Választás 2006
Sólyom László köztársasági elnök
április 9-ére, vasárnapra tűzte ki a
parlamenti választások első fordulóját. A szinte lehető legkorábbi időpontot valamennyi párt üdvözölte.
A választójogi törvény alapján a
belügyminiszter külön rendeletben
határozza meg a választási procedúra időpontjait. Négy év nem nagy
idő, de ahhoz elegendő, hogy most
újra tanuljuk a kopogtató cédula, a
különböző listák, a kampánycsend
fogalmait. A meteorológusok a jövő
hét időjárását sem ismerik, ám azt
tudják, hogy esőtől akkor nem kell
majd tartanunk. Hogy a felocsúdó
politikai szakértők miket jósolnak?
Az biztos, hogy a második forduló
április 23-án lesz.
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A XI. KERÜLET POLGÁRAINAK KÉTHETI KÖZÉLETI LAPJA

A bőr mestere

Műteremház

Ügyfélkapu

Varjasi Tamás iparművész a
DunapArt művésztársaság alapító tagja huszonegy éves kora
óta él kerületünkben.

A Mányoki és a Kelenhegyi
út sarkán látható szecessziós,
nemrég újjászületett épület
lakóiról készült riportunk.

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök meglátogatta a Kormányzati Ügyféltájékoztató
Központot.

interjúnk a 13. oldalon

riportunk a 9. oldalakon

tudósításunk a 3. oldalon

Újbudán van
a legkevesebb
munkanélküli


Hármas ikrek, egyedülálló anya

5. oldal

Az ország hatodik legnagyobb városa vagyunk
Az iskolázottságban is vezető helyen a kerület

Újbuda Magyarország hatodik legnépesebb „városa”. A kerület belső
részein a legalacsonyabb a munkanélküliség az egész fővárosban, viszont
arányosan itt él a legkevesebb gyerek,
és az elmúlt négy évben kétszeresére
ugrott az élettársi kapcsolatban élők
száma. Újbuda három választókerülete közül a 16-osban élnek a legtöbben.
A 17. választókerületben a legalacsonyabb a három- vagy többgyerekes
családok száma, viszont az egyik
legmagasabb a lakások egy főre jutó
átlagos alapterülete.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
2005 áprilisában mikrocenzust – kis-népszámlálást – végzett. A választókerületekre lebontott adathalmazból kigyűjtöttük
az Újbudára vonatkozó számokat, majd
összevetettük a budapesti átlaggal és a
2001-es népszámlálás eredményeivel is.
Az alapvető adatok mellett az érdekes, a

különleges, az átlagostól eltérő számokat
és trendeket mutatjuk be.
A kerület Magyarország hatodik legnépesebb „városa” Budapest, Debrecen,
Miskolc, Szeged és Pécs után. Közel min-

den tizenkét és feledik budapesti és majd’
minden hetvennegyedik magyarországi
Újbudán él. A XI. kerület lakossága az
elmúlt négy évben mintegy tizenkétezer
fővel csökkent, a 2005. áprilisi adatok szerint 136 ezren laktak itt. Igaz, azóta már
több lakóparkot is átadtak, így újra nőni
kezdett a lakosság száma.
Újbuda három választókerületre
oszlik: a 15. Gellérthegy, Lágymányos
és Szentimreváros, a 16. Albertfalva és
Kelenföld, a 17. Gazdagrét, Kelenvölgy,
Őrmező, Sasad-Sashegy területét fedi le.
A három közül a legnépesebb a 16., legkevesebben a 17.-ben laknak, holott négy
évvel ezelőtt még itt éltek a legtöbben. A
statisztika szerint a 17. választókerületből
mintegy húszezren költöztek el a 2001-es
népszámlálás óta. A legtöbb gyerek és a
legtöbb középkorú a 16., a legtöbb fiatal és
a legtöbb idős a 15. választókerületben lakik. Itt az egyik legalacsonyabb Budapesten a 100 felnőttre jutó gyerekek száma.
A kerületben élő családok
száma némileg
csök kent 2001
februárja és 2005
áprilisa között,
arányban a lakosság csökkenésével. A részleteket
nézve viszont már
változatos a kép,
ugyanis csak azok
a családok lettek
kevesebben, ahol a
házaspár együtt él.
Kismértékben nőtt
viszont az elvált
családok, illetve az
élettársi kapcsolatban élők száma. Ez
utóbbi főleg a 15.
választókerületben emelkedett .
A száz családra jutó gyerekek
száma a 15. választókerületben
a legalacsonyabb
egész Budapesten,
de a 16. választókerületben is jóval az átlag alatti.
A fővárosban a
három vagy többgyerekes anyák
száma a 17. választókerületben
Forrás: KSH Grafika: Pixel +
legalacsonyabb,
melyet rögtön a 15. körzet követ. Érdekes,
hogy három vagy még annál is több gyereke csak házaspároknak van, elváltaknak
vagy élettársi kapcsolatban élőknek nincs.

KÁTYÚMENTES
KERÜLET PROGRAM

folytatás a 3. oldalon

Révész Marianna



2006. JANUÁR 25.

Lukasik Ildikó mindig is ikreket szeretett volna. Mivel édesanyja unokatestvérei ikrek voltak, ezért áttételesen volt rá némi esélye, de arra, hogy
egyszerre három baba érkezik, még ő sem számított. A gyermekek apja a várandósság alatt kitartott Ildikó mellett, de a hármas ikreket már
sokallotta. Az apa nem tartja velük a kapcsolatot, nem fizet gyermektartást, és nemrégen a telefonszámát is megváltoztatta, így már Ildikó „tájékoztatni” sem tudja őt a kicsik hogylétéről.

Csaknem a teljes Őrmező megújul három év alatt

INTERJÚ

Nőkkel együtt kerek a világ
Veresné Krajcár Izabellával másodszori
nekifutásra sikerült leülni beszélgetni
alpolgármesteri munkájáról. A szocialista frakció egyik legkarakteresebb személyisége az intézmények
költségvetését egyeztette az érintett
vezetőkkel, akik túlórázva ecsetelték
jogos, de mégsem mindig teljesíthető
kéréseiket. Ehhez képest egy interjúadás leányálomnak tűnik.


A megelőző ciklusban ellenzéki padsorokban politizálva szociális érzékenységével tűnt ki a képviselők közül. Most kormányoldalon könnyebb elérni
a rászorulók támogatását?

Ellenzéki képviselőként is elfogadták a
javaslataimat. A nehéz emberi sorsok és
élethelyzetek segítségért kiáltanak. Nem
lehetett egyszerűen lesöpörni az asztalról
az érveimet. Ma is érvényesül a képviselőtársak, köztük saját frakciótársaim és a vezetés meggyőzése, ha nem is maradéktalanul. Mert sajnos minden kérést kormányzó
párt tagjaként sem lehet teljesíteni. Mindig
lehet viszont a többség igényét képviselni.


jaihoz önkormányzatunk kétszer annyit
tesz hozzá saját forrásaiból. Ez nagyon
nagy összeg, s ez teszi lehetővé, hogy a fővárosban máshol nem létező szociális támogatási formákat is alkalmazzunk. Ilyen
például a születési támogatás, a méltányosságból nyújtható közgyógyellátás, az idősek
gyógyszertámogatása, az egyszeri karácso-

Egyéni fájdalmakban nem kívánunk turkálni,
viszont a kerület egészére vonatkozó adatok jelezhetnek valamit az olvasók számára.

A legbeszédesebb számadat az, hogy az
állam által nyújtott gondoskodás forint-

nyi támogatás. A szociális területre fordított
összeg tavaly 2 milliárd forint volt, terveink
szerint ebben az évben 2 milliárd 100 millió
forint lesz. Ebből finanszírozzuk a fent említetteken túl a különböző segélyektől a személyes gondoskodást nyújtó intézmények
működésén át az idősek napján szervezett
színházlátogatásig számos programunkat.
E feladatok megoldásában nélkülözhetetlen
szerepe van a partner civil szervezeteknek,
amelyek évek óta kipróbált társaink.


Milyen programmal, egyéni ambíciókkal vágott
neki az alpolgármesteri feladatoknak?

Ha úthibát lát, hívja Újbuda zöld számát!
Az újbudai önkormányzat által már 2005-ben meghirdetett
KÁTYÚMENTES KERÜLET PROGRAM keretében,
a 06-80-ÚJBUDA számon beérkezett bejelentések alapján
két munkanapon belül megkezdik a kátyú kijavítását.

Nőkkel együtt kerek a világ. Ebben a
polgármesteri vezetésben nőként kerestem az egyensúlyt, az egyenrangúságot.
Négy férfi racionális szemlélete állt és áll
szemben olykor az én érzelmi megközelítésemmel. A döntések is így születtek vívódások és viták közben. Úgy látom, hogy
a nők rugalmasabbak, kevesebb presztízs
szempont merül fel az életükben. A saját
történetemtől elrugaszkodva, biztos vagyok abban, hogy újra kell értelmezni a
nők szerepvállalását, egyenjogúságát. Ma
már talán nem is annyira a munkában,
mint a családban. Az kezdetektől egyértelmű volt, hogy a szociális ügyekkel és
a lakásgazdálkodással, a 2700 kerületi
közalkalmazott sorsával én foglalkozom.
Időközben vezetőtársaimmal egy-egy területet „elcseréltünk”, hogy még testhez
állóbb legyen, így felügyelem én a szociális
terület mellett az egészségügyet, a lakásgazdálkodást.


Túlzottan is szerteágazó a tevékenysége. Az olvasók kedvéért egyszerűsítsünk: említsen meg
néhány dolgot, ami tervei közül megvalósult.

Nehéz választani, de legyen két lakásokkal
kapcsolatos. Köztudott, hogy az önkormányzati lakások fenntartása, fejlesztése
nem kötelezően előírt feladatunk.

folytatás a 2. oldalon

06-80-ÚJBUDA
(06-80-852-832)
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Nőkkel együtt kerek a világ

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.ujbuda.hu
KIHELYEZETT
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK
 Eleven Center, XI., Rétköz u. 7.
Nyitva tartás: hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön 8-18, pénteken 816 óráig. Tel.: 248-0777, 248-0778
KIHELYEZETT ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK

(okmányügyintézés nincs)
 XI., Bazsalikom u. 24. Nyitva tartás: hétfőn 13-17, kedden 8-11, szerdán 13-17, csütörtökön 11-12 óráig.
Pénteken zárva. Tel.: 228-5770
 XI., Kisújszállás u. 6. Nyitva tartás: hétfőn 8-12, kedden 14-17, szerdán 8-12, csütörtökön 16-16.30 óráig. Pénteken zárva. Tel.: 203-1583
BM KÖZPONTI OKMÁNYIRODA
 XI., Fehérvári út 83. Nyitva tartás:

hétfőtől csütörtökig 8.30-16, pénteken 8.30-13 óráig. Tel.: 371-1324
BEVÁNDORLÁSI ÉS MIGRÁCIÓS HIVATAL

(A BM működteti, okmányügyintézést is végeznek)
 XI., Budafoki út 60. Nyitva tartás:
hétfőn, szerdán és csütörtökön 8.3016, kedden 8.30-18, pénteken 8.30-13
óráig. Tel.: 463-9100, 463-9233

Hírek
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

SZABÓ VILMOS (MSZP) január 26-án,
csütörtökön 17 órakor tartja fogadóóráját a Bartók Béla út 19. alatti helyiségben (bejárat a Mészöly utcából).
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP) január 26-án,
csütörtökön 17 órakor a Kaptárkő u. 8.
alatti helyiségben, február 9-én, csütörtökön az Őrmezei Közösségi Házban
(Cirmos u. 8.) tartja fogadóóráját.
DR. CSAPODY MIKLÓS (MDF) országgyűlési képviselő minden szerdán 18 órától fogadóórát tart a párt XI. kerületi
székházában (Bartók Béla út 61., bejárat a Fadrusz u. felől).
LAKOS IMRE önkormányzati képviselő, alpolgármester január 30-án,
hétfőn 17-18 óráig tartja fogadóóráját az Albertfalvi Közösségi Házban
(Gyékényes u. 45-47.).
WIESZT JÁNOS önkormányzati képviselő január 26-án, csütörtökön 17
órakor tartja fogadóóráját a Bartók
Béla út 19. alatti helyiségben (bejárat
a Mészöly utcából).
DEÁK ANDRÁS, a Fidesz Szentimrevárosi
képviselője minden kedden fogadóórát
tart az Éghajlat Könyves Kávézóban
(Karinthy F. út 9.) 15-17 óráig.

