század témához kapcsolódó, főbb eseményeiből. Regényi Hubának eszébe sem jut deheroizálni
II. János Pál pápát, tiszteli és csodálja az
elhunyt szentatyát, s ami legalább ennyire
fontos: végre
egyolyanvilági újságíró
–

transzcendens: húszéves korára elvesztette legközelebbi hozzátartozóit, meghaltak a szülei, testvérei – egyikük még
az ő születése előtt. Sok embert összetört
volna ennyi csapás, és az is érthető lett
volna, ha az ifjú Karol Wojtyla szenvedő
Jóbként fellázad Isten ellen, de nála éppen
az ellenkezője történt: a családi tragédiák
sorozata, valamint a II. világháború szörnyűségei, s egy majdnem halálos végű ifjúkori balesete – istenhitét mélyítették el,
papi hivatástudatát erősítették.
Regényi könyvéből az is kiderül,
hogy II. János Pál személyiségét már
gyermekkorától kezdve meghatározta
két alapvető jellemvonás: egyrészt derűs
volt, vidám és közvetlen, sugárzott róla
a szeretet, másrészt elmélyülten komoly,
határtalan tudásszomj hajtotta, és az a
vágy, hogy feladatait mindig, minden
körülmények között tökéletesen elvégezze. Hihetetlen felelősség- és
küldetéstudattal rendelkezett.
Katolikus egyházfőként is
elsősorban ezeket a jellemvonásait csodálta a világ. A
vállán hordozta Krisztus keresztjét, hiszen pápai szolgálatának csaknem utolsó tíz esztendejét egyre
betegebben, fáradtabban, Isten Szenvedő
Szolgájaként, de rendíthetetlen hittel,
mélységes alázattal végezte.
Könyvének végén Regényi felsorolja az
elhunyt szentatyával foglalkozó, ismertebb
monográfiákat, tanulmányokat és az eddigi pápák nevét is, Szent Péter óta. A kezdő
szerző rögtön elsőre jelentőset alkotott,
könyve minden bizonnyal megkerülhetetlen forrás lesz a lengyel pápával a jövőben
foglalkozó történészek, írók számára.

történészi
i gé ny e s s é g ge l
– foglalkozik egyházi témával, aki hívő lélek. Természetesen erre még csak
utalás sincs a szövegben, de ez egyértelműen kiderül abból, ahogyan a szerző
bemutatja II. János Pál életének döntő
momentumait, főbb fordulatait.
Regényi finoman, elkerülve a
didaktizmust, sejteti, hogy Karol Wojtyla
életében már kezdettől fogva jelen volt a

Bodnár Dániel

rődött. Művei előadásával a magyar vidéket, Budapest kulturális életét és nem
utolsósorban egész Európát gazdagította.
A hagyományokat ápolta, a kelet és nyugat közti zenei kapcsolataink gazdagításával a haladást mozdította elő.
Szellemi frissességét idős korában is
csodálták. Példaadó gondolkodását, viselkedését és felkészültségét tanítványai a
tőle kapott értékekkel viszik tovább. Fáradságos munkája, átlagon felüli műveltsége, sokoldalúsága, minden bölcsessége
tanítványai munkásságában teljesedik
ki, zenéje művei hallgatóiban él tovább.
A zeneszerző művei a Kodály-tanítvány
sokoldalúságát tükrözik az operától az
egyházzenéig, a versenyművektől az ifjúsági zongorairodalomig.

A Gellért tér 3. számú ház emléktáblájánál Horusitzky Zoltán zeneszerzőre
emlékeztek halálának 20. évfordulója
alkalmából Újbuda Önkormányzatának szervezésében.
Egybegyűltünk, hogy dr. Horusitzky
Zoltán zeneszerző, kedves tanárunk és
igazgatónk halálának 20. évfordulójáról
megemlékezzünk – kezdte megemlékező
beszédét Dobler Magda zeneesztéta.
82 évet élt. Családjáért, tanítványaiért, a zenéjét befogadókért dolgozott. A
háború alatti és utáni nehéz időkben kellett a rábízott problémákat megoldania.
Egész pályafutása alatt fáradhatatlan,
türelmes, derűs és szerény volt. Szegény
és gazdag tanítványaival egyformán tö-

Révész Marianna

Lassan egy hónapja annak, hogy két
hét híján 26 és fél éves apostoli szolgálat után II. János Pál pápa elhunyt.
Azóta már új egyházfőt is tisztelhetünk Joseph Ratzinger személyében,
aki XVI. Benedek néven foglalta el
Szent Péter trónját.

Dobler Magda: „Hallgassák és játsszák műveit, és szeressék meg a Horusitzky-alkotásokat, és
azokon keresztül a tanítvány műveiben továbbélő Kodály szellemiségét.”

Eperjes Károly költői estje a Sziklatemplomban

Konferencia az MTA és a T-Mobile szervezésében

Költészet és papi hivatás

A mobil hatása a családi kapcsolatokra

A rendezvényen Eperjes Károly Kossuthdíjas színművész olvasott fel részleteket II.
János Pál Római Triptichon című, 2003ban megjelent, háromrészes költeményéből. Közreműködött a Magyar Furulya
Együttes. Az est kezdetén P. Imre Csanád,
a Sziklatemplom kápolnaigazgatója pünkösd csodájának nevezte az egység megvalósulását a sokféleségben. Ezt valósította
meg II. János Pál: mintha a Szentlélek szólalt volna meg általa, a világ minden nyelvén. S hogy amit hirdetett és tanított, az
nem elröppenő szó volt, hanem a krisztusi
élet, megmutatkozott méltósággal elviselt
szenvedésében és halálában is – mondta.
A Római Triptichon költészet, de teológia és filozófia is egyúttal. Akárcsak többi szépirodalmi műveiben, Karol Wojtyla
ebben is a lengyel irodalmi, művészeti hagyomány folytatója. Egy fiatalokhoz intézett, 1979-es beszédében így fogalmazott:
„A lengyel művészetek kreativitása még
mindig főleg a kereszténységből merít
ihletet. A lengyel költészet az Evangélium
forrásából táplálkozó széles ihletfolyam.”
A triptichon elmélkedés a Sixtus-kápolna Michelangelo által megfestett fres-

kói előtt, a csodálat és ámulat kifejezése a
Teremtő, a létrehozott földi világ és elsősorban a legfőbb teremtmény, az ember
iránt. A költemény szerint a középkor és a
reneszánsz határán alkotott zseniális művész a világ képeiben észrevette Isten látomását, s a Teremtő látásával szemlélt. A
költő II. János Pál üzenete: minden ember
arra hivatott, hogy visszanyerje ezt a látást.
Meg kell találnunk a kulcsot (con-clave),
ahogyan Michelangelo is megtalálta. „E
kulcs révén lelhető fel a láthatóban a láthatatlan. Az ősszentség.” Így juthatunk el
„a képmás és hasonlatosság” igazságához,
vagyis ahhoz, hogy Isten a saját képmására
és hasonlatosságára teremtett bennünket.
Eperjes Károly előadásában kibomlik
a triptichon sokrétűsége: az intellektuális,
teológiai és filozófiai mélység, s a költészet érzelmeinket megszólító dimenziója. A művész ritka alázattal közelít Karol
Wojtyla szép és megható, de nem könnyű
költeményéhez. Eperjes tökéletesen birtokában van annak a szükséges ismeretnek
és tudásnak, amely lehetővé teszi a szöveg
értelmezését. Nagyon lassan, tagoltan
mondja a szöveget, mintegy újrateremtve,
továbbgondolva Karol Wojtyla gyönyörű
versét, s hallgatva őt, bennünket is hatalmába kerít az ámulat és a csodálat: több
ez, mint költészet, és több mint filozófia. S
hogy tökéletes harmóniába olvadhat össze
költészet és papi hivatás.