MSZP ÜGYELET, ADÓTANÁCSADÁS

Az MSZP 15. országgyűlési választókerület választási irodája (Bartók
Béla út 19., bejárat a Mészöly utcából)
minden héten csütörtökön 16–18 óráig ügyeletet tart.
Az MSZP XI. kerületi szervezete ingyenes jogi-, adó-, könyvvezetési- és
vállalkozási tanácsadást tart február
1-jén, szerdán 17 órától a Bikszádi út
43. sz. alatti székházában.
MSZP A NYELVTANULÓKÉRT

Az MSZP XI. kerületi szervezete ingyenes angol nyelvi klubjának következő foglalkozását február 7-én,
kedden 16 órakor tartja a Bikszádi
út 43-ban. A résztvevők felmérhetik
nyelvtudásuk szintjét, kommunikációs helyzeteket gyakorolhatnak, korrepetálhatják nyelvtani ismereteiket.

szociális centrumban, ahol van emelt
szintű idősek otthona, szociális konyha és számtalan rekreációs szolgáltatás.
Ahol olyan embertársainkat gondozzák
majd, akik kórházi ellátást nem, de ápolást igényelnek. Így az őket gondozó családtagok nyugodtan elmehetnek pihenni.
Ez már nem távoli álmom, mert ebben
az évben a Bikszádi úton vállalkozói tőke

is fog a kerület egészségügye. Egymilliárd
forintba került a szakorvosi rendelőintézet
belső átépítése, korszerűsítése. Aki látta
előtte, az már most, közvetlenül a befejezés előtt tudja, hogy mi a különbség. A
folyamatnak az avatással nem lesz vége,
újabb 80 millió forintot fordítunk a kapcsolódó rendelők felújítására és szintén
nyolcvanmilliót szánunk az alapellátás
feltételeinek javítására, háziorvosokra, megelőzésre, egészségvédelemre és egészségkultúrára.
 Ez nagyon civil kérdés, de Öntől meg
merjük kérdezni: minek örült legutóbb nagyon-nagyon?

Számomra a 75. éves jubileumunk
nemzeti színházbéli ünnepsége
volt a legemlékezetesebb. Csak Közbevetőleg: mi haszna származik a fent
úgy, mint a családokban, a naemlített rendkívüli bevételből a kerület lagyobb közösségekben is szükség
kóinak?
van ünnepnapokra. Az ünnepek
alkalmat adnak az emlékezésre és
A szociális bérlakásainkban példáúj hagyományok teremtésére egyul ennek is köszönhetően ebben az
évben nem lesz lakbéremelés. De ez
aránt. Ezért lesz emlékezetes az
újbudaiak életében a 2005-ös eszteremt forrást a 2004-ben kezdődött
panelkorszerűsítési program kiszéletendő, és személyesen az enyémben
is, mert 50 éve kötődöm a kerületsítéséhez is. Akkor 5 sikeresen pályázó házunk volt, tavaly pedig már 33.
hez, itt él a családom, itt születtek
Az itteni nagy lakótelepeken, panela gyerekeim és az unokáim, itt
teremtettünk otthont mindnyáben élő emberek – közöttük én magam is – szeretnek itt lakni, hosszú
jan. Ajándék volt számomra, hogy
távon rendezkednek be erre az életalpolgármesterként részt vehettem
ebben az ünnepségsorozatban.
módra és ezért hajlandóak áldozni is.
Ott a Nemzeti Színházban figyelEnnek kétségtelen jele, hogy a panel
pályázatra 4109 lakás tulajdonosa je- Kötődöm a kerülethez. Itt születtek gyermekeim, unokáim tem a fellépő gyerekeink sugárzó
arcát: biztos, hogy nemcsak nekik
lentkezett. Ennek a bekerülési költsége 2,5 milliárd forint. Önkormányzatunk bevonásával megvalósul. A másik, sze- volt feledhetetlen élmény a fellépésük,
az állami egyharmad és a saját egyharmad rintem halaszthatatlanul sürgető dolog de még az unokáik is emlegetni fogják.
mellé három év költségvetésében biztosít- a krízishelyzetbe került családok átme- Így lett ez a nap egyszerre emlékezés a
ja a harmadik harmad 810 millió forint- neti otthonának megteremtése. Ennek a múltunkra, a jelen emelkedett pillanata
ját. Mindennek köszönhetően csaknem a helyszínét már keressük, reálisan jövőre és hagyományteremtés.
teljes Őrmező megújul három év alatt, de ez is megvalósulhat.
 Az ünnepi évnek vége. Mit remél ettől az esztenmásutt is szorgoskodnak majd a mesterek
dőtől?
 Az egészségügy eddig itt, Újbudán sem volt sikera homlokzat hőszigetelésén, vagy a nyíláságazat. Lehet ennek a területnek politikai hozadézárók cseréjén. Ezt a programot tartom a
ka, vagy inkább csak rajta veszíthet, aki belevág? Elsősorban munkát. A folyamatosságot,
legnagyobb sikerünknek.
a folytatást, és ebben a személyes szerepeNe az ágazat és ne mi, vezetők legyünk met is remélem az őszi választások során.
 És az eddig még nem megvalósulat álmok?
sikeresek, vagy ne csak mi, hanem a kerü- Újbuda eredményei, a munkánk erre a biNekem szívügyem a gondozóház létreho- let minden lakója. A sikerességnek pedig zakodásra alapot szolgáltatnak.
zása, ami kötelező feladatunk. Egy olyan alapfeltétele az egészség. Javult és javulni
Halász Lajos
Révész Marianna

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:

folytatás az első oldalról
A ciklus elején örököltünk valamivel több
mint 2200 lakást. Ezek a lakáspiac egészéhez képest nem meghatározóak, a mobilitásuk elenyésző, nem kis mértékben elszórtan találhatóak magántulajdonú társasházakban. Felmértük a lakók igényét
és 800 lakást a benne lakó jelentkezőknek
kedvezményesen értékesítettünk. Tavaly
ebből közel 1 milliárd forint bevétele
realizálódott az önkormányzatnak,
erre az évre 200 millió húzódott át.
Ezt az összeget lakásgazdálkodásra
fordítjuk, a fennmaradó 1650 szociális bérlakásra például. Utóbbiak
pontos felmérése ennek az évnek a
feladata. Azt követően tudunk majd
a továbbiakon gondolkodni.

A tervek szerint február végétől fogad ügyfeleket a Bocskai úti épület

Európai színvonalú ügyfélszolgálat épül
A Polgármesteri Hivatal irodái új
épületbe költöztek a közelmúltban, a
régi, Bocskai úti ház teljes földszintjén
jelentős átépítés után ügyfélszolgálat
fog működni.
Egészen rövid idő, mindössze két hónap
alatt teljesen átalakul a Polgármesteri Hivatal régi épületének földszintje. Január
2-án kezdődött a bontás, és a kivitelező
ígérete szerint február 28-án már meg
is nyit a korábbinál háromszor nagyobb
alapterületű ügyfélszolgálat. Az új épületet is tervező cég készítette el a tervrajzokat, a kivitelezést is a már kipróbált
team végzi.
Az átépítés irányítója, Bibók László
lapunknak elmondta, a teljes gépészeti átépítés mellett klímaberendezéseket
szerelnek be a megfelelő légcsere érdekében, új vizesblokkok kialakítására kerül
sor, és természetesen kicserélik az elavult

informatikai felszereléseket. A megrendelő szempontjainak megfelelően magas
színvonalú műszaki tartalom beépítését
garantálja a kivitelező. A polgármester
kívánsága szerint az új, egy légterű helyiség ügyfélbarát megoldásokkal lesz kialakítva, ehhez természetesen hozzátartozik
a mozgássérülteket szállító lift, vagy a
posta is. Fontos szempont volt az áttekinthetőség, és a kényelmet nem csak az
ülőhelyek nagy száma és a légkondicionálás jelenti, az informatikai hálózat fejlesztésének köszönhetően otthonról is lehet
időpontot egyeztetni.
Január első heteiben közel nyolcvan
ember dolgozott a bontáson és az átalakításon, a további hetekben már csak fele
ennyien lesznek, Bibók László ígérete szerint azonban nem lesz csúszás, és február
végétől újra a Bocskai úti épületben intézhetjük ügyes-bajos dolgainkat.

DIÁKMUNKA!
Rövid és hosszú távú
telefonos, irodai, nyomdaitevékenységek nappali
tagozatos diákok részére,
akár heti 2-3 napban is,

MAGAS ÓRADÍJAKON!
Jelentkezni lehet:
1053 Budapest, Veres Pálné u. 5.
Telefon/fax: 318-1177, 318-7534

Ajtó? Ablak? BUDALUX!
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.
Hétköznap: 9–17, szombaton: 9–13.
Tel.: 208-5555, 208-4444, Fax: 208-1828.

szöllőssy

Állandó programok: minden kedden
ingyenes jogi tanácsadás 14-17 óráig (dr. Oláh András), a hónap első és
utolsó szerdáján 14 órától munkaügyi
tanácsadás, minden hónap első szerdáján 14 órától 16 óráig táplálkozási
tanácsadás, minden hétfőn és szerdán
angol kezdő (8-9) és haladó (9-10),
Gyere Nagyi klub minden hónap első
csütörtökén 10 órától.
Szolgáltatások: ingyenes Internet, becsületkasszával működő kávézó, konzervatív hetilapok, a Demokrata újság mellékleteként megjelenő DVTV
DVD-jének megtekintési lehetősége.
Február 1-jén, szerdán 18 órakor
Közéleti est. Stumpf Istvánnal, a
Századvég Politikai Iskola Alapítvány
elnökével Deák András országgyűlési
képviselő beszélget. Február 2-án, csütörtökön 18 órakor Salamon Konrád
történelmi előadásának 1. része A
szovjet megszállás, a demokrácia
megmentésének kísérlete, a kommunista diktatúra megteremtése címmel.
A programokról bővebb információ
a 209-3439-es és a 06/20/471-4972-es
számon kapható. A helyszínük: XI.,
Budafoki út 9-11. Az iroda nyitva tartása: hétfő-csütörtök 10-18-ig, péntek
11-17-ig.
MDF JOGI TANÁCSADÁS

Dr. Tóth László ügyvéd minden hónap első és harmadik hétfőjén 16-18
óra között ingyenes jogi tanácsadást
tart a párt XI. kerületi székházában
(Bartók B. út 61., bejárat a Fadrusz u.
felől). Ugyanitt minden héten kedden
17-19 óra között Csanád Bálint ingyenes tanácsadást tart a panelfelújítás lehetőségeiről és gyakorlati kérdéseiről.
FKGP ÖSSZEJÖVETELEK

A Független Kisgazdapárt kerületi székháza (XI., Zsombolyai út 16.)
minden második szerdán 18 órától
tartja összejöveteleit. Érdeklődni lehet
naponta személyesen és a 203-1168-as
számon.
MIÉP HÍREK

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.
Február 7-én, kedden 18 órakor
Medveczky Ádám, az Operaház karnagya, a 17. v.k. országgyűlési képviselőjelöltje tart előadást a magyar kultúra helyzetéről.
JOBBIK-KAPCSOLAT

A Magyarok Lapja és egyéb ingyenes kiadványok kaphatók a Jobbik
Magyarországért Mozgalom kerületi
irodájában (Villányi út 20/A, tel.: 3651488). A párt elektronikus hírlevele a
www.jobbik.hu honlapon.
A MUNKÁSPÁRT HÍREI

Részlet az új épület látványtervéből

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Vagyongazdálkodási
Bizottsága (Bp. XI. ker., Bocskai út 39-41.)
nyilvános pályázatot hirdet

a Budapest XI. ker.,
Menyecske u. 14. szám alatti
4843 m2 alapterületű telken
elhelyezkedő 856 m2 alapterületű óvodaépület
határozott, vagy határozatlan időtartamra
történő bérbeadására.

A pályázat benyújtási határideje:
2006. február 21. 12.00 óra

A FIDESZ PROGRAMJAI

A pályázatot zárt borítékban a
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályához (Budapest
XI. ker., Zsombolyai u. 3. II. emelet 206.
szoba) kell benyújtani.

A zárt borítékra rá kell írni:
„Helyiségpályázat”
A pályázat feltételeit a részletes pályázati kiírás tartalmazza, mely átvehető
a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Osztályán.
Részletes információ kapható a 381-1312,
381-1311, 381-1314-es telefonszámon.

Az Ipartestület felhívása

A XI. kerületi Ipartestület szeretettel várja azoknak az egyéni és társas vállalkozóknak a jelentkezését,
akik fontosnak tartják, hogy olyan szervezetnek legyenek tagjai, ahol a munkájukkal kapcsolatos
kérdésekre (pl. adó, tb, munkajog stb.) választ kaphatnak, ahol biztosítják részükre a naprakész információkat vállalkozásukkal kapcsolatban bármikor, a hivatalos munkaidőben. A szervezet munka- és
tűzvédelmi tanfolyamain szakvizsgát lehet szerezni, emellett több más szakirányú oktatást is szervez.
Cím: XI. kerületi Ipartestület, 1119 Bp. Albert u. 15. Telefon és fax: 205-9434.

A kerület szervezet hétfőtől csütörtökig 10–16, pénteken 10–13 óráig tartja nyitva irodáját (XI., Bartók Béla u.
79.). Ugyanitt ingyenes szépirodalmi
kiskönyvtár várja az érdeklődőket.
A Munkáspárt január 27-én, pénteken
11 órakor nyilvános sajtótájékoztatót tart a Móricz Zsigmond körtéren,
melynek keretében Thürmer Gyula
pártelnök aktuális kérdésekről szól,
és bemutatja Újbuda három munkáspárti országgyűlési képviselőjelöltjét:
Farkas Ferenc a 15-ös, Novák György
a 16-os és Benyovszky Gábor a 17-es
választókerületben indul. Aznap 15
órakor a pártszervezet kerületi irodájában összevont tanácskozást tartanak Indul az ajánlószelvény-gyűjtési
akció címmel, melyen a pártelnök tart
előadást az országgyűlési választások
helyi tennivalóiról, majd bemutatkoznak a párt képviselőjelöltjei.
ÉJSZAKAI ÉS HÉTVÉGI PATIKAÜGYELET

A XII. kerületi Déli Patika (Alkotás út
1/b. Tel.: 355-4691) tart ügyeletet.
MADÁRHEGY ÚJ UTCÁI

A megindult közművesítés eredményeképpen 14 új utcát jelöltek
ki a Madárhegyen: Repcsény utca, Pacsirtafű utca, Facsemete utca, Lucerna köz, Medvetalp utca,
Zsázsa utca, Keltike lejtő, Zabfű utca,
Cickafark utca, Deáki utca, Üröm
utca, Bakfű utca, Királyleányka utca
és Keserűfű utca. A XI. és XII. kerület határán lévő Farkasréti tér ezentúl
Márton Áron nevét viseli.
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FŐVÁROS

Budapesten a közösségi közlekedésnek kell elsőbbséget adni

Meghallottuk a javaslatokat



Ha a szakemberek és a politikusok azt emlegetik,
hogy összetett a feladat, annak az az olvasata,
hogy nincs pénz…

Aki ezt tagadja, az nem őszinte ember,
vagy nem hozzáértő. Éppen ezért vallom
azt, hogy a számos teendő közül meg kell
határozni a prioritásokat. Budapest esetében ez egyértelműen a tömegközlekedés
kell, hogy legyen, bár sokkal szívesebben
használnám a közösségi közlekedés megnevezését. A több mint egymillió gépjárművet a város sem utakkal, sem parko-



Ehhez viszont jó tömegközlekedés kellene, ám ma
a buszok is állnak a dugóban, mint a többi autó.



Ennek az a jelentősége, hogy nem a politika, hanem a szakértők javasolnak megoldásokat nagy nyomatékkal. Ne feledjük
el, hogy a lehetséges források bővültek és
bővülnek az uniós tagságunk kapcsán. A
2007-es uniós költségvetésbe már befésül-

Ennél jobb a helyzet, de nagyon sok a
tennivalónk. Nálunk a lágymányosi
iparvidék átalakulása olyan léptékű változásokat hozott, hogy még a városépítész szakma sem tudta lekövetni. Az 1-es
villamost például azzal vették le mindig a
napirendről, hogy igazoljuk forgalmi adatokkal a szükségességét. Mi ezért készítettünk közlekedési koncepciót, amelyben a
szakma egyöntetűen kiáll amellett, hogy
az új lakásépítések miatt szükséges és indokolt a tömegközlekedés a Szerémi úton.
Ugyancsak a szakma érvel amellett, hogy
szélesítsük ki az Andor utcát 2x2 sávosra,
az Egérutat építsük tovább a Törökbálinti
út felé, a metró végállomása ne Kelenföldön legyen, hanem a virágpiacnál.

a 15. és a 16. választókerületben, és közel
húszezer a 17. körzetben. A legtöbb lakás
Újbudán kétszobás. Komfort nélküli lakás csak a 16. választókerületben nincs,
ahol az épületek túlnyomó többségét a
hatvanas-hetvenes években húzták föl.
Újbuda belső részén a lakások többsége
1945 előtt épült. A 17. választókerületben
a legtöbb lakást a nyolcvanas években adták át. Újbudán a legtöbben egyedül élnek
mindhárom választókerületben.
A lakások átlagos alapterülete a 16.
választókerületben kisebb, a másik két
választókerületben nagyobb a budapesti
átlagnál, a 17-esben (74 négyzetméter) a
negyedik legnagyobb a fővárosban. Hasonló a helyzet az egy főre jutó átlagos
alapterülettel, annyi a különbség, hogy a
17-es körzet (37 négyzetméter) a második
legnagyobb átlagot tudhatja magáénak.
Gianone Péter

Pixel + grafika

Egy éves tapasztalatot elemezve láthatjuk,
hogy eleinte napi 80-90 bejelentés érkezett
illegális szemétlerakásról, roncsautókról,
kátyúról. Ma 3-4 telefonnál nincs több.
Ez egyértelmű siker. A háttérben azonban
nagyon sok munka volt és van. Újra százszázalékos tulajdonunkba vettük az Út 11
Kft-t, hogy tartani tudjuk az önként vállalt
48 órás kátyú-megszüntetési határidőt, és,
hogy legyen saját cégünk, azonnal bevethető az út-, park-, közterület-fenntartásra.
Felvettük a kapcsolatot a főváros közterület-fenntartó cégével is, és ők partnerek
voltak ebben a vállalásban.
Egyébként nemcsak megköszönjük a bejelentéseket, hanem az elvégzett munka után
tájékoztatjuk a telefonálókat,
hogy nem hiába vették a fáradtságot a tájékoztatásunkra.
Úgy tapasztalom, hogy ennek
a figyelmességnek az emberek
örülnek.


Ebből a járműbeszerzés 1-2-év, a metró 4-5 év, a
többi 2015-ig még a tervekben sem szerepel, beleértve az 1-es villamos újbudai szakaszát is.

Újbudán a legkisebb
a munkanélküliség

Forrás: KSH

Dicséretes, hogy Újbuda Önkormányzata közlekedési koncepciót készíttet, ám ebből csak az Andor
utca kiépítését fogadta el a főváros vezetése.

Sajnos a 4-es metró politikai kérdéssé
vált, már régen meg kellett volna építeni a
nyomvonala mellé épített mélygarázsokkal, P+R parkolókkal együtt. Ma már az
észak-déli gyorsvasút, azaz az 5-ös metró
épülhetne, meg a Ferihegyi gyorsvasút.
Szerencsére a metró-beruházásnak legalább az elejét már látjuk: pár hónap és
indulhatnak a fúrópajzsok... Ugyancsak
elengedhetetlen a buszok és villamosok
cseréje, korszerűsítése, de az Északi-öszszekötő Duna-híd, az M0-ás építése, itt
nálunk déli Duna-híd átadása, a CsepelÚjbuda közvetlen kapcsolat megteremtése. Ha ezek elkészülnek, a városon átmenő
forgalmat kirekesztjük, akkor lehet érdemi változást elérni Budapesten. Ehhez
azonban a mindenkori kormányok és a
főváros együttműködése elengedhetetlen.

Minden tizenegyedik fővárosi lakás a kerületben van

folytatás az első oldalról
Egyébként a házaspárok több mint felének
egyáltalán nincs gyereke.
A 15. választókerületben messze a legalacsonyabb azoknak a háztartásoknak a
száma, ahol kettő vagy még annál is több
család lakik egy fedél alatt. Ugyanitt a
budapesti átlaghoz képest 15 százalékkal
több lakónak van középfokú, és majdnem
20 százalékkal többnek felsőfokú papírja.
Talán ezzel függ össze az alacsony munkanélküliség is, amely Újbuda belső részén a
legalacsonyabb az egész fővárosban – ráadásul a négy évvel ezelőttinek csak a fele.
A másik két választókerületben is átlag
alatti az állástalanok száma. Igen jó helyen
áll a fővárosban a 15. és a 17. választókerület a vezető értelmiségiek számát tekintve
is: minden második lakos ilyen.
Minden tizenegyedik fővárosi lakás
Újbudán található, mintegy 25-25 ezer



Apropó kátyú. Újbuda vezetése a zöld számot vetette be ellene. Milyen sikerrel?

Újbudának a főváros átlagánál is
súlyosabb gondja a közlekedés.
Úgy tűnt, mintha alpolgármester
úr egész évben erre lett volna
„hangolva”.

Ez jóleső túlzás, de tény, hogy
az előbb említett sokmilliárdos beruházások elkészüléséig
is élnünk, közlekednünk kell.
Próbáltunk kisebb pénzeszközökkel is minőségi javulást
elérni a tömegközlekedésben.
A 7-es busz immár kimegy
Albertfalvára, s a Savoya Park
közlekedését is sikerült megoldani. Sokak örömére megmentettük a 41-es villamost,
sőt meghosszabbítottuk a Batthyányi
térig. Az Infopark is a város vérkeringéséhez csatlakozott az Infobusszal. A 7-es
busz villamos sínekre terelése is jó ötlet
volt. Továbbra is jó híre van az Újbudabusznak, ami a kerület legfontosabb intézményeit is felfűzi az útvonalára. Egyik
legnagyobb sikernek az éjszakai buszközlekedés átszervezését tartom.

Lakos Imre: A szakma kiáll a terveink mellett

hetők a nagyvárosi fejlesztések: így a magyar igénylistában az 1-es villamos ügye
benne van. De, ha Európánál és a világnál
járunk: ne legyünk igazságtalanok a mi
városunkkal. Ha a takaros osztrák kis hegyi falvakkal hasonlítjuk össze Budapestet, akkor egyértelműen alulmaradunk,
ám ha Rómával, New Yorkkal, vagy más
európai nagyvárossal, akkor azt tapasztaljuk, hogy nem tisztábbak, nem rendezettebbek, sőt kátyúból is legalább annyi van
ott, mint nálunk, a közbiztonság pedig éppenséggel Budapesten a legjobb.



Ha már a jól végzett munka öröménél tartunk,
minek örülhetett még tavaly?

Sokan kételkedtek a külső Bartók Béla út

2,5 milliárdos teljes átépítésének sikerében, abban, hogy a kerület le tudja vezényelni. Tessék megnézni, magáért beszél.
Beérett az a tervszerű munka, amit a játszótér-, park-, útfenntartásban három éve
elkezdtünk. A testület évekre szóló programot fogadott el, így megtervezhettük,
és ellenőrizhetően előre meghirdethettük,
hogy melyik évben, hol, mit készítünk el
évi 5-600 millió forintból. Olyan mennyiségben adtuk át az elkészült munkákat,
hogy jószerivel a kéthetente megjelenő
Újbuda sem tudta követni, legalábbis nem
számolt be mindenről, mert gondolom,
akkor már naplószerűvé vált volna. Öszszességében azt mondhatom, hogy soha
ennyi fejlesztés nem történt a kerületben,
mint az utóbbi három évben.


Ezek százmilliós, milliárdos beruházások voltak.
Abból csak ki lehet hozni valamit…

Jó, hogy ezt említi. Arra törekedtünk,
hogy a nagyberuházások mellett az életminőséget javító kisebb ügyekre is odafigyeljünk. A Gárdonyi-szobor kivilágításánál például több az ötlet, mint a pénz, de
sorolhatnám a póznákra helyezett muskátlikat, a gellérthegyi lépcsők felújítását,
a járdamosógép üzembe állítását vagy azt
a gyorsaságot és rugalmasságot, ahogy a
Somlói úti leomlott támfal javítását megszerveztük. Itt nemcsak az volt érdekes,
hogy a százmilliósra becsült kárt ki fizesse
meg, hanem a Gellért-hegy közlekedése is
részben leállt. Egy nap alatt új útvonalat
alakítottunk ki a BKV-val – de ehhez is
ötlet kellett, illetve a lakossági javaslatokat
meg kellett hallani és felkarolni.


Itt a dolgozószobájában a kis asztalon szép sakkkészlet áll harcra kész bábukkal. Biztosra megy,
vagy a szerencsére is alapoz az életben?