Kép, gondolat és tudás a mobilkorban címmel a Magyar Tudományos
Akadémia Filozófiai kutatóintézete és
a T-Mobile Magyarország Rt. április
28–30. között nemzetközi tudományos tanácskozást rendezett az MTA II.
emeleti kiselőadójában.
Az angol nyelvű konferencián – melyet
Sugár András, a T-Mobile elnök-vezér-

igazgatója és Nyíri Kristóf, az MTA Filozófiai kutatóintézetének igazgatója nyitott
meg – 24 ország képviselői, rangos hazai
és külföldi előadók számoltak be az elmúlt időszak legfontosabb kutatási eredményeiről három témakörben: a szöveget felváltó képi kommunikáció; a mobil
eszközök és a tanulás; a mobiltelefonnak
a gyermekek és családok kapcsolataira
gyakorolt hatása.

Révész Marianna

Május 2-án, hétfőn este, pontosan egy
hónappal II. János Pál halála után, a
Lengyel Intézet és a Sziklatemplom
rendezésében költői esten emlékeztek
a megjelent hívek a „remény” pápájára a Sziklatemplomban.

G. Németh György és Sugár András a konferencia megnyitóján.

Bodnár

Egy kis nosztalgiázás a Fonó Budai Zeneházban

Táncház a hőskori nemzedéknek

Révész Marianna

Három évtizede új műfaj született Magyarországon – pontosabban egy ősi műfaj
támadt fel. A több ezer éves múltú énekelt vers hagyományát a Sebő együttes
fedezte fel újra és honosította meg hazánkban. Ekkor indultak az első táncházak is.

A táncházmozgalomban úttörő szerepet
játszottak Sebőék. Szerelmek, barátságok
szövődtek, az akkori résztvevőkből anyukák, apukák, sőt nagyszülők lettek. Sebő
Ferenc és a Fonó Budai Zeneház a Szenior
táncház a hőskori nemzedéknek címmel
havonta eleveníti fel a közös ének, tánc,
muzsika nem feledhető hangulatát. Legutóbb április 29-én este a Fonó kávézója,
sörözője asztalainál üldögélők között
zendített rá a Sebő együttes.
Remekül indítottak, és az addig sörözgető párok közül a legbátrabbak máris
középre perdültek. Hamarosan követték
őket mások is. Úgy tűnt, nem felejtették el
a régi motívumokat, mert volt, aki hivatásos táncosokat megszégyenítően táncolt.
„Annyira vártam, hogy a régi társasággal
találkozhassak!” – mondta újabb ismerősöket átölelve az egyik hölgy.
Azt is mondhatnánk, hogy a hőskori
nemzedék nosztalgiázni jár a Fonóba. És
már van hozadéka is ennek a rendezvénynek, mert az egykori táncházasok elhatározták, hogy legközelebb elcsalják a gyerekeiket is. A következő Szenior táncház
május 27-én, pénteken 20 órakor lesz.
Deák Attila

A közelmúltban különösen ez utóbbi
téma, azaz a gyermekek fejlődése, az ifjúság és a mobiltelefónia kapcsolatának
feltérképezése heves viták kereszttüzébe
került a nemzetközi és hazai sajtóban. A
konferencián elhangzott előadásokból
egyértelművé vált, hogy a mobil a családon belüli odafigyelő kapcsolattartást
intenzívebbé, a gyermeki közösségszerveződést hatékonyabbá, a baráti és érzelmi
kommunikációs viszonyokat harmonikusabbá tette. Az előadók cáfolták azokat
a téves elképzeléseket, amelyek szerint a
gyermekek mobilhasználata az egészséges
kommunikációs fejlődés gátjává válhatna.
A pszichológia, a pedagógia és a szociológia vizsgálati eredményei bizonyítják,
hogy a mobilkommunikáció a felnőttek
és a gyermekek esetében sem tekinthető
a személyes érintkezés helyettesítőjének,
sőt, éppenséggel annak katalizátora. A
gyerekek számára a mobil elsősorban közösségi játék, a közös társas teret szervező
kommunikációs csomópont.
A nemzetközi konferencia előadásaiból az is nyilvánvalóvá vált, hogy az
uralkodó kommunikációs közeg immár
nem papíralapú, jóllehet a hagyományos
könyvkultúra értékeit meg kell őrizni. A
digitális kommunikáció meghatározó
csatornájává egyre inkább az emberek közötti kommunikáció új, kulturális forradalommal felérő legszemélyesebb eszköze,
a mobiltelefon válik.

HIRDETÉS

Ez a hirdetési hely
az Öné is lehetne...

Médiatanácsadás
a keretes hirdetésekről:
06/30/9925-866
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, 06/30/940-8093.
www.villalux.hu, villalux@villalux.hu
SASADON, Sashegyen és a Villányi út mellékutcáiban keresünk ügyfeleink részére csendes,
világos lakásokat. ImmoTéka Ingatlaniroda, XII.,
Csörsz u. 17–21. Tel.: 201-1821, 06/30/202-1892.
Aktuális ajánlataink: www.immoteka.hu

KELENFÖLDÖN 48 m2-es, kétszobás panellakások 9,5 millió irányártól eladók.
06/20/351-3141.
GAZDAGRÉTEN extrán felújított 1+2 félszobás, panorámás panellakás 12 900 000 irányáron
eladó. www.banalp.hu 06/20/934-0635.
BARANYAI utcára néző, 68 m2-es, erkélyes,
konvektoros, felújított lakás tulajdonostól eladó.
Érdeklődni: 06/20/354-4846.
XI., SZERÉMI úton 2 szobás, III. emeleti, erkélyes, gázkonvektoros lakás eladó. Irányár: 16,9 M
Ft. Tel.: 06/30/271-0520.
NAPHEGYEN azonnal beköltözhető frissen
felújított, 2 szobás lakás kocsibeállóval, kertes
házban eladó. Ár: 27,5 M Ft.
356-8160, 06/30/667-3789.
XI., SOLT utca mellékutcájában eladó 2002ben épült, igényes társasházban II. emeleti, 109
m2-es, 4 szobás, reprezentatív lakás garázzsal.
39,5 M Ft. 06/30/251-4000.