Nem vagyok szerencsejátékos típus, a siker még a játékban is csak úgy talál meg,
ha megdolgozom érte. Ezzel együtt szerencsésnek érzem magam. A két nagy
gyerekünk diplomájuk megszerzése után
megtalálta a helyét az életben, a kicsi most
ment át hatosztályos gimibe, jól tanul és
13 évesen az amerikai karate világbajnokságra is alighanem kijut. De rosszat
is hozott az elmúlt év: elvesztettem az
édesanyámat. Mivel az én mozgásteremben, a politikában nem sok helye van az
érzelmeknek, a szeretetnek, így különösen
üres nélküle a világ.

Halász Lajos

Gyurcsány Ferenc a Fehérvári úti ügyféltájékoztató központban járt

A kormány a piactól tanult
2006. január 12-én Gyurcsány Ferenc
miniszterelnök és Baja Ferenc kormánymegbízott látogatást tett a
Kormányzati Ügyféltájékoztató
Központban (KÜK), melynek célja az
állampolgárok és vállalkozások tájékoztatása, tájékozódásának javítása és
az ügyintézés gyorsítása.
A SYKES Közép-Európa Kft. Fehérvári
úti székhelyén tavaly júliusban kezdték el a
munkát a cég hatszáz alkalmazottja közül
mintegy huszan, miután egy magántulajdonú konzorcium tagjaként közbeszerzési
pályázaton elnyerték nettó 690 millió forintért a KÜK üzemeltetésének jogát.
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök
helyet foglalt az egyik munkaállomáson,
közvetlen tapasztalatot szerezve a tevékenység mibenlétéről. Rövid köszöntőjében kiemelte, hogy a havi 33-36 ezer telefonálót kiválóan szolgálja ki az itteni csapat, s ennek is köszönhetően egyre többen
tesznek fel érdemi kérdéseket. Korábban
10 telefonáló közül 4 arra volt kiváncsi,
hogyan lehet bejutni az ügyfélkapun.
Hamarosan havi 150 ezer telefonhívás is
elképzelhető – szögezte le a miniszterelnök, a csodálkozó pillantásokat látva
hozzátéve, hogy a minisztériumok eddigi
külön-külön rendszere megszűnik, és egy
felületen jelenik meg.
Baja Ferenc kormánymegbízott kifejtette, hogy ezt a kiváló rendszert nem
a kormányzat találta ki, hanem a piactól
tanulta el. Hangsúlyozta, hogy a KÜK
– a Kormányzati Portállal és az Ügyfélkapuval együttműködve – teljes körű és
szakszerű tájékoztatást nyújt a magyar állampolgároknak, szervezeteknek és a külföldieknek – angol, német, valamint francia nyelven – egyaránt. Biztosítja, hogy az
érdeklődők könnyen eligazodjanak a különböző közigazgatási ügyekben, szükség
esetén ügyintézési segítséget is nyújt. Az
állampolgárok számára a KÜK kapcsolattartói a rendelkezésükre álló információk
alapján tájékoztatást adnak, de amenynyiben a KÜK tudásbázisában nem áll
rendelkezésre elegendő információ, illetve
ha konkrét személyhez kapcsolódó ügyről
van szó, akkor a kérdéseket a megfelelő

Révész Marianna

– Nem véletlen, hogy most, a választások előtt a pártok roppant gondban vannak a fővárosra vonatkozó programokat
illetően: egyikük sem alkotott komplex
tervet. Ötletrohamokkal találkozhattunk.
Hol legyen gyalagoshíd a Dunán, hogy lehet átmenni a Duna alatt, milyen buborék
lebegjen a város felett. Az SZDSZ programja az ún. Podmaniczky tervre épül,
amely a város egészét fejlesztené, figyelembe véve az eltérő sajátosságokat. Egészen
más feladat a pesti belvárosi kerületek rehabilitációja, a budai kerületek problémái
vagy a külső kerületek infrastukturális
fejlesztése. Azt is látni kell, hogy a kérdésében említett aranykorban még az
ötletdús várostervezők sem láthatták előre
a motorizációnak a mai állását, így nem is
terveztek erre a terhelésre. Ez olyan örökség, amivel együtt kell élnünk.

lókkal nem bírja. A mélygarázsok, parkolóházak, P+R parkolók létesítése önmagában még nem megoldás és a magántőke is
csak akkor mozdul erre a feladatra, ha az
autósoknak reális alternatívaként tudunk
kínálni egy korszerű, színvonalas szolgáltatást nyújtó közösségi közlekedést.



Zih Zsolt

Tulajdonképpen mi a nehézség a városépítésben, városüzemeltetésben? A XIX.
és XX. század fordulóján két évtized alatt
szinte csak emberi erővel, mai, sőt tegnapelőtti technika nélkül kiépítették a főváros
ma is meghatározó útjait. Ha a korabeli
fotóknak és irodalmi leírásoknak hinni
lehet, a söprűs emberek a lovaskocsik sokasága ellenére jobban bírtak a renddel,
tisztasággal, mint ma a seprőgépek. Magunk tesszük élhetetlenné a várost? Lakos
Imre, a fővárosi önkormányzat városüzemeltetési bizottságának elnöke, Újbuda
hasonló reszortokért felelős alpolgármestere másként látja ezt a kérdést.
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közigazgatási szervezethez továbbítja, és
így jelentősen javul a közigazgatás hatékonysága. A válaszadást az is segíti, hogy a
munkatársak jogi és állami igazgatási végzettségűek, illetve szakmai gyakorlatukat
töltő egyetemisták.
A KÜK több mint ügyfélszolgálat, hiszen az általános tájékoztatás egy helyen
mindig elérhető, komplex kommunikációs eszközrendszer használata mellett
– telefon, fax, sms, e-mail, internet – sok

felesleges utánajárástól kímélhetők meg
az ügyfelek, miközben használhatják a
közigazgatás teljes tudásbázisát.
A Kormányzati Ügyféltájékoztató
Központ – Ügyfélvonal – belföldről a 189es kék hívószámon, külföldről a +36-1371-9300 számon, valamint Interneten keresztül a 189@ugyfelvonal.hu elektronikus
levélcímen folyamatosan (napi 24 órában)
áll az állampolgárok rendelkezésére.
n. n.

ÚJÉVI KÖRKÉRDÉS
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Bőhm András (SZDSZ)

kérdése. A kampánytól és a választási
eredményektől függetlenül a kerület működése nem állhat le, és természetesen a
helyi polgárok a továbbiakban is bizalommal fordulhatnak mind hozzám, mind
képviselőtársaimhoz. Hogy 2006 második felében is ugyanazok lesznek-e, mint
az első felében, nos, ezt meglátjuk… De
azon dolgozunk, hogy Újbuda fejlődése
valóban töretlen lehessen.

Helyi polgárként büszke Juhos Katalin (Fidesz)
vagyok Újbudára

1. Hetvenöt esztendő tisztes kor, de egy
városrész számára egész másfajta kihívásokat jelent, mint egy aggastyánnak. A
születésnapot méltóságteljesen megünnepeltük, szinte az egész évet átívelő rendezvénysorozattal tisztelegtünk a kerület
évfordulója előtt. Persze egy esztendő
nem csak ünnepnapokból áll, és úgy
érzem, hogy 2005 leginkább a nyugodt
építkezés és a kiegyensúlyozott fejlődés
éveként marad emlékezetes. Gőzerővel
folyt a közút-rekonstrukció, ma már a
városrészt átszelő Bartók Béla út teljes
hosszában megújult, újjáépült az egykori
„SZTK”, vagyis a Fehérvári úti szakrendelő. A kulturális élet felpezsdüléséhez járul hozzá az egykori buszpályaudvar helyén nyílt Tranzit kávézó, amely az egész
országban kimagasló kulturális értéket
képviselő A38 mellett újabb mértékadó
színfoltja lehet a kerület kulturális életének. Jelentős fejlődésen ment át a kerületi
tömegközlekedés, hosszabb pályán jár a
18-as villamos, megkezdte működését az
Infopark-busz helyi járat, továbbra is szolgálja a helyiek érdekeit az Újbuda-busz.
Az éjszakai tömegközlekedés forradalmi
megújítása óriási könnyebbséget jelent
sok helyi polgár számára. Véglegesített
tervek szerint indul meg a Kopaszi-gát
rekonstrukciója. Lehetetlen felsorolni
azokat a már megtett lépéseket, és a már
elhatározott, kézzelfogható terveket, amelyek a városrész hétköznapjait befolyásolják, a helyi lakosok életkörülményeit és
közérzetét számottevően javítják. Több,
az ideihez hasonló, nyugodt, kiegyensúlyozott, építkező évet kívánok a valóban
megújuló Újbudának.

Az Újbuda ismét újévi körkérdéssel fordult a kerülethez kötődő parlamenti képviselőkhöz. Kértük, hogy
ezúttal is tiszteljék meg
olvasóinkat válaszaikkal. A
körkérdést és a válaszokat
egy részletben közöljük
lapunk mostani számában.
Kérdéseink a következők:
1. Városunk 2005-ben
ünnepelte 75. születésnapját, s ez alkalomból
felvette az Újbuda nevet.
Ön milyennek látta Újbuda
ünnepnapjait és hétköznapjait, az elmúlt évet?
2. Egy-két évre előretekintve melyek a legsürgetőbb
teendők az Ön meglátása
szerint Újbudán?
3. Mennyire élheti át egy
parlamenti képviselő
Újbuda lakóinak életét,
vágyait, kívánságait?
Egyáltalán lehetséges
ekkora várost részletekbe
menően megismerni?
4. Noha 2006 főképp a
választásokról szól majd,
az itt élőknek működtetett, üzemeltetett, élhető
városra van szükségük. Ön
szerint mire számíthat a
kerület lakossága egyéni
képviselőjétől, a képviselőtestület egészétől ebben az
esztendőben?

2. Egy városrész soha sincsen feladatok nélkül. Elodázhatatlannak tűnik a
dél-budai közlekedés további javítása, a
kitűzött célok között is prioritást élvez
az Andor utca élhetővé tétele, a metróépítés megkezdése, majd a későbbiekben
továbbvitele a budaörsi virágpiacig, a
tömegközlekedés megteremtése a Lágymányosi hídon. Azt gondolom, hogy kiegyensúlyozott érdekképviselet, az egyes
politikai erők harmonikus és összhangban lévő együttműködése mellett nincsen
olyan kihívás, amelyet ne tudnánk együttes erővel megoldani. Számos feladatunk,
számos tervünk van még, amelyek mind
a helyiek érdekét, mind egész Budapest
fejlődését együttesen szolgálják. Még nem
végeztünk.

3. Általánosságban nem tudok egy parlamenti képviselő nevében állást foglalni.
Négy év alatt valószínűleg nem lehet
részleteiben megismerni egy ekkora
városrészt, de szerencsére nekem sokkal
több időm volt már eddig is erre. Több
mint 20 éve vagyok kerületi lakos, számomra ebben a kerületben kezdődött
meg a rendszerváltás. 1990-ben kapcsolódtam be a helyi politikába, így nem a
változó parlamenti ciklusokhoz képest
élem meg a kerület mindennapjait. Itt
sétáltatom a kutyámat, ezeken az utcákon
„üldözöm” el-elcsavargó macskánkat, a
sarki kisboltba járok vásárolni, utcabeli
szomszédaimmal együtt itt lapátolom el a
havat a kapu elől. Így nem csupán parlamenti képviselőként, de lokálpatriótaként
is ismerem a helyi gondokat, nehézségeket, és együtt örülök a helyiekkel egy-egy
új étteremnek, kávézónak, üzletnek, örülök a megújuló utaknak és a tömegközlekedési hálózat fejlődésének. Nemcsak
parlamenti képviselőként, de helyi polgárként is büszke vagyok Újbudára.
4. Némiképp szerencsétlen, hogy Magyarországon egy évben rendezik az
országgyűlési és az önkormányzati választásokat, így idén valóban ki fog jutni a
helyieknek is a jóból. Személy szerint bízom abban – és a magam részéről ennek
érdekében mindent el is fogok követni –,
hogy tisztességes, józan hangú kampányban legyen részünk, amely a programok
megismertetéséről és nem a másik fél
lejáratásáról szól. Szerencsés kerület
vagyunk, mert a helyi képviselőjelöltek
mindegyike tisztességes, a kerületért tenni akaró politikus, így joggal reménykedhetünk benne, hogy a választás, legalábbis
ebben a kerületben, nem lesz élet-halál