XI., ÚJHÁZY utcában eladó földszinti, saját
garázsos, 50 m2-es és 70 m2-es új építésű lakás
390 000 Ft/m2 áron. 06/30/251-4000.
ÜGYFELEINK részére keresünk-kínálunk eladó-bérbeadó telket, házat, lakást. Megbízható,
gyors, teljes körű ügyintézés. D.R. Pont
Ingatlaniroda. 06/23/500-964, 06/30/944-5207.
IRODÁNK ügyfeleink részére keres eladó lakásokat. 06/20/465-2065, 06/20/342-9990.
XI., ÚJHÁZY utcában év végi átadással eladó
I-II. emeleti, 93 m2-es lakás garázzsal, tárolóval.
39,3 M Ft. 06/30/251-4000.
XI., KALOTASZEG utcában 2006. tavaszi átadással 15 lakásos társasház épül. 48–105 m2-es
lakások eladók 300 000–340 000 Ft/m2 áron.
06/30/251-4000.
FÉLEMELETI, 44 m2-es iroda XI., Fejér Lipót
utcában eladó. 06/30/465-1410.
XI., BEREGSZÁSZ úton 54 m2-es lakás eladó.
06/20/445-2455.
KISKÖRE utcai 52 m2-es, felújítandó, kétszobás, erkélyes lakás eladó. 06/20/351-3141.
ALBERT utcában felújított, 2+2 félszobás panellakás 14 800 000 irányáron eladó.
www.banalp.hu 06/20/364-8676.
ALBERTFALVÁN 31 m2-es tégla garzonlakás
8 650 000-ért eladó. www.banalp.hu
06/20/934-0635.
PANNONHALMI úti másfélszobás, erkélyes
lakás garázzsal 21,5 millió Ft. 06/30/231-9916.
SASHEGYEN épülő 5 lakásos társasházban 81
és 92 m2-es lakások nagy teraszokkal, 2006. II.
negyedévi átadással leköthetők. 06/20/393-9689.
SASADON épülő 5 lakásos társasházban 88
m2-es lakások 2006. év végi átadással leköthetők.
06/20/393-9689.
BIATORBÁGYON, szép környezetben épülő
társasházban 3-4 szobás lakások 2005. II. negyedévi átadással leköthetők. 0/620/393-9689,
06/30/905-7188.
XI., ALSÓHEGY utcában, kertes házban 41
m2-es, szoba hallos, erkélyes lakás eladó.
15,3 M Ft. 06/20/393-9689.
VELENCÉN 110 négyszögöles telken kétszintes,
106 m2-es nyaraló eladó. Terasz, garázs, pince, víz,
villany van. 24 millió. 204-1541, 06/20/410-4969.
XI. KER., Fejér Lipót utcában 49 m2-es panorámás öröklakás eladó. 13,5 millió Ft.
06/30/294-2806, 203-1818.
TULAJDONOSTÓL eladó 1 szoba komfortos,
34 m2-es, gázfűtéses, kis rezsijű, erkélyes lakás
Albertfalván, téglaházban, csendes környéken,
8,9 millió. 06/70/272-9800.
3 SZOBÁS, 65 m2-es II. emeleti panellakás
zöld környezetben eladó. Fehérvári úton. Irányár
12,8 M Ft. Tel.: 204-9133, 06/70/314-1945.
NAGYSZALONTA utcában 70 m2-es, 2,5 szobás lakás garázzsal eladó. T.: 06/70/210-5212.
XI., HADAK útján 33 m2-es, lodzsás, panorámás, felújítandó, panel öröklakás 7,6 millió.
06/30/530-5338.
XI., BARANYAI utcában 39 m2-es, felújítandó,
mosdós üzlethelyiség 10 millió. 06/30/530-5338.
XI., ETELE úton 48 m2-es, másfélszobás, félemeleti, felújítandó panel öröklakás 10, 8 millió.
06/30/530-5338.
XI., MEZŐKÖVESD utcában 34 m2-es, konyha
+ étkezős, biztonsági ajtós, 2. emeleti, felújított
öröklakás 11,6 millió. 06/30/530-5338.
XI., ELEK utcánál, 77 m2-es, két és félszobás,
hallos, kertkapcsolatos, felújított villalakás szép
házban, kocsibeállóval 31,5 millió. 06/30/530-5338.
KERESÜNK eladó és kiadó öröklakásokat,
családi házakat a XI. kerületben. Budai New York,
219-0362.

BÉRLEMÉNY
LAKÁS és iroda céljára kiadó ingatlanok.
www.banalp.hu 361-4287.
MADÁRHEGYEN 720 m2 gyümölcsös bérleti
joga kis faházzal átadó. A telken víz, villany van.
40-es busszal megközelíthető. Telefon: 318-3466.
XI., VILLÁNYI úton 17 m2-es üzlethelyiség
bármilyen célra kiadó. Ár: 40 000 Ft/hó.
Tel.: 06/30/400-8965.
BALATONNÁL gyönyörű, gyermekbarát nyaraló kiadó 20 000 Ft/9 fő/éj (2 fürdőszoba, 4 háló,
nappali 2 terasz). 06/20/987-2480.
KÜLFÖLDI turistáknak a MOM-park mellett
felújított apartman kiadó. T.: 201-3252 (17 után).
GARÁZS hosszú távra kiadó a Beregszász
úton. Tel.: 246-2072 este, 06/20/940-7560.

OKTATÁS
KERESÜNK, kínálunk eladó, kiadó ingatlanokat egyszerűtől a luxusig. 215-0311,
06/30/397-6556 www. ingatlan.com/beabt
XI., RÁTZ LÁSZLÓ utcában háromszobás, 66
m2-es, 6. emeleti, igényes panellakás költözhetően eladó. Irányár: 13,9 millió.
Érd.: 06/20/438-9136, 06/26/340-902.
ELADÓ, kiadó lakásokat, házakat, telkeket keresek ügyfeleknek. Dr. Fülöp Anna,
06/30/973-8536.
INGATLANABC! Eladó, kiadó ingatlanokat keresünk-kínálunk! OLS Bt. 1995 óta.
Hitelügyintézés: 351-9578.
Honlap: www.ingatlanabc.net
DIÓSDON 914 m2-es közművesített építési
telek fúrt kúttal, 30% beépíthetőséggel eladó.
06/30/428-9080.
DARÓCZI útnál cégközpontnak alkalmas, 250
m2-es ház eladó. 06/30/922-9053.

FEHÉRVÁRI úton 70 m2-es, 2+2 félszobás, I.
emeleti panellakás 13 900 000 forintért eladó.
06/30/349-1752.
BALLAGI MÓR utcában II. emeleti, felújított,
45 m2-es lakás 11 800 000 forintért eladó.
06/30/349-1752.
ELADÓ a Szabolcska Mihály utcában egy 86
m2-es, 2 és fél szobás öröklakás. Érdeklődni a
06/20/542-7522-es számon este.
XI. KERÜLET, Kamaraerdőn zárt kert téglaházzal eladó. 367-3321.
VÁROSHÁZ Ingatlaniroda keres-kínál eladókiadó lakásokat, házakat, telkeket. XI. kerület specialistája. 381-0542, 06/30/957-8794.
SZIGETSZENTMIKLÓSI kétszobás, felújított
házat elcserélném XI. kerületi panelra, értékegyeztetéssel. 06/20/493-1714.
27 m2-ES helyiség műhelynek, üzletnek, garázsnak eladó. Fadrusz u. 31. T.: 365-8252.

ANGOL-, német-, francia-, spanyol-, olaszórák
igény szerint. 201-3139.
ÁLLAMILAG elismert dajka, pedagógiai aszszisztens és gyógypedagógiai asszisztens szakképzés. Kasza Szakképzési Központ: 276-5918.
ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsgára felkészítés
gyerekeknek, felnőtteknek.
Tel.: 06/30/2540-414, 209-3175.
JOGOSÍTVÁNY most kedvezményekkel: ingyen elmélet és tankönyv, diák- és családtag kedvezmény. Elmélet: de., du. Oktatás légkondicionált
gépkocsikon. 7. sz. Autósiskola, XI., Villányi út 60.
361-1856, 06/30/996-2290, 06/30/996-2299.
ANGOL-NÉMET nyelv tanítását vállalja nyelvtanár minden korosztálynak. Nyelvvizsga-, pótvizsga-felkészítés is. Házhoz is megyek!
06/20/517-6873, 06/70/540-3337, 246-6869.
BUDAI Rajziskola – Művészeti Szakközépiskola
érettségizettek részére felvételt hirdet grafika, fotó
és ötvös szakon, jelentkezés május végéig. (OKJ
szakképesítés) Tel.: 355-0341.

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
fogszabályozó készülékek
minden korosztálynak.
Esztétikus kerámia és
a fogak belső felszínén
elhelyezkedő,
nem látható
készülékek.
Érdeklődni lehet:
KELENFÖLDI FOGÁSZATI
CENTRUM
Tel.: 203-3006
Cím: 1119 Etele út 39.
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Ajtó? Ablak? BUDALUX!
Építmények kivitelezése, felújítása
Bevonatos korrózióvédelem
Kül- és beltéri felületképzés
Festés, mázolás

Az igényes egyedi nyílászáró
DECEUNINCK ötkamrás
Belga profilrendszer
SIEGENIA német biztonsági vasalat,
Hővisszaverő üveggel alapáron!
Panelba bontástiszta csere.
Minőség közvetlenül a gyártótól:
Kelenföldön a Csurgói út 15-ből.

Telefon: 06/33/440-279 Hétfőtől péntekig: 7-14 óráig

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

SECCO KFT.

RENDKÍVÜLI
KLÍMA AKCIÓ!!!
2,6 kW-os hűtő-fűtő SPLIT klíma
felszerelve és beüzemelve, 4 fm csővel
kompletten, 40-45 m2 helyiségig.
Bevizsgált EU-szabványos gép.
R407-es gázzal töltve. 2 év garanciával.
HOMEZONE típusú 80 000 + áfa
a KENDE Kft.-nél
AMÍG A KÉSZLET TART!!!
Párásítók, páraelszívók is kaphatók!
MATEMATIKA-, fizika-, kémiaoktatás általános iskolásoktól egyetemistákig.
385-3280, Obádovics.
GÉPÍRÁSOKTATÁS, számítástechnikai
tanfolyamok (Word, Excel, internet). Mikrobit.
212-8212.
MATEMATIKUS nyolcadikosokat, középiskolásokat, egyetemistákat tanít egyénileg.
Tel.: 365-2969.
ANGOL nyelvoktatást vállalok minden szinten.
Házhoz megyek. 205-7037.
JOGSIDOKTOR! Autóstanfolyamok minden
nap! Diákkedvezmények, részletfizetés. 386-8239,
06/30/250-3300. www.gurulo-nebulo.hu
ANGOLTANÍTÁS kezdő szinttől vizsgákig,
nyelvtanárnál, Gazdagréten.
246-8246, 06/20/585-4515.
SZÁMTAN, mértan, fizika, Péter bácsi tanítja.
T.: 226-4077, 06/30/363-4211,
www.peterba.amigo.hu
NÉMETOKTATÁST vállal fiatal diplomás tanárnő a Kosztolányi térnél, 2000 Ft/ 60 perc.
Tel.: 361-1974, mobil: 06/20/412-3211.
NÉMETOKTATÁS, korrepetálás, hatékony
nyelvvizsga-felkészítés. Házhoz megyek.
06/70/551-8526.
LASSÍTOTT angoltanítás, egyéni módszerrel,
tananyaggal. Max. 2 év alatt heti 3 óra tanulással
tárgyalóképes lehet. Telefon 386-9298.
MATEMATIKAKORREPETÁLÁS csoportosan,
egyénileg, házhoz is megyek. 365-4771.
GAZDAGRÉTEN angoltanár vállal korrepetálást, nyelvvizsgára, felvételire felkészítést. Nyáron
is. 246-8045, 06/70/616-5035.
NYELVVIZSGÁZOTT gimnazista angol és
matematikaórákat vállal. 06/70/523-8131.
MATEMATIKA, fizika, kémia, valószínűségszámítás, statisztika… közép szinttől felsőfokig.
06/70/218-9000.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
GÁZBOJLEREK, konvektorok, cirkók javítása,
villanybojler vízkőtelenítése, csapok, WC-k javítása azonnal, garanciával.
359-5033, 06/30/924-8010.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornaszerviz! XI.
kerületi gyorsszolgálat. Lefolyótisztítás falbontás
nélkül, azonnal. Csatornák, lefolyók javítása, cseréje, építése. Vízvezeték-szerelés.
228-6193, 06/30/921-0948.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületieknek
azonnal. Falbontás nélkül, több évtizedes gyakorlattal. 227-7210, 06/30/940-0748.
VÍZ-, gáz-, fűtésszerelés. Gebe. Kisebb javítástól a teljes felújításig. Csőrepedések, ázások
megszüntetése. Villanybojler szerelés és vízkőmentesítés. Vízmérőszerelés, kerticsap-csere ásással. Mosógép, mosogatógép-bekötés.
Anyagbeszerzéssel, garanciával. Gebe László vízvezeték-szerelő mester.
207-2850, 06/30/942-0064, 06/30/949-2052.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Gebe. Tisztítás, zsírtalanítás, gyökértelenítés, falbontás nélkül. Korszerű
gépekkel, több évtizedes gyakorlattal, garanciával.
207-2850, 06/30/942-0064, 06/30/949-2052.
GÁZ, víz, központi fűtés, csatorna szerelése,
tervezése, Gázműveknél átadása. Gázkészülékek
javítása. Tel.: 06/30/944-6513, Nagy László épületgépész.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő
mester. 06/20/934-4664, 246-9021. Elmű által minősített vállalkozás.
VÍZSZERELÉS-duguláselhárítás gyorsszolgálat. Csőtörések, csapcserék, javítások hétvégén is.
06/30/200-9905, 06/70/501-7457.
VÍZSZERELÉS, duguláselhárítás, fűtésszerelés
A-Z-ig. 402-0627, 06/70/563-3917.
GÁZKÉSZÜLÉKEK nyári, 25%-os, kedvezményes cseréje, javítása, tűzhelyek, konvektorok,
vízmelegítők. Tel.: reggel és este 7–9 óra között
466-6113, 06/30/212-4693.
VILLANYSZERELÉS! Győrffy István. Lakások
elektromos felújítása, hőtárolós és cserépkályhák,
villanybojler, kaputelefon szerelése.
T.: 203-0134, 06/20/3210-295.
VÍZ-FŰTÉSSZERELÉS, teljes felújítás, ázások
megszüntetése, készülékek javítása, cseréje garanciával. Balázs János épületgépész technikus.
Tel./fax: 362-4050, 06/20/917-0697.
VILLANYSZERELÉS, felújítás, hibaelhárítás
azonnal! Megbízható áron!
246-0927, 06/20/926-1533.
VILLANY-, vízszerelés, bojlerek, villámhárítók
szerelése, javítása. Anyagbeszerzéssel, garanciával.
T.: 310-4018, 06/20/915-2678.
GÁZSZERELÉS, víz, csatorna. 30 éve a lakosság szolgálatában. Fég-partner konvektorok szakvéleményezése, cseréje kedvezménnyel.
226-0052, 06/20/972-1344.
ÉPÜLETEK, családi házak villanyszerelése, hibaelhárítása. Malek Nándor: 06/20/935-9403.
VÍZSZERELÉS, csapok javításától a teljes felújításig. Beázások, csőtörősek elhárítása.
Telefon: 378-4649, 06/30/933-2115.
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.
GÁZKÉSZÜLÉKEK cseréje, áthelyezése, javítása aznap, garanciával. Tel.: 216-2603.
www.futesszereles.hu
VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás azonnali
kezdéssel. Gáz-EPH készítés. Hanusi mester.
Tel.: 06/30/950-7009.

Rendelés: 1119 Bp., Etele út 32/c.
Klímabolt 10-16 óráig. Tel.: 203-1727

14

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
VILLANYSZERELŐ. Kisebb munkákat vállalok. Tel.: 246-9953 vagy 06/30/947-6036.
GÁZ-, víz-, fűtésszerelés, lakásfelújítás, gázkészülékek, csőtörések javítása.
276-9408, 06/20/955-4768.