Óriási feladat a
szegénység leküzdése
1. Annak dacára, hogy az Újbuda elnevezés nekem nem tetszik, támogatok
minden olyan kezdeményezést, amely a
helyi kötődéseket erősíti. Ezért a kerület
75 éves fennállása köré szervezett eseményeket örömmel kísértem figyelemmel.
Ezek közül nem elsősorban a központi
rendezvények tetszettek, hanem azok a
programok, amelyek egy-egy intézmény,
vagy civil közösség szervezésében valósultak meg.
2. Kerületünk közlekedési problémája
– amibe beletartozik a Dél-Budai Metró
35 éve fennálló hiánya is – a térség talán
legfontosabb közügye. Ide sorolhatók a
parkolási gondok is, amelyek különös
csalódást okoztak azért, mert a bevezetett
fizetős övezetekkel együtt a parkolási nehézségek megoldását is ígérték. Ehelyett
kiderült, hogy a közérdek előmozdítása
helyett csak néhányak meggazdagodását
segítette elő a „nagy megoldás”-ként beharangozott parkolási rendszer. A másik
óriási feladat a köztünk élő szegénység
leküzdése lenne. Nagy tévedésben él az a
polgármesteri vezetés, amelyik csak óriásberuházásokban gondolkodik, miközben
megfeledkezik a helyi szociális ellátásokról. Pedig nagyon fontos lenne, hogy
meghallgassák, megismerjék az emberek
napi örömeit, gondjait.
3. Akinek 42 éven keresztül itt az otthona,
annak nem kérdés ez a kérdés. Egy parlamenti képviselő emellett kitekintést is
nyer, és szembesül az ország más vidékeinek életével is. Ezért nem csupán a helyismeret segíti tájékozódásomat, hanem öszszehasonlítási alapom is van ahhoz, hogy
az itteni gondok megoldásához megfelelő
megoldást találjak.
4. Meggyőződésem, hogy a kerület
jelenlegi egyéni és listás képviselői, párthovatartozástól függetlenül, a tavaszi választásokig – mint eddig is – a kerületért
fognak dolgozni. De a választási kampány
majd bizonyára meghozza minden oldalról a felelőtlen ígéreteket éppúgy, mint
az ellenfél durva lejáratását. Pedig sokkal
fontosabb lenne, hogy minden ember
szabad lélekkel adhassa le szavazatát egy
színes palettáról kiválasztott, megfelelőnek vélt jelöltre vagy pártra, ahogy az egy
igazi, szép demokráciában való.

Csapody Miklós (MDF)

A választók néha
otthon is felkeresnek

1. Városunk lakói túlnyomó többségben némi idegenkedés után elfogadták,
bár még kevéssé használják az Újbuda
nevet, amely a régi Ofen, Óbuda mintájára született. Pedig nemcsak egy szám
vagyunk, a XI., hanem az ország egyik
különleges, itt-ott ugyan még foltos
gyöngyszeme. Városunk lakói – mert
az vagyunk, egy gyönyörű, „budapesti”
város – nagyon szeretik, ragaszkodnak
kerületünkhöz. Sopronból, „a Hűség
Városából” származom, ezért vagyok
lokálpatrióta itthon is, ahol eddigi
életemből a legtöbbet, lassan 30 évet
éltem.
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Az évfordulós ünnepnapok méltóan zajlottak, választókerületemben a
Gárdonyi-iskola harangjátékot kapott,
közkönyvtárunkat Karinthyról neveztük el, és számos nagy művészünknek,
tudósunknak állítottunk emléktáblát.
Megemlékeztünk a gellérthegyi szőlőműves hagyományról is, ami a Villányi,
Vincellér, Serleg, Badacsonyi, Szüret utcanevekben ma is él. Kérésemre Czinder
Antal szobrászművész megalkotta
„Oszlopos Szent Vincét” a Kemenes utca
végén, érdemes megnézni. A vállalkozókkal megszerveztük a XI. kerület XI.
Márton-napi adománygyűjtő vacsoráját is
a Flamencoban, így több száz rászorultat
tudtunk idén is támogatni. Ezek voltak az
ünnepek, meg az, amikor unokánkkal, a
3 éves Dorkával jó néhányszor megnéztük a kacsákat a Feneketlen-tónál.
A hétköznapjaink már szürkébben
teltek, de a parlamenti csatározásokból
mindennap jó volt hazajönni az Eszék
utcába. Az elmúlt év sok reménykeltő
aprósággal, nagy tervekkel telt el, de hogy
vannak súlyos emberi és intézményi bajok, azt minden szerdán, a fogadóórákon
is megtapasztaltam. Feszült év volt, mert
a politika megnyomorította, ami előrevetítette az idei választási készülődést is,
mégis éltük a magunk normális életét.
2. Ezek egy része – mint a metró építése és
budaörsi meghosszabbítása, természetesen
kártérítési alappal az érintett lakók javára
– fővárosi és országos kérdés, csakúgy,
mint a tervezett sportberuházások folytatása. Ezért is fontos a Lágymányosi-öböl
fejlesztése, de én mégis megmaradnék
a „kicsiknél”. Például örülnék, ha végre
megépülne egy parkolóház. Ha a levegő
és a környezet minőségének legalább a
megőrzése mellett javítanánk utcáink
és köztereink állapotán (szemét, kutyapiszok és grafittik!). Ha kerületünk
közútjai is csatlakoznának végre az Európai Unióhoz, hiszen ez egy világváros
otthonos szöglete. Az Újbuda-busz jó
kezdeményezés, de döntően nem segít a
terület közlekedésén, és az 1-es villamost
sem pótolhatja. Sürgető teendő a Gellérthegy brutális beépítésének megállítása is.
Bankok, társaságok, mindegy, hogy kik, a
vadnyugati aranyásók dühével pusztítják
a lélegző zöldet. Miközben most éppen
a Gombocz utca sarkára terveznek egy
újabb 5 szintes épületet, sokszor reménytelen küzdelmet folytatunk a támfalak
védelmében. Annak is örülnék – nem
nagy dolog, nekünk mégis fontos –, ha a
Szentimreváros területén szentimrevárosi
utca- és tér-táblák lennének kitéve.
A kerület lakossága elöregedőben, de
minőségi egészségügyi, szociális ellátásra nemcsak a nyugdíjasoknak, hanem
minden beteg embernek szüksége van.
Örülök a Fehérvári úti rendelő felújításának, de a Vahot utca ügyét is rendezni
kell, a betegek mellett az orvosokét is. Az
már országos teendő, hogy egy vadonatúj, nagy rendelőintézetben ne ugyanaz
folytatódjon: ehhez kell a reform. Sajnos,
nincs ma még a kerületben elegendő
munka- és vállalkozási lehetőség, és arról
sem feledkezhetünk meg, hogy Újbuda
iskolaváros. Nemcsak mű- és kertészeti
egyetemünk, főiskoláink vannak, hanem Szent Imre-, Szent Margit-, József
Attila Gimnáziumunk is a 15. körzetben,
Gárdonyink, Ádám Jenőnk és még sok
jó általános iskolánk, óvodánk. Vagyis a
szürkeállományunk is rendkívüli, különleges tudományos, műszaki és kulturális
„kapacitás” működik, vagy formálódik
nálunk, viszonylag kis területen. Ezek
az intézmények – ide értve a Karinthy
Szalont, a 32-es, vagy a Scheffer galériát
és másokat – részei, műhelyei a hagyományőrzésnek is, csakúgy, mint Újbuda
kisebbségei.
Kinek-kinek saját, megvallott és gyakorolt hite mellett az is erősíti az összetartozás érzését, hogy nagy és erős katolikus,
református, evangélikus közösségeink,
szervezeteink vannak. Mi a Ciszterci
Szent Imre plébániához tartozunk, de
épp most készülünk az ökumenikus
imahétre. Szentimreváros magjából
messze sugárzóan működnek történelmi
egyházaink, ami Klebelsberg Kunó korától, Mindszenty, Ravasz László, Ordass
Lajos idejétől máig történelem és örökség
egyszerre. Ma már a Károli Gáspár téri
imaháznak is van rabbija.
3. Úgy élheti át, hogy 28 éve a saját kerületében lakik. Hogy nemcsak az Eszék
utcaiakkal találkozik naponta, hanem
utcán, üzletben, fodrásznál, könyvesboltban és a fogadóórán másokkal is.
Szentimrevárosi-gellérthegyi-lágymányosi körzetemet, de a többit is, kizárólag
apró részleteiben, lakóinak életén keresztül és a környék hangulatai által ismertem
meg 16 év alatt. A listáról parlamentbe
jutott képviselő kötelező feladatköre
„szűkös”: a nagy politikai kérdésekkel kell

foglalkoznia, ami persze hatalmas teher,
ha a dolgát komolyan veszi. De azért
mégis „csak” ennyi a dolga, mert éppen
őt személy szerint senki sem választotta: nincs egyéni választókörzete. Az én
munkám sokkal színesebb, elevenebb és
aprólékosabb. Egyéni képviselőként félezernél több, minket érintő „kis” üggyel
foglalkoztam az Országgyűlésben, mert
a mi dolgaink – amint néhányat fölsoroltam – országos ügyek is. Van úgy, hogy a
választók néha otthon is fölkeresnek, és
csodálkoznak, hogy mi is itt lakunk. Éppen, ahogy Ön kérdezte: „egy parlamenti
képviselő”. Igen, hát hol laknánk? Leszámítva, hogy estére nem találok az utcában
parkolóhelyet, nagyon szeretünk itt élni.
A vágyak és a kívánságok persze sokfélék,
de hogy egy még otthonosabb, még szebb
és lakhatóbb városban szeretnénk élni, arról mind egyformán gondolkodunk. Mint
ahogy arról is, hogy jó lenne, ha az ország
házát nemcsak akkor látnánk együtt szépnek, ha havonta eljönnek velem a parlamentbe egy kis körsétára, hanem ha az ún.
politikai elit is példaképül szolgálhatna.
4. A választás a polgári demokráciákban
mindig nagy esemény, de azért nem anynyira, hogy mindent, az egész életünket
ennek rendeljük alá. Jól ismerek 16 éves
fiatalokat, akik akkor születtek, amikor
először megválasztottak. Ők sincsenek
„negyedelve”, mert nem a politikai ciklusok múlása szerint nőttek föl, fejlődtek
testben és lélekben, hanem a természet
szerint. A parlamenti választások „nagyban” igen, de a mi városunk „üzemeltetésére” nem lesznek közvetlen hatással,
erről majd az önkormányzati választások
fognak dönteni.
Szerintem az a jó, ha egy kerületnek
minél több a képviselője. Lehet köztük,
aki csak itt indul, de nem itt él, listáról jut
be, a parlamentben azonban sokat tehet a
kerületért. Lehet olyan, aki csak lakcíme
szerint tartozik közénk, de ettől még jól
együttműködik a többiekkel. És minden
körzetnek van egy egyéni képviselője,
akit személy szerint választanak meg: ez
a legnagyobb tisztesség, a legnagyobb felelősség. Választóim tőlem ezután is arra
számíthatnak, hogy minden ügyükben
eljárok a parlamentben, az önkormányzatnál vagy a kormánynál, bármilyen
„színű” legyen az, hiszen sem a közgyógyigazolvány, sem a kórházi ellátás, a
nyugdíj, vagy a Baranyai tér környékének
állapota nem pártpolitika. Kereszténydemokrata, jobbközép politikus vagyok,
vallásos meggyőződésem és négy ciklus
tapasztalatai vezetnek, de minden itt élőt
képviselek. Ezért az is a dolgom, hogy
bár a parlament a munkahelyem, az önkormányzat minden képviselőjével is jó
együttműködésre törekedjem választóim
érdekében. Én ezt ígérem az új szakaszra
is, végezetül – mert a neheze hátra van
– az Újbuda minden olvasójának boldog
újesztendőt, egészséget, jó kedélyt és erőt
kívánok!

Szabó Vilmos (MSZP)

Értem és érzem Újbuda
lélegzését
1. Talán azt várják az olvasók és barátaim, hogy egy ilyen sikeres három-négy
esztendő után, amilyet magunk mögött
tudunk, én most az építkezésekről, a beruházásokról, utakról, terekről írok majd.
Mert az vitathatatlan tény: dinamikus
fejlődési időszakot tudhatunk magunk
mögött. Végre megindult a 4-es metró
építése, a Bartók Béla út kezd valódi,
világvárosi főútvonallá válni, és szerte
Újbudán tetten érthetők a fejlődés jelei.
Ehelyett azt sorolnám az első helyre, hogy
városunknak közös neve van. Tersánszky
Józsi Jenő albertfalvai, falusi albérletéből
naponta hévvel utazott be a Gellért térig,
hogy a Szeged étterem teraszáról a főváros előkelő dámáit és urait, a műegyetemi
diáksereget szemlélve írja soros regényét.
A Sósfürdőbe kijutni Pestről Krúdy szerint egész napos program volt. Karinthy
Ferenc, Devecseri, Abody a Feneketlen-tó
körüli bozótosokban barangolt, miközben szüleik, talán kétszáz méterrel odébb
nagyvilági művészéletet éltek a Hadik
kávéházban. Idős műegyetemi tanár
barátom mesélte anno, hogy a húszas
években a Duna-udvarba költöztek, velük
szemben tejüzem és istállók, meg a remíz,

s ha emeleti ablakukon délre nézett, szántóföldeket látott, a messzi domboldalakon
gyümölcsösöket. Ezt a múltat integrálja
egy új város, amely természetesen Budapest része, de önálló hivatása is van
lakóinak életminőségét, felhalmozott
értékeit, innovációs és kulturális lehetőségeit illetően. Éljük a világvárosi emberek
rohanó életét, de ezen belül van sürgős
napi feladatainkat keretbe foglaló, teljes
értékű, nekünk való programokat kitűző,
saját élhető városunk is. Az, hogy nevet
választottunk, Újbudának deklaráltuk
magunkat, az azt is jelenti, hogy nem elviselhetetlen forgalmat, hanem színes forgatagot, kulturális életet, nem szürkén robotoló várost, hanem alkotó, eredményes
újbudai közösséget képzelünk a jövőbe.
2. Megindul a négyes metró fúrópajzsa.
Elér a Bocskai útig, aztán a Gellért térig.
Mindent meg kell tenni, hogy a jövőnek
szóló építkezés a lehető legkevésbé terhelje a jelent. Ez persze a leglátványosabb,
de kész, magától értetődően folytatandó
programjaink vannak a lakosság biztonságának növelésére, arra, hogy Újbuda
általában, s egyes részeit tekintve is igazi
egyetemi várossá, tudásközponttá váljon,
kulturális ellátottságunk és kultúrateremtő-átadó képességünk nagyságrendekkel
növekedjen. Vannak további sürgető
programjaink. Számomra különösen fontos például, hogy a Citadella végre méltó
kulturális és idegenforgalmi látványosság
legyen sok-sok barbár közbeavatkozás
után.
Persze a tervek sohasem teljesen
zártak. Igazán akkor leszünk majd mi
mindnyájan újbudaiak, ha részt vehetünk
a közös gondolkodásban, ha a fejlesztések
eredményeként saját elképzeléseinket is
viszontlátjuk.
3. Magam ifjú műegyetemi oktatóként
„születtem bele” ebbe a városba. A Gellért-hegy oldala, lépcsői, utcái régi otthonaim nyugalmát árasztották. A Gellért
tér, a Bartók Béla út és környéke az áhított
világváros jelképe volt. Szerencsére mint
országgyűlési képviselőnek, de állami feladataimból adódóan is számtalan programom, tárgyalásom, megbeszélésem van
Újbuda különböző pontjain. A gazdagréti
templomban, a Fővárosi Művelődési
Házban, a Műegyetemen, de kisebb közösségekben is. Úgy vélem, hogy értem és
érzem Újbuda lélegzését.
4. A tervek szükségképpen hosszabb
távúak. A kampányok idején szükséges
összegzések inkább segítik, mintsem akadályozzák közös terveink megvalósulását.
Ha csak valaki nem akar gyökerestül
felforgatni mindent. De ki lenne érdekelt
szakmailag kidolgozott, reális építési,
kulturális, szociális ellátási tervek felforgatásában?

Józsa István (MSZP)

A politikusok vannak
a választókért
1. Aki szeret itt Újbudán, a XI. kerületben élni, annak minden nap jelenthet
egy kicsit ünnepet is, ha a kerületére
gondol. 75 év a történelemben nem nagy
idő, egy városrész életében viszont igen.
Egyetemváros vagyunk, „Infoparkunk”
a fejlett technológiák egyik centruma,
új lakóegyüttesek épülnek Újbudán, de
fuldoklunk a ránk zúduló fővárosi át-

ÚJÉVI KÖRKÉRDÉS
menő forgalom kipufogógázaitól, és már
nagyon várjuk a metrót. Az elmúlt év kiemelkedő volt, és nem csak az évfordulós
ünnepek, valamint az „Újbuda” hivatalos
névhasználat miatt. Beérni látszik több
év munkája, van iránya a fejlődésnek, az
eredmények pedig érzékelhetőek.
2. Fejlődő, növekvő városrészünk élesebben veti fel a közlekedés megoldandó
kérdéseit, ezért sürgősen el kell kezdeni
a 4-es metró építését. Folytatnunk kell
az egészségügyi ellátás korszerűsítését, a
saját önkormányzati erőből megújuló Fehérvári úti szakrendelőt a lakosság szolgálatába kell állítanunk. Törekednünk
kell a közbiztonság további növelésére.
Nem szabad abbahagynunk térségünk
környezettudatos fejlesztését, közterületeink gondozását, szépítését.
3. Mint parlamenti képviselőnek – úgy
gondolom – az átlagosnál jobban kell
ismernem Újbuda lakóinak életét, kívánságait, hiszen rám ruházott feladatomnál
fogva tudatosan, szinte hivatásszerűen
foglalkozom ezekkel. Az a munkám,
hogy megismerjem és képviseljem a
lakosság érdekeit. Számomra az önkormányzatban megélt nyolc éves frakcióvezetői munka, illetve az egyetemista
éveimtől a kerületben töltött hosszú évek
természetessé teszik a kerület ismeretét,
intézményeinek működési struktúráját,
az önkormányzat feladatait, a kerületben
zajló folyamatokat. Tudnom és mernem
kell rangsorolni, igent és nemet mondani,
figyelnem kell a hozzám érkező észrevételeket, véleményeket. Ezeket rendszerezve szervezem képviselői munkámat.
Kétszáznál több indítvánnyal a hátam
mögött, több mint százötven hozzászólás
után megállapíthatom, hogy magabiztos
hátteret számomra a XI. kerületi választók és a kerületi tapasztalataim jelentenek.
4. 2006 jobb lesz, mint 2005 volt. Ahogyan 2005-ben is jobban éltünk – minden
ellenkező híreszteléssel szemben –, mint
pl. 2000-ben. Sok munka van ebben, ez
az egész ország munkájának eredménye.
Természetesen az általános megállapítások mindig sántítanak, az egyes
emberek konkrét, közvetlen élethelyzete
ettől nagyban eltérhet. Országgyűlési
képviselőként ezekre az eltérésekre kell
figyelnem, ezen a szemüvegen keresztül
kell néznem a parlamentben zajló törvényalkotást.
A választások idején nagyon kell
vigyáznunk, hogy a lényeg el ne vesszen.
Ne kockáztassa senki, hogy jó érzéssel, jó
légkörben tudjunk élni. Nagy baj lenne,
ha az élet kicsit is kizökkenne normális
menetéből a választás miatt. Vallom, mi
politikusok vagyunk a választókért, és
nem fordítva. Az itt élők boldogulásának
rengeteg eleme van. A stabil, növekvő
gazdaságtól a biztonságérzeten, a szociális
gondoskodáson, a gyermekeket kiszolgáló
oktatási intézményeken keresztül addig,
hogy örülni tudjunk annak, amit közösen elértünk. A magam részéről higgadt,
felelős politikai magatartásra, jó együttműködésre számítok a kerület vezetésével. Szeretném, ha a következő években
Újbuda az Európai Unió által biztosított
különböző forrásokból még több infrastrukturális fejlesztés lehetőségéhez jutna,
ha az újabb dél-budai híd megépítésével
megszabadulhatnánk a fővárosi közlekedésből kényszerűen ránk háruló terhelés
jó részétől. S ha a választóim is úgy akarják, és továbbra is lehetőséget biztosítanak
számomra, dolgozni fogok azért, hogy
a Budaörsi út környéke, Gazdagrét, Őrmező, Kelenvölgy lakói egyre kevesebb
bosszúsággal és egyre jobb feltételekkel
találkozhassanak a mindennapjaikban.

Az Újbuda új e-mail címei
hirdet@ujbudamagazin.hu
foto@ujbudamagazin.hu
program@ujbudamagazin.hu
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Dorina, Noémi, Dominik havi 126 ezer forintból él édesanyjukkal

Szép család, apa nélkül

Lukasik Ildikó mindig is ikreket szeretett volna. Mivel édesanyja unokatestvérei ikrek voltak, ezért áttételesen
volt rá némi esélye, de a három babára
még ő sem számított.

Párjával már terveztek közös gyermeket,
ezért Ildikó hormontartalmú gyógyszert
kapott, ami a termékenységet segítette, és
„mellékhatásként” az ikerterhesség létrejöttét is.
Először el sem hittem, hogy tényleg ikrek lesznek. A hatodik hét körül csak két
babát láttak, a következő kötelező kontrollnál már négyen voltak. A negyedik
magzat a tizenkettedik hét környékén
felszívódott, így maradtak hárman.
A többszörös ikerterhességnél gyakran
előfordul, hogy a gyengébb, életképtelenebb magzatokat még a várandósság elején „elnyomják” testvérei. Ildikó az első
pillanattól kezdve veszélyeztetett terhes
volt, többször kellett ultrahangra, vérvételre járnia, mint az egy babát váró kismamáknak, ilyen esetben ugyanis fokozottan ki van téve a klasszikus terhességi
betegségeknek, illetve a magzatokat érintő
károsodások veszélye is nagyobb. Az utolsó hónapokat kórházban töltötte, életveszélyes állapotban, száztíz kilósan került
a műtőbe, a „C” babát ugyanis veszély

Az apjuknak nem tetszett a létszám, kérte is a redukáltatást, de én nem egyeztem
bele. Olyankor a három magzatból egyet
elvesznek, de azt éreztem, hogy hogyan
jövök én ahhoz, hogy eldöntsem, melyik
maradjon és melyik menjen. Meg hát
aztán… tápszer vagy ruha szempontjából is mindegy, hogy kettő, vagy három.

Az édesanyja naponta megy hozzájuk,
amíg ő vigyáz a gyerekekre, addig el tud
szaladni vásárolni, ezt-azt elintézni. Segítsége, társasága ritkán adódik, a barátnői
dolgoznak, vagy maga is gyermeket nevel. Az apa nem tartja velük a kapcsolatot,
nem fizet gyermektartást, és nemrégen a
telefonszámát is megváltoztatta, így már
Ildikó sem tudja őt „tájékoztatni” a kicsik
hogylétéről.
Egyetlen olyan alkalomra emlékszem,
amikor az apukája megfogta Dorinát, a
másik két gyerekhez hozzá sem ért. Soha nem etette meg őket, soha nem rakta őket tisztába, szerintem el sem tudja
képzelni, hogy milyen egy napunk.
A szoba közepén egy nagy takaró van
leterítve, ezen játszanak napközben a
babák, a fal mellett három kiságy sorakozik – kettőt ismerősöktől kaptak – játékok dobozokban, sok kiscipő, egyszerű
bútorok, tisztaság. Van még egy kisebb
szoba, konyha, fürdőszoba, az előszobát

kifizeti a ház a költségeket. Az árajánlatot azonban a képviselő drágállotta, ezért
nem történt semmi.
Megkerestük Varga Tibort, a ház közös képviselőjét, aki elmondta, véleménye
szerint balesetveszélyes és felesleges volna
rámpát építeni, hiszen amint a gyerekek nagyobbak lesznek, le kellene bontani. Ezért
a „néhány hónapért” pedig nem volna érdemes ennyit költeni erre. A háznak van
pénze, ám etikátlannak érezné, hogy enynyire kedvezzenek egy lakónak. Hozzátette,
hogy a lakás önkormányzati kezelésű lévén,
ő nyitott a tulajdonos kezdeményezésére, a
költségek megosztása esetén hajlandó áldozni a dologra. Az Ildikó által kért árajánlat
egyébként egy 80 ezer forintos fa rámpáról
szól, de bármilyen megoldásnak örülnének.
Nincsenek jó tapasztalataim az emberek segítőkészségét illetően, az idősebbek
még csak-csak odajönnek, de tőlük nem
várom el, hogy cipeljék velem a babakocsit. A fiatalokat általában én magam
kérem meg, hogy segítsenek, maguktól
nem ajánlják fel. A buszon gyakran bevágnak elénk, nem engednek előre minket, a babakocsihelyet nem adják át. A
villamoson is legtöbbször csak végignézik, ahogy fölkínlódom őket.
Ildikó, Dorina, Noémi és Dominik az elmúlt időszakban 126 ezer forintból éltek