LAKÁSSZERVIZ
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, parkettázást,
tapétázást, mázolást, csempézést ingyenes takarítással vállal kisiparos. 202-2505, 06/30/251-3666
TELJES körű lakásfelújítást vállalunk garanciával, bútormozgatással. 06/70/312-7991, 260-7534.
REDŐNY-, reluxa-, szúnyogháló-készítés, -javítás garanciával. 06/20/488-3378, 06/30/223-0694.
TETŐTŐL a pincéig! Lakás-, házfelújítás minden szakmában, kerületi referenciákkal, magyar
szakemberekkel. Ingyenes árajánlattal, gyors kezdéssel. Tétény-Épszer Kft.
226-4539, 06/20/946-7557.
FESTÉS, tapétázás, PVC-, parkettajavítás, -csiszolás, -lakkozás, lamináltparketta,
gipszkartonszerelés, ablakszigetelés, burkolás.
322-4590, 06/30/232-8732.
ZÁRMESTER gyorsszolgálat! Ajtónyitás, zárszerelés, betörésbiztos hevederzár-szerelés, lakatosmunkák, rácsok. 06/30/961-3794.
PARKETTÁZÁS, csiszolás, lakkozás, PVC-,
szőnyegfektetés. 208-0721, 06/20/949-4529.
TETŐSZIGETELÉS 10 év garanciával, referenciákkal. 4 Pillér Kft. 06/30/931-5495, 405-4603.
REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, harmonikaajtó, szúnyogháló készítése, javítása garanciával,
ingyenes felméréssel. 06/30/964-8876, 213-2033.
LAKATOS-, asztalosmunkák, kerítések, korlátok, galériák, beépített szekrények helyszíni javítása. 06/30/960-2183.
MINDENFÉLE tető, bádogos és tető kőműves
munkát vállalok garanciával.
T.: 267-5234, mb.: 06/20/926-8321.
ABLAKSZIGETELÉS! Ajtók, ablakok szigetelése szilikongumival, garanciával, referenciával.
06/20/494-3657.
REDŐNY-reluxa, napellenző, szúnyogháló, szalagfüggöny, harmonikaajtó.
Tel.: 226-9959, 06/30/999-7669.
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, 06/30/251-5872.
BÁDOGEMBER Bt. vállal tetőmunkálatokat, új
bádogos szigeteléseket, pala, cserép, valamint kis
javításokat is. Fax: 361-4505, 06/20/934-9281.
RIASZTÓRENDSZEREK megtervezése, kivitelezése. Épületek, családi házak, hétvégi házak.
Malek Nándor: 06/20/935-9403.
20% KEDVEZMÉNNYEL festés, mázolás, tapétázás, lakásfelújítás azonnalra is. 06/30/224-4412.
CSERÉPKÁLYHÁK, kandallók javítása garanciával. Tel.: 249-3119, 06/30/961-8397.
LAMINÁLTPADLÓZÁST, parkettázást, csiszolást, PVC-zést minőségi kivitelezésben vállalok.
Tel.: 06/30/398-5782.
NYUGDÍJASOKNAK mosogató, WC, mosdó
javítása nyugdíjas szerelőtől. 385-6693.
MINŐSÉGBEN vállalunk szobafestést, mázolást, tapétázást, lépcsőházak festését bútormozgatással, fóliázással, takarítással. XI- XXII. árkedvezmény. 06/20/921-9335.
CSEMPÉZÉS, padlólapozás, felületkiegyenlítés
akciósan! Megbízható, pontos munka.
Tel.: 06/70/247-1975.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás tisztaságitól a díszítőfestésig, anyagbeszerzéssel, bútormozgatással, fóliatakarással, sittelszállítással,
garanciával. Érettségizett, hazai szakemberek.
06/70/505-5855, www. mesterfesto.hu.
TELJES lakásfelújítást vállalunk azonnalra, garanciával. Nyugdíjasoknak, panellakásra kedvezmény. 06/70/336-4194, 06/20/430-1461.
REDŐNY, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüggöny, napellenző, szúnyogháló készítése, javítása.
356-4840, 06/30/954-4894.
PARKETTÁZÁST, csiszolást, lakkozást, javítást,
PVC-szőnyegfektetést vállalok. 06/30/231-3807.
ÁCSMUNKÁT, tetőkészítést, tetőtér-beépítést,
galériakészítést, zsaluzást, lépcső, szaletli készítését vállalom. Tel.: 06/30/587-8666, 397-1625, este.

Apróhirdetés-felvétel
a szerkesztőségben:
hétfő–csütörtök: 9–15.30.
1111 Bp., Szent Gellért tér 1–3.

LAPOSTETŐ-SZIGETELÉS korszerű villas, bitumenes lemezekkel, referenciákkal.
Garancia: 10-12 év. Géczi Imre 06/20/471-1870,
tel./fax: 273-1857.
MINDENFAJTA redőny javítása, újak gyártása,
reluxa, szalagfüggöny készítése, javítása.
370-4932.
FESTÉS, mázolás, tapétázás. Olcsón, szépen,
garanciával. Török.
Tel.: 208-1520, 06/30/954-8559.
REDŐNYÖS munkák készítés, javítása, napellenző. Érd.: 229-0319, 06/20/984-1742.
ASZTALOS-, lakatosmunkák készítéstől a legkisebb javításig. Tel.: 06/20/4114-349, 789-3958.
BETÖRÉS elleni védelem! Ajtó- ablakrács,
hevederzár, zárszerelés. Fémajtó, -ablak javítása,
lakatosmunkák. Garanciával!
Tel.: 303-7060, 06/20/591-0774.
BÚTORKÉSZÍTÉS, egyedi méretben, egyéni
elképzelés alapján. Ingyenes felmérés, garancia.
Tel.: 06/70/209-6081. www.hamunatra.xls.hu
ABLAKSZIGETELÉS. Nyílászárók utólagos
szigetelése. Nútbemarásos technológiával, légkamrás kaucsukszigeteléssel. Por-, zaj- és hőszigetelés. Ingyenes felmérés, garancia.
Tel.: 06/70/251-0996. www.hamunatra.xls.hu
FALÉPCSŐK gyártása, illetve beton-, fém
lépcsőszerkezetek fával való borítása. Ingyenes
felmérés, garancia. Tel.: 06/70/209-6081.
www.hamunatra.xls.hu
FESTÉST, mázolást, tapétázást, parkettacsiszolást, takarítást vállalunk rövid határidővel.
Tel.: 06/30/619-5491.
REDŐNY, reluxa, napellenző, vászonroló, szalagfüggöny, szúnyogháló nagy árengedménnyel.
246-8946, 06/30/984-6090.
GARÁZSKAPUK telepítése hőszigetelt,
szekcionált kivitelben. Kerti kapunyitók szerelése.
397-0246, 06/70/313-1414.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
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 06/30/932-8870.
VILLANYBOJLEREK vízkőtelenítése, karbantartása, villanytűzhelyek. 06/30/9606-590,
06/20/583-3307. Gelka-Sztár.
MOSÓGÉPSZERVIZ a kerületben automata
mosógépek, mosogatógépek javítása 4 órán belül
hétvégén is. 421-5959, 06/30/942-2946.
HŰTŐGÉPSZERELŐ gyorsszolgálat a kerületben. Lehel, Zanussi, Whirlpool, Gorenje, Minszk,
egyéb fagyasztók, hűtők helyszíni javítása, ajtószigetelések cseréje 4 órán belül, hétvégén is.
Javításkor kiszállási díj nincs.
Tel.: 421-5959, 06/30/942-2946.
HAJDÚ villanybojlerszerviz a kerületben.
Szerelés, javítás, vízkőtelenítés a bejelentés napján, hétvégén is. 421-5959, 06/30/942-2946.
HŰTŐGÉPJAVÍTÁS 3 órán belül! Lehel,
Zanussi, Gorenje, Whirlpool és orosz hűtők szakszerű javítása, garanciával. Hétvégén is! Nyugdíjas
kedvezmény! T.: 215-6287, 06/30/222-0968.
VILLANYBOJLER szakszervize, javítás, vízkőtelenítés, csere aznap, garanciával. Tel.:
216-2603. XI., Karcag u. 28. www.lakasszerviz.hu.
MOSOGÉPEK gyors, szakszerű javítása garanciával. Kiszállás három órán belül, javítás
esetén ingyenesen. 285-6335, 06/70/315-9525,
06/20/257-2866.

TV-ANTENNA-SZÁMÍTÓGÉP
SZÍNESTÉVÉ-JAVÍTÁS! Orion, Videoton,
ITT-Nokia, Dual, Schneider televíziók helyszíni
javítása azonnal, villamosmérnöki végzettséggel,
garanciával! 06/20/5317-638.
GRUNDIG, Samsung, Sony, ITT, Orion,
Videoton és minden egyéb televízió, videó, hifi
javítása, garanciával.
Tel.: 06/30/982-4666, 275-6211.
ANTENNASZERELÉS, javítás, bővítés földi,
műholdas, mikrós gyakorlattal, akciók. 201-5368,
06/20/537-6281.
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, vírusirtás, problémák megoldása. Szerviz kiszállással. T.: 395-3579.
SZÍNES tv, videó, hifi és egyéb híradásipari termékek javítása garanciával, helyszínen is. Javítás
esetén ingyenes kiszállás: Belka, 06/20/323-2665.

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés, fuvarvállalás. 403-9357, 06/20/972-0347.
KONTÉNERES sitt-, sóder-, homok-, hulladékés termőföldszállítás. 06/20/944-4759.
MŰBÚTORASZTALOS vállalja antik-, stílbútorok restaurálását, készítését. 06/30/944-2206.
FUVARVÁLLALÁS, zárt dobozos 3,5x2x2
m-es rakterű kistehergépkocsival Budáról!
Telefon: 06/70/316-1533, 395-1217. Sziráki.
LOMTALANÍTÁS, költöztetés, sittszállítás, pince-, padlástakarítás. 204-5172, 06/30/921-5983.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, sittszállítás, pince-, padlástakarítás. 204-5172, 06/30/921-5983.
KERTGONDOZÁS, növényültetés, fakivágás,
fűnyírás, sövényvágás, kerítésfestés, permetezés
szakértelemmel, lélekkel. 06/30/418-6663.
TÁRSASHÁZAK közös képviselete könyveléssel, mindennemű ügyintézéssel.
06/70/237-5317, 229-2763.
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SZŐNYEGTISZTÍTÁS, mélymosás, vegytisztítás, szegés. Garanciával. 490 Ft – 890 Ft árig.
06/20/804-2936, 06/30/958-8693.
SZŐNYEGTISZTÍTÓGÉP-KÖLCSÖNZÉS
házhozszállítással, ablaktisztítás, nagytakarítás
azonnalra. Irodatakarítás, szőnyeg-, kárpittisztítás helyszínen. 06/20/981-5412, 420-5830,
06/30/417-9525.
SZŐNYEGTISZTÍTÁS háztól házig portalanítással, mélymosással 2 munkanap alatt.
Tel.: 06/70/313-7403.
IRODÁK, lépcsőházak takarítását, nagytakarítását, ablaktisztítását vállalom.
229-2241, 06/30/393-4787.
KERT-, telek-, tereprendezés, bozótirtás, favágás, talajcsere, gyepesítés, permetezés, kerítés-,
járda-, térkő-lerakás garanciával. Egyéb kerttel, telekkel kapcsolatos munkák kivitelezése.
273-0369, 06/20/947-5830.
KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás, áruszállítás magánszemélyeknek, irodáknak igény szerint, hétvégeken is. 06/30/954-5928.
TÁRSASHÁZAK közös képviseletét vállaljuk
680 Ft/hó/albetét díjért, mely tartalmazza a könyvelést, a pályázatokat, a teljes körű képviselet díját,
24 órás ügyeletet. 06/30/342-6549, fax: 466-6119.
ÜVEGEZÉS háznál még ma, de holnap
biztos. Számlánkat a biztosítók visszafizetik.
Strenglass Üvegező Bt. XI., Őrmezei út 55.
Telefon: 310-4116, 06/30/281-1457.
ÉPÍTÉSZ-TERVEZÉS rövid határidővel, korrekt
áron, teljes körű ügyintézéssel. 06/20/429-3990.
KÖLTÖZTETÉS, nehézgépszállítás, lomtalanítás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig, zongora, páncélszekrény. T.: 06/30/948-2206.
FAKIVÁGÁS, kertrendezés, kertészeti munkák
igény szerint is. T.: 06/70/530-6567.
TÁRSASHÁZAK közös képviseletét vállaljuk
teljes műszaki és jogi háttérrel, referenciával.
306-3382. 06/20/944-0094.
KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen! Ingyenes
pótkocsi, dobozok. Bauer-Teher.
292-1612, 06/30/944-3717.
PORATKA eltávolítása matracból, ágyból, szőnyegből Kirby amerikai mélyporszívóval.
06/30/960-8018, 246-1385.
TÁRSASHÁZAK ingatlankezelését (könyvelés, takarítás, liftfelügyelet, hibaelhárítás, kertgondozás, pályázatírás, ügyintézés) vállaljuk.
06/20/986-3839, 06/70/561-9751, 203-3686.
MÉRLEGKÉPES könyvelő PM-regisztrációval
társasházak, lakásszövetkezetek könyvelését vállalja. 06/30/307-2479, 06/70/561-9751, 203-3686.
TÁRSASHÁZKEZELÉST, közös képviseletet
vállal gyakorlattal, bizonyítvánnyal nyugdíjas
mérnök. 361-0218.

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
ÖNBIZALOMRA, kiegyensúlyozottságra vágyik? Segítséget kérni nem gyengeség!
Életvezetési, párkapcsolati, tanulási és más
problémák kezelése szakképzett pszichológusnál a XI. kerületben. 06/20/922-4847,
pszichologus@gmail.com
KINEZIOLÓGIAI stresszoldás, pánik, félelmek, depresszió, alvászavar stb. kezelése és
mágnesterápiás kezelés különböző eredetű fájdalmakra Gazdagréten. 06/30/200-5098 Halácsiné
Németh Tünde.

HIRDETÉS

FELHÍVÁS! Budapest Főváros XI. kerületi Önkormányzat jegyzője

BELSŐ ELLENŐRI FELADATKÖRBEN ÜGYINTÉZŐT KERES
Feladatai: A 193/2003. sz. kormányrendeletben foglaltak alapján.
Alkalmazási feltételek: Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség (közgazdasági, jogi)
vagy más felsőfokú iskolai végzettség esetén: okleveles pénzügyi revizori képesítés, pénzügyi–számviteli szakellenőri képesítés, okleveles könyvvizsgálói képesítés, költségvetési ellenőri képesítés, mérlegképes könyvelői képesítés, belső ellenőri képesítés, okleveles informatikai rendszerellenőri képesítés.
A képzettség és képesítés mellett legalább kétéves munkaviszony; köztisztviselői, illetve közalkalmazotti jogviszony; hivatásos állományú szolgálati viszony megléte költségvetési, pénzügyi vagy számviteli
munkakörben; legalább három év belső ellenőrzési gyakorlat; büntetlen előélet.
Illetmény: A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) előírásai szerint.
Jelentkezés: Írásban, szakmai önéletrajzzal (munkahelyek, szakmai tevékenység ismertetésével), az
iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatával a Budapest Főváros XI. kerületi
Önkormányzat jegyzőjéhez címezve, a humánpolitikai csoporthoz kell benyújtani FELHÍVÁS jelige megjelöléssel. Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.
Érdeklődni lehet: A XI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal jegyzői osztály humánpolitikai
csoportjánál, a 361-4203-as telefonszámon.
TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT: betegségek teljes
körének gyógyítása ősi atlantiszi módszerekkel,
garanciával! Ezoterikus és gyógyító tanfolyamok.
Tel.: 06/70/214-9265.