Fotók: Révész Marianna
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fenyegette. A komplikáció ellenére 2005.
június 30-án három apró, de egészséges
babának adott életet: Dorina, Noémi és
Dominik koraszülöttként jöttek a világra,
ezért még egy hónapot a kórházban kellett
tölteniük. Miután kikerültek az inkubátorból, már Ildikó gondoskodott róluk. Tehette is – mondaná a külső szemlélő, hiszen
egészségügyi szakközépiskolai végzettségével gyermek- és csecsemőgondozóként
dolgozott egy budai gyermekotthonban.
Persze, az emberben van egy rutin, de a
saját gyerekétől mindig jobban fél. Amikor először a kezembe adták, hogy fürdessem meg egyiküket, azt sem tudtam,
hogyan fogjam meg, pedig előtte annyi
gyereket fürdettem már. Az első hónapokban az volt a legnehezebb, hogy nem
mertem elaludni, mert nagyon féltem a
bölcsőhaláltól. Az ő szobájukban feküdtem a kanapén, és folyamatosan hallgattam, ahogy lélegeznek.
A több hónapos kórházi lét során Ildikó
megszokta, hogy emberek vannak körülötte, összebarátkozott a szobatársakkal,
gondoskodtak róla, aztán hazatérés után
rászakadtak az egyforma napok. Az apróságok csak ettek és aludtak, ő pedig állandóan egyedül volt.
A gyermekek apja a várandósság
alatt kitartott Ildikó mellett, de a három
gyermeket sokallotta. A várakozás hónapjaiban látogatta őt a kórházban, sőt
még a szülés napján is bent volt, bár apai
funkciója annyiban merült ki, hogy a támogatásra, gyengédségre szoruló és vágyó
lányt kioktatta, hogy a szülés természetes dolog, amin már olyan sokan átestek.
A három gyermek viseli a nevét, de nem
sokkal később visszahátrált előző kapcsolatába, ahol – mennyivel kényelmesebb és
olcsóbb! – csak egy gyermek van.

egy labradorkölyökkel osztják meg. Ezen
a negyvennyolc négyzetméteren élnek
július vége óta, amióta hazajöttek a kórházból. Ildikó korábban az édesanyjánál
lakott, majd albérletben, ahová nem fértek
volna el a gyerekek. Még a várandóssága
alatt folyamodott lakáskérelmével az önkormányzathoz, ezt a magasföldszinti lakást kapta. Azt mondja, szeret itt élni, de
tudja, hogy ez a hely csak ideiglenes megoldás, ahogy nagyobbak lesznek a gyerekek, egyre több helyet igényelnek majd.
Nem tudom hogyan lesz, mert önerőből nem tudok majd új lakást venni. A
szocpolt direkt bent hagytam, de ha esetleg ezt a lakást felajánlják megvételre,
akkor szeretném majd igényelni, és abból kifizetni.
A lakás tehát jó, egyelőre el is férnek
benne, azonban egyedül nem tudja a gyerekeket sétálni vinni. Az ok: a magasföldszinti lakáshoz kilenc lépcső vezet, ezen
Ildikó nem tud egyedül közlekedni a hármas babakocsival.
A sétálásunk a kötelező orvos-látogatásokra korlátozódik. Oda is úgy megyünk, hogy van két külön babakocsi,
meg egy kenguru, de így sem tudok
egyedül menni velük. Amíg kisebbek
voltak, és elbírtam a kocsit, addig elmentem velük a boltba, piacra, de ma
már több mint húsz kilósak együtt, plusz
a kocsi súlya. Autónk nincs, tehát, csak
tömegközlekedni tudok velük, vagy marad a taxi.
Megoldás lehetne egy rámpa építése, de Ildikó nem tudta meggyőzni a ház
közös képviselőjét ennek szükségességéről. Többször megkereste őt ez ügyben,
ígéretet is kapott arra, hogy ha megfelelő
árajánlatot hoz, akkor számla ellenében

egy hónapban. A gyed és a családi pótlék
az egyetlen bevételük, s mivel még zajlik a
gyermek-elhelyezési eljárás, ezért nem tud
más támogatásért folyamodni.
Minden hónapban döntenem kell,
egyikben a tápszert veszem meg, a másikban fizetem a rezsit. Lakbért viszont
minden hónapban rendesen fizetek,
hogy ne lakoltassanak ki.
A lakás költségein és a gyerekek alapvető ellátásán túl elképesztő mennyiségű
ruhára van szükségük, hiszen ahogy más
babáknál is előfordul, őket is többször át
kell öltöztetni egy nap folyamán, és persze
nőnek is. A családból és a szűkebb környezetből néhány helyről kapnak használt ruhát. Ildikó azt mondja, annak örül
a legjobban, hiszen, akkor legalább azt
nem kell megvenni, de igazából mindent
örömmel elfogadnak, amit kapnak.
Ildikó szeretne mielőbb visszamenni
dolgozni, de nincs szíve még bölcsődébe
adni a gyerekeket, meg akarja várni, amíg
járni, beszélni kezdenek. A szülés óta van
egy álma: szülésznő szeretne lenni, a főiskola viszont drága, és nehéz bejutni, de
azért még nem adta fel.
Az energiát belőlük merítem. Muszáj
vagyok csinálni, nekik csak én vagyok.
Kedves egyszerűséggel, gyakorlott, de
gyengéd mozdulatokkal fekteti egymás
mellé a három babát. Egyikük el is alszik,
persze, a látogatásunk miatt kihagyták
a megszokott délelőtti alvást. De nem
baj, mondja Ildikó egy kis cinkossággal a
hangjában, legalább ebéd után alszanak
majd. Csak egy dologtól fél, attól hogy
nem tudja őket felnevelni, és nélkülözniük kell. Pedig csak annyit szeretne, ha úgy
nőhetnének fel, mint minden más gyerek.
Szöllőssy Anna
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Alanyi jogon vagy rászorultság alapján?

Dupla pénz a babakötvényre?

A Fővárosi Önkormányzat azt tervezi,
hogy a negyvenezer forintos babakötvényt – amelyet idén januártól minden
születendő gyereknek ad az állam – a rászoruló újszülöttek esetében további húszezer forinttal egészíti ki. A Fővárosi Közgyűlés január végi ülésén tárgyal a javaslatról. Budapestnek várhatóan százmillió
forintjába kerül majd a program évente, és
a születendő gyerekek közel kétharmada
kapja meg a támogatást rászorultsági alapon. Felvetették azt is, hogy a kerületek is
adjanak húszezer forintot a babakötvényhez, így annak induló összege akár nyolcvanezer forintra nőhetne Budapesten.
Újbuda képviselő-testülete is tárgyalni fog majd a kiegészítésről, február végén.
Veresné Krajcár Izabella alpolgármester
kérdésünkre elmodta: még folynak az
egyeztetések, de valószínűnek látszik,
hogy januárig visszamenőlegesen minden
kerületi újszülöttnek kiegészítik a babakötvényét alanyi jogon. Képviselő-testületi döntés született arról, hogy március 31ig el kell készíteni az életkezdési támogatáshoz csatlakozó helyi rendelettervezetet.
A budapesti polgármesterek tanácskozásán többen is javasolták, hogy ne
csak a rászorulóknak, hanem alanyi jogon
mindenkinek járjon a kiegészítés, néhány
kerületvezető viszont egyáltalán nem
támogatta a főpolgármester kerületekre
vonatkozó elképzelését. Van olyan önkormányzat is, ahol jóval többet szánnak az
újszülöttekre. Az V. kerületi Fidesz-frakció azt javasolja, hogy ötszázezer forintot
adjanak minden születendő gyereknek.
Január második hetében a kerületi
Szent Imre Kórházban találkozott néhány
várandós anyukával Gyurcsány Ferenc
kormányfő, aki a babakötvényről beszélt,

majd válaszolt a felmerült kérdésekre.
A kórház vezetése ezután megmutatta a
miniszterelnöknek az új épületszárnyban
kialakított újszülött részleget.

A Fidesz mást mond
A Fővárosi Önkormányzat életkezdési támogatás-kiegészítéséről Demszky
Gábor főpolgármester január 11-én tett
bejelentést a kerületek polgármestereinek
találkozóján. Kupper András fővárosi és
Jankó István kerületi Fidesz elnök sajtótájékoztatón kommentálták a bejelentést
január 12-én. A tervezett fővárosi kiegészítő támogatás egyszeri, és rászorultság
elvű lenne, ezzel szemben a fővárosi Fi-

későbbiekben válnak rászorulóvá, illetve
azok megkapják-e, akiknek utóbb kedvezően alakul az életük – tette hozzá.
Kupper András elmondta, hogy a
budapesti Fidesz frakció elkészítette saját rendelettervezetét, amelyet a január
végi közgyűlésen terjesztenek elő. Eszerint minden budapesti gyermeket megkülönböztetés nélkül kell támogatni egy
meghatározott összeggel. 2006-ban a tervezett támogatás legalább 12 ezer forint
lenne, és értékállóságát a későbbiekben is
meg kell őrizni. Ez a következő 18 évben
mintegy félmilliárd forinttal terhelné meg
éves szinten a fővárosi költségvetést, mivel
évente 15-16 ezer gyermek születik a fővárosban.

A hangsúly a megelőzésen van
Január elsejétől életbe lépett a szűréseket szabályozó miniszteri rendelet
módosítása.
A szűrővizsgálatok rendszerének
újragondolásával a betegség gyógyítása helyett sokkal inkább annak
megelőzésére koncentrál ezután az
egészségügy.
Változást jelent, hogy amíg ez év elejéig az újszülött csecsemők szülei a
gyermek hat hónapos koráig voltak
kötelesek részt venni a házi gyermekorvosok és a védőnők által javasolt
vizsgálatokon, mostantól – az iskolaorvosok bevonásával – a felnőttkorig tart
a megkülönböztetett figyelem.
Az új rendszer nemcsak a szakorvos, a
háziorvos és a védőnő számára jelent
több teendőt, de a szülőt is kötelezi.
Féléves koráig ugyanis legalább kéthavonta, ezt követően pedig egyéves
korában, majd iskolás koráig legalább
évente kell vizsgálaton részt vennie
minden gyermeknek. Hat és tizennyolc
éves kora között legalább kétévente
kötelező szűrésen megjelennie.
Átalakul a felnőtteket érintő egészségügyi szűrővizsgálati metódus is.

A rendelet alapján a háziorvosok
kötelessége lesz, hogy 21 éves korban állapotfelmérést végezzenek
pácienseiken. A felmérés alapján
mindenki személyre szóló kockázatelemzést kap testsúlya, testmagassága, dohányzási szokásai, a családban előforduló szív- és érrendszeri,
valamint daganatos betegségek, a
tápláltsági állapot, vérzsírszint, vércukorszint, illetve egyéb tényezők
alapján. Ennek birtokában az orvos
pontosan tudni fogja, hogy páciensének milyen gyakorisággal, milyen
vizsgálatokra kell jelentkeznie.
Az új évben a védőoltási rend
is megújult. A hagyományos oltásokat ugyanis új, többkomponensű
oltóanyagok váltják fel. Így egy oltás
több betegség ellen is véd. Ez pedig
azt is jelenti, hogy csökken a szúrások száma: eddig minden Magyarországon élő gyermek 20 alkalommal
kapott védőoltást 15 éves koráig,
de ez a szám csaknem a felére, 11-re
csökken, miközben ugyanannyi,
azaz tíz betegséggel szemben szereznek védelmet.

Zsúfolt lett a Péterhegyi út, épül a műfüves pálya

Több pénz Kelenvölgynek
Révész Marianna

Újbuda újszülöttjei akár nyolcvanezer
forintot is kaphatnak majd születésük után, ha a fővárosi és a kerületi
közgyűlés is elfogadja a babakötvény
kiegészítéséről szóló elképzeléseket.
Az állam által adott negyvenezer
forint mellé Budapest – a rászorulóknak – húszezer forintot, Újbuda pedig
– alanyi jogon minden kerületinek
– további húszezer forintot adna.