SZÉPSÉGÁPOLÁS
PEDIKŰR, talpmasszázs, középkorú, megbízható hölgy otthonába megy. Napközben.
06/30/381-0834.
PEDIKŰR! Talpmasszázs! Megbízható pedikűrös házhoz megy napközben is.
Tel.: 06/20/804-3149.

RÉGISÉG
GORKA, Gádor és Zsolnay kerámiákat vásárolna budai gyűjtő magas áron. 339-8084.
www.magyarkeramia.hu
SZŐNYEGBECSÜS vásárol régi, keleti szőnyegeket sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan.
Tel.: 06/30/456-3938.
JOSEPH and Joseph: magas áron vásárolok
bútorokat, garnitúrákat, festményeket, órákat,
ezüstneműket, vitrintárgyakat, csillárokat, perzsaszőnyegeket, régiségeket, varrógépet, zongorát,
teljes hagyatékot. Hívásra házhoz megyek, helyszínen fizetek. T.: 280-3619 vagy 06/20/932-6495.
HIVATÁSOS szakbecsüs, azonnali készpénzfizetéssel vásárol antik-, stíl-, koloniálbútorokat,
festményeket, porcelánokat, ezüstöket, órákat, kerámiákat, varrógépeket, zongorákat, írógépeket,
rádiókat, szőrmebundákat, könyveket, hagyatékot
kiürítéssel is. Szakbecsléssel, díjtalan kiszállással.
Hívjon bizalommal: 06/20/452-5847.

KÖNYV
ANTIKVÁR Felvásárló Központ vásárol régi
könyveket, könyvgyűjteményeket, képes levelezőlapokat azonnali és díjtalan kiszállással.
340-3760, 06/30/922-0436, 354-0978.
NOVOTNY-ANTIKVÁRIUM 1945 előtti könyveket vásárol. T.: 340-8016.

ÁLLÁS
100 000 Ft/HÓ mellékjövedelem saját időbeosztással! Fogyhat! 06/70/605-7337.
TÁRSASHÁZKEZELÉSSEL foglalkozó kft.
könyvelőt keres, nyugdíjast is alkalmazunk.
204-0765, 06/20/957-8545.

ESZTERGÁLYOS munkatársat keresünk hagyományos gépekre. Nyugdíjas szakembert vagy
részmunkaidőst. Telefon: 228-2737.
ÉLELMISZERÜZLETBE eladót, pénztárost
– nyugdíjast is – felveszünk. T.: 466-9471.
BUDAI, 4 csillagos szállodába vendégszobák
takarítására munkatársakat keresünk. Érdeklődni
a 06/30/340-5164-es telefonon lehet.

ÜDÜLÉS
APRÓK háza 2,5 éves kortól! Változatos
tevékenységekkel! Ellátással. 214-4257,
06/20/927-8449.
ERDEI tábor 2,5 éves kortól apróknak, délelőtti óvodásoknak egész napos programmal, XI.,
Spanyolréten. Júliusban 25% kedvezménnyel!
06/20/230-4643.
LOVAS tábor óvodásoknak június 20-tól július
1-jéig. Teljes napközbeni ellátással!
06/20/927-8449.
ÜDÜLJÖN Balatonföldváron olcsón, magánnyaralóban, strand közelében.
282-6339, 06/70/257-1074.

VEGYES
ZÁLOGFIÓK. Fehérvári út 17. Magas hitel kihelyezés, arany ékszerek értékesítése 2800 Ft/grtól. Érdeklődjön, tel.: 209-1208, 06/20/321-5848.
ELADÓ 24 db 20 literes műanyag boros kanna,
4 db 50 literes üvegballon, 250 liter vegyes gyümölcs cefre. Telefon: 318-3466.
MENYASSZONYI ruhavásár, amíg a készlet
tart! Adfer Divatműhely. 06/30/291-4922.
FIATAL megbízható pszichológus pár leinformálható munkahellyel eltartási szerződést kötne,
ott lakás nélkül. 06/30/440-4973, 203-6830.
KERTRENDEZÉS, kert-karbantartás és egyéb
kerti munkák. 06/30/481-5067.

KÖZLEMÉNY
ALAPÍTVÁNYUNK 2003 óta a XI. kerületi Bártfai utcai új intézetében is ingyenesen
nyújt speciális pedagógiai és egészségügyi
ellátást 0-6 éves sérült és halmozottan sérült
kisgyemekeknek.
Köszönjük, ha adója 1%-ával segít.
Adószámunk: 19664565-1-42.
Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány.
www.koraifejleszto.hu
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folytatás az első oldalról

Ami a csapatok nevét illeti: a BAR-Honda
neve már elhangzott, meg tudom erősíteni, hogy komoly a kapcsolatunk velük. A
másik csapatról viszont még nem árulhatok el részleteket.


Ha azt mondom, hogy Sauber, közel járok
az igazsághoz?

Nem rossz az irány... Nincs már sok privát csapat a Forma-1-ben. Nemrégiben
megváltoztatták a szabályokat, és ez nagyon nagy lehetőség számomra: lehetővé
teszi, hogy a Forma-1-ben szerepelhessek,
mint pénteki pilóta. Dolgozunk az ügyön,
remélem, hogy sikerülni fog. Elég jó helyzetben vagyunk, pozitív visszajelzések
vannak, de véglegeset sajnos egyelőre még
nem tudok mondani.


Az elmúlt év során rengeteget utazott. Most
több ideje jut a barátaira, a magánéletre?

Igen, egy picit több idő jut erre. Jóval gyakrabban tudok részt venni a barátaimmal
különböző programokon. Moziba, színházba járunk, próbálom behozni a lemaradást. Tavaly ilyesmire egyáltalán nem
jutott időm. Azért nem panaszkodom,
van tennivalóm bőven. Eleinte furcsa volt,
hogy több időm van, mint tavaly, de megszoktam és elfoglalom magam.


Mivel telnek mostanában a napjai?

Elsősorban tanulással. A győri Széchenyi
István Egyetemre járok, minden nap kéthárom órát tanulok. A fizikai felkészülést
ugyanúgy végzem, mint korábban: napi
két edzésem van. Bármelyik pillanatban
versenybe szállhatok, ez mindig benne
van a pakliban. Sosem lehet tudni, hogy
mikor üresedik meg egy hely valamelyik
csapatnál. Olyan állapotban kell lennem,
hogy ha mondjuk holnap hívnak, azonnal
bevethető legyek.


Mikor és hogyan kezdődött a pályafutása?

Ez egészen 1994-ig nyúlik vissza: akkor
volt az első gokartverseny, amin elindultam, a magyar bajnokságban. Akkor még
nem azzal a céllal köröztem a pályán, hogy
egyszer Forma-1-es versenyző lesz belőlem, ez csupán egy gyerekkori hobbi volt.
Elég jól alakultak a versenyeim, többször
is második lettem az év végi összesítésben.
Azután némileg váratlanul egy fantasztikus lehetőség adódott előttem. Alexander
Wurz McLaren-tesztpilóta édesapja volt
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Jó esélye van a visszatérésre

az, aki megszervezte a formaautós debütálásomat Barcelonában. Utána a német
bajnokságban indultam, a Forma-Renault
junior sorozatban. Ezt követően Franciaországban voltam egy évig egy pilótaiskolában. Azzal sikerült kivívnom ezt az egyéves franciaországi
ösztöndíjat, hogy
a német bajnokságban a második
helyen végeztem.
Következett a Forma-Renault 2000
Európa-bajnoki és
a német bajnoki sorozat, ahol harmadik lettem az öszszetettben. Itt már
olyan ellenfeleim
voltak, mint a tavalyi csapattársam,
Gianmaria Bruni,
és a Williams 2004es tesztpilótája,
Antonio Pizzonia.
Egy évvel később
jött a Forma-3000,
majd a Forma-1.

Sikerült a csapatnak két év után pontot szereznem, az Egyesült Állomok
Nagydíján, ami nagyon kiemelkedő
esemény egy ilyen kis csapat életében.
Nincs okom rá, hogy szomorkodjak. A
Minardi az egész mezőny legbarátsá-

polisi futam volt, ahol pontot szereztem,
és a magyar futam, ahol hatalmas bíztatást és szeretetet kaptam. Nekem a brazil
futam is nagyon kedves, mert szakmailag
az volt az egyik legjobb versenyem: mindent megpróbáltam kihozni az autóból.
Kellemetlenséget
csak a műszaki hibák miatt éreztem.
Összességében sikeres évnek tartom
a tavalyit. Azzal
a csomaggal, ami
rendelkezésemre
állt, elértem a maximumot.
 Fejlődött az el-

múlt év során?

Mindenképpen!
Nag y örömmel
tölt el, hogy sikerült előrelépnem.
Az év elején még
egy kicsit le voltam
maradva a csapattársamhoz képest.
Körülbelül a Monacói Nagydíj ma Mikor érezte
gasságában sikeelőször, hogy
rült utolérnem őt,
Baumgartner Zsolt Született: 1981. január 1., Debrecen. Magassága: 178 cm. Súlya: 74 kg. Családi állapota: nőtlen. Kedvenc
eljuthat
majd fokozatosan
étele: olasz tésztaféleségek. Kedvenc itala: szénsavmentes ásványvíz. Kedvenc könyve: A tizennégy karátos autó Rejtő Jenőtől.
a Forma-1-ig?
elléptem tőle. Ha
Kedvenc filmje: Mátrix. Pályafutása: gokart (1994-1997); Forma Ons Renault (1997); Forma Renault (1998); Forma Renault 2000
megnézzük az év
Talán 1999-ben,
(1999); Forma-3 (2000-2001); Forma-3000 (2001-2003); Forma-1 (2003-ban két futam a Jordan-Forddal, 2004-ben egész éves
szerződés a Minardi-Cosworth csapatával. Legjobb eredményei: gokart magyar bajnoki 2. helyezett az Intercontinental-A junior
elejét és az év végét,
amikor a Formakategóriában (1994 és 1995); Formula Ons Renault Német-bajnokság 2. helyezett (1997); Forma-Renault 2000 Európa-bajnokság
akkor látszik, hogy
Renault 2000 bajösszetett 3. helyezett (1999); Forma-Renault 2000 német bajnokság, 6 futamgyőzelem (1999); F-3000-es bajnokság, 6. hely
sokkal egyenletenokságban, az EBMonzában (2002); 5. hely Monacóban (2003); Forma-1, 8. hely az Amerikai Nagydíjon (2004).
n jól szerepeltem.
sebb teljesítményre
voltam képes az év
Nag yszerű versenyzőkkel szemben tudtam eredményes gosabb, legjobb hangulatú csapata. A második felében, mint az első versenyeken.
lenni, és kezdett kirajzolódni előttem, Jordannel egyébként azért nem sikerült
 Milyen volt a viszonya a csapattársával,
hogy kellő kitartással eljuthatok akár az megegyezni, mert a tárgyalások során
Gianmaria Brunival?
autósport csúcsát jelentő sorozatba, a For- szponzori problémák merültek fel. A
Minardi-szerződést is nehéz volt tető Igazából nagyon jó. Elég régóta ismerjük
ma-1-be is.
alá hozni, ezért nem sikerült egy jobb egymást, jó a kapcsolatunk, most Imolában
 A Jordan színeiben debütált a 2003-as
autóba beülnöm. Ennek ellenére elége- is találkoztunk. Volt egyfajta rivalizálás ketMagyar Nagydíjon, mégis a Minardival írt
dett vagyok a tavalyi évvel.
tőnk között, ami szerintem teljesen normális,
alá egész éves szerződést 2004-re. Miért?
de nagyon jól megértettük egymást, együtt
 Mi volt a legkellemesebb, illetve a legkeledzettünk, együtt készültünk. Szó sem volt
Nem bántam meg, hogy a Minardihoz
lemetlenebb élménye abban a szezonban?
olyan gyűlölködésről, mint Ralf Schumacher
igazoltam, mert úgy érzem, egy kifejezetten jó szezont töltöttünk együtt. A legnagyszerűbb élményem az indiana- és Montoya között a Williamsnél.

Köztudott önről, hogy szeret focizni.
Melyik csapatok állnak közel a szívéhez?

Nagyon szeretem a nemzetközi futballt.
Tavaly lehetőségem nyílt igazi világsztárok ellen játszani különféle jótékonysági
mérkőzéseken. Testközelből csodáltam
Cafú, Paul Gascoine és Didier Deschamps
játékát, hogy csak a legnagyobb neveket
említsem. Ez nagyon nagy élmény volt
számomra. Most, Imolában is meghívtak
egy jótékonysági futballmeccsre, azon
is pályára léptem. Schumival, Alonsoval,
Fisichellával, Trullival szoktuk kergetni a
labdát ezeken a mérkőzéseken.
A magyar csapatok közül a Fradi a
kedvencem, kaptam is tőlük egy mezt a
Forma-1-es debütálásom alkalmából. A
külföldiek közül kifejezetten senkinek
sem szurkolok, bár életre szóló élmény
volt Brazíliában a helyi Palmeiras csapata
ellen játszani.


Sikerült ismertebbé tennie Magyarországot?

Úgy érzem, hogy egy sportoló, bármilyen
sportágban vesz is részt nemzetközi szinten, mindenképpen pozitív irányban befolyásolja hazája megítélését. A Forma-1
az egyik legismertebb, legnagyobb figyelemmel övezett versenysorozat, ahol általában tíz-tizenöt ország képviselteti magát
versenyzővel. Ilyen szempontból egy pilóta egy ország nagykövete, hírvivője is egyben. A pontszerzésem nagy visszhangot
váltott ki a nemzetközi sajtóban. Őszintén
remélem, hogy jól képviseltem a magyar
színeket külföldön.


Tartja még a kapcsolatot a rajongóival?

Természetesen! Rengeteg levelet, e-mailt,
telefont kapok tőlük, aminek nagyon örülök. Folyamatosan szervezik a közönségtalálkozókat, melyekre boldogan megyek
el. Mostanában erre is több időt tudok
szakítani, mint például tavaly. Hálás vagyok, amiért bíztatnak.


Végezetül engedjen meg egy személyes
kérdést: hisz istenben?

Hiszek. Úgy érzem, hogy a hit nagyon sok
mindenben erőt ad, és sok esetben meg is
óv. Voltam már nem is egyszer olyan helyzetben, amikor egy hajszálon múlt, hogy
összeszedek-e egy komoly sérülést, vagy
nem. Úgy gondolom, nem a véletlen műve,
hogy eddig elkerültek a nagy balesetek.
Dergán Ádám