Egészségügyi szűrővizsgálatok

KIEGÉSZÍTÉS: Újbuda a fővárosban elsőként gyarapíthatja a babakötvényt

desz–MKDSZ mindenkinek járó, évről
évre adott támogatást tart szükségesnek.
Kupper András örömét fejezte ki a babakötvény bevezetése miatt, de szerinte a
városházi javaslat alkalmatlan arra, hogy
akár első lépése is legyen egy családtámogatási rendszernek, hiszen az egyszeri, 20
ezer forint összegű támogatás csak szociális alapon járna. Az sem derül ki, miképp részesülnek belőle azok, akik csak a

Jankó István elmondta: – Annak örülünk, hogy elindult a tervezés és elsőként
a XI. kerület csatlakozik majd az életkezdési támogatás programjához. Hozzátette,
korábban már igényelhető volt egy, a mostanihoz hasonló babakötvény, amelyet
akkor első születési támogatásnak hívtak.
A szociális helyzetre való tekintet nélkül
minden kerületi gyermek megkaphatta.

Gianone Péter, Wihart-Kiss Tamás

Beszélgetéssorozat az SZDSZ választási programjáról

A kelenvölgyiek is örülnek a belvárosi
részek fejlesztéseinek, a szakrendelő
megújulásának – ez is kiderült azon a
lakossági fórumon, amely így év elején
hagyományossá vált Simon Károly
helyi képviselő és Molnár Gyula polgármester részvételével.
A polgármester bevezetőjében kiemelte,
Újbuda kezdeményezéseit veszi át a fővárosi vezetés, hogy Budapest állapotát javítsa. A XI. kerületi önkormányzat a múlt
évben szinte minden hónapban újabb
felújítási- vagy a közrend állapotát javító
programot vezetett be. Ilyen volt például
a „kátyúvonal”, melynek segítségével a lakossági bejelentések alapján az úthibákat
két munkanapon belül eltüntethették. Később a főváros is követte ezt a sikeresnek
bizonyult módszert. Egy másik intézkedés a szintén tavaly életre hívott roncsautó

zöldhulladék elszállítására, a lombtalanítási akcióra, melynek során a lakossság
közreműködésével öszeszedték és elvitték
a levágott gallyakat, ágakat. Megújult az
általános iskola teteje, az óvoda bejárata
elé pedig díszburkolat került. Biztos anyagi háttere lett a helyi újságnak, s a kerületben itt ültették el a legtöbb fát. Hároméves
huzavona után lámpát helyeztek a Kamaraerdei úti idősek otthona elé.
Ebben az évben folytatódni fog az
aszfaltszőnyegezéses útfelújítás, a járdaépítés, intézmény-felújításra a korábbinál
nagyobb összeg szerepel a kerület költségvetésében. A családi házas, nyugodt
övezetben táblákkal, sebességméréssel,
fekvőrendőrökkel, gyalogátkelőhelyek kijelölésével igyekeznek a lakosság által igényelt forgalomcsillapítást elérni. Idén végre elkészül a 7-es út, a Kőérberki lakópark
közelébe körforgalmat terveznek.

tését, az autópályák és az infrastruktúra
fejlesztését, a további adócsökkentést és a
szociális szféra helyzetének rendezését. A
négy százalék fölötti gazdasági növekedés,
a takarékosabb-kisebb állam, a privatizáció folytatása, és az EU-s pénzek ésszerű,
jobb elosztása a liberális gazdaságpolitika
központi elemei. Kóka szerint a következő
választási ciklus két szakaszra tagolódik,
az első két év az egyensúly megteremtésének időszaka lesz, az utána következő két

Szabadság, verseny, szolidaritás 2006–
2010 címmel fogalmazta meg az SZDSZ
választási programját, melynek különböző elemeit ismertetik meghívott előadók hétről
hétre a Tranzit Art Caféban.
Január második hetében előbb
a gazdasági programot mutatták be Kuncze Gábor pártelnök, Lakos Imre fővárosi elnök
és Kóka János gazdasági miniszter részvételével.
Kuncze Gábor az alapvető
mutatókat alapul véve röviden vázolta a magyar gazdaság helyzetét, hangsúlyozva,
hogy hosszú távon stabil gazdaságpolitikára van szükség.
A megvalósult eredmények
számbavétele kapcsán szóba
került az szja- és az áfa-csökkentés, a lakásépítés ütemének növekedése, az átadott
autópályák hossza, valamint
az, hogy még mindig Magyarország a térség legkedveltebb
befektetési célpontja. Kuncze
hangsúlyozta, hogy eddig nem
megvalósult korábbi céljairól
sem mond le a párt, ezeket továbbra is programjában tartja.
A múlt eredményei után
Kóka János ismertette a to- Hosszú távon stabil gazdaságpolitikára van szükség
vábbi terveket, hangsúlyozva,
hogy a liberális párt a fegyelmezett költ- év pedig a versenyképesség növelésének
ségvetés-politika híve. A Korszakváltás feladatait hozza majd.
A Szabadság és esély címmel megrenprogramjának értelmében négy nagy kihívást fogalmazott meg a miniszter a kö- dezet vitaest egyben a programismertető
vetkező négy év gazdasági feladataiként: a sorozat utolsó állomása volt, és a diskurmaastrichti követelmények teljesítését, eh- zus az SZDSZ kultúrpolitikáját járta köhez kapcsolódóan az euró 2010-es beveze- rül. A vitalevezető-moderátor szerepét

Horn Gábor vállalta magára, Pető Iván, a
parlamenti kulturális bizottság elnökeként a felmerülő kérdésekre válaszolt.
Pető bevezetőjében leszögezte, nem
kíván kultuszminiszter lenni, tehát nem
személyes karrierje érdekében foglalkozik a témával, hanem azért, mert pártja
meghatározó szerepet szeretne játszani a
magyar kultúra formálásában. A liberális
párt a kultúra működési és működtetési
elveinek megfogalmazását tartja fontosnak, szemben a jelenlegi koalíció
által folytatott egyszerű pénzelosztó funkcióval.
Vitaindítóként a kultúra digitalizálásáról és a szellemi tulajdon fogalmának újragondolásáról, valamint
az elitkultúra–tömegkultúra témájában hangzott el két rövid eszmefuttatás, majd kezdetét vette a több
órán át tartó, érzelmektől sem mindig mentes disputa. A beszélgetésen
szép számban vettek részt a liberális
párt holdudvarához tartozó értelmiségiek, művészek. A hozzászólások egy része az érdemi kultúrpolitika hiányát vetette fel, többen kritizálták a párt programjának egyes
elemeit, volt, aki az önszerveződő
kulturális közösségek erőteljesebb
támogatását szorgalmazta, illetve
azt, hogy az állam teljesen vonuljon
ki a területről. Szóba került az ingyenes internet-hozzáférés kérdésköre, ami valójában nem ingyenes,
hiszen a hozzáférésért fizetünk a
szolgáltatóknak, valamint szintén
ide kapcsolódva a szerzői jogi ügyek
problematikája.
Az intézményrendszert is érte kritika, Újbudát kiemelten is érinti a hagyományos struktúrába nem illeszkedő intézmények (Tranzit, A38
állóhajó) támogatásának megoldatlansága.
Pozitív végkicsengésként a párt megerősödése iránti igényüket fogalmazták meg
a jelenlévők, majd a hivatalos program
befejeződése után még órákig vitatkoztak,
beszélgettek a kávéház vendégei.
Révész Marianna

Január 13-án este Szabadság és verseny, majd 16-án Szabadság és esély
címmel rendeztek beszélgetést a
szabad demokraták a Tranzitban egy
vitasorozat keretében, melynek célja
a párt választási programjának bemutatása volt, alkalmanként más-más
területet állítva a középpontba.

Sz. A.

Révész Marianna

Szabadság, verseny, szolidaritás

Molnár Gyula: Automata sebességmérők figyelmeztetik a vezetőket

program volt, majd a parlagfű szezonban
a gyomnövény elleni fellépés. Az úthálózat javítása mellett hangsúlyt fektettek
a közterületi lámpák gondozására és az
elöregedett játszóterek felújítására. 2006
végéig a kerület 85 játszótere újul meg 1,61,7 milliárd forint ráfordításból.
Kiemelt szempont volt a közbiztonság
javítása. Tavaly az önkormányzat megduplázta a rendőrségre fordított pénzt, sőt,
egy csupán az amerikai akciófilmekből
ismert nyomkövető rendszerrel gazdagodott a XI. kerületi kapitányság. Idén Lágymányoson alakítanak ki térfigyelő rendszert, továbbá 30 forgalmas, közfeladatot
ellátó helyiség kap segélyhívó rendszert,
ami azt jelenti, hogy az ott tartózkodó személy veszély esetén egy gombnyomással
értesítheti a rendőrséget. Szó esett még a
Fehérvári úti szakrendelő átépítéséről: a
munkálatok végeztével a hamarosan teljesen megújuló épületbe az év folyamán
korszerű műszerek kerülnek. Jelenleg átépítik a Bocskai úti okmányirodát, addig
a Gazdagréti és a Fehérvári úti irodák várják az ügyfeleket.
Simon Károly az elmúlt év kelenvölgyi
történéseit „leltározva” kitért a Kék-tó
melletti játszótér továbbfejlesztésére, a
Narancs és Bezdán utca felújítására, a

Az elhangzott eredmények felsorolása
ellenére az este folyamán több hozzászóló
további lépéseket szorgalmazott a kerülettől, mert úgy vélték, a helyzet nem sokkal
javult. Molnár Gyula ígéretet tett arra,
hogy átfogó forgalomtechnikai elemzésre
kerül sor a közeljövőben. Idén automata
sebességmérő berendezéseket helyeznek
el az utak mentén, így az autósok rögtön
láthatják aktuális sebességüket, ennek a
rendszernek tavaly volt a bemutatója.
Elhangzott, hogy egy 80 milliós pályázatnak köszönhetően hamarosan műfüves pályán edzhet a helyi focicsapat.
Egy újabb kelenvölgyi beruházás lesz az
Magyar Labdarúgó Szövetség székháza
és egy hozzá kapcsolódó sportcentrum.
Többen felvetették, hogy a szelektív hulladékgyűjtő-szigetek számát növelni kellene, továbbá a forgalom-szabályozási és
vízelvezetési gondok is orvoslásra várnak.
A lakók közül néhányan a szomszédjaiknál tilosban tárolt kamionokra
panaszkodtak, míg másokat az utcájukban közlekedő éjszakai busz zavart. A
résztvevők nemcsak kérdeztek, de dicsértek is: a megszépült Bartók Béla utat és
az újjászületett járóbeteg-szakrendelőt a
kelenvölgyiek is magukénak érzik.
F. A.
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Az Etele téren indulnak a fúrópajzsok

Metróépítés: látni
már az alagút elejét
Az alagútfúrással és az állomások szerkezetének építésével idén megkezdődik a 4-es metró beruházás, ami miatt
forgalmi változásokra, híd- és útlezárásokra kell számítani. A Fővárosi Közlekedési Felügyelet kiadta az építéshez
szükséges vasúthatósági engedélyt.
A Népszabadság információi szerint a városházán hamarosan lezárul az az egyez-

tetés, amelynek során a forgalmi terveket
összehangolják az idei útfelújításokkal és a
2-es metró felújításával. A metró építésének pontos menetrendje azért nem tudható ma még, mert a metrótenderek eredményei ellen jogorvoslati panaszok érkeztek,
amelyeket várhatóan január végéig bírál el
a Közbeszerzési Döntőbizottság.
Ahogy arról a lapunk is beszámolt, az
alagutak fúrása a négyes metró Kelenföldi pályaudvari végállomásáról kezdődik,

Öt forinttal csökken
a parkolás alapdíja

a két fúrópajzs a Volánbusz-pályaudvar
melletti parkoló területéről indul el Pest
felé néhány hetes eltéréssel. Közben megkezdődik az állomások szerkezeteinek
építése is, hogy kész legyenek, mire az
alagútfúrók nyugatról keletre haladva az
állomáshoz érnek – ez a vasúthatósági
engedélyben külön kikötésként szerepel.
Várhatóan tavasszal vagy nyáron a Bocskai úti és a körtéri állomások építése indul
el elsőként, ezek környékén komolyabb
forgalomelterelések várhatók. Ugyanekkor megindulnak a közműkiváltási munkálatok a Kelenföldi pályaudvarnál, ahol
a jelzőlámpás csomópontokat is átépítik.
Ezen időszakra várható a Szent Gellért téri állomáshoz kapcsolódva a Műegyetem
rakpart félpályás lezárása is.
A következő ütemben a Tétényi úti
állomás építése indul, és megkezdődik a
közműkiváltás a Bocskai útnál is, ahol új
végállomást építenek a 6-os villamosnak.
Ekkorra teljesen lezárják a Műegyetem
rakpartot is.
A harmadik szakaszban a Fehérvári utat zárják le, ahol a villamosok sem
közlekedhetnek majd. A körtéren zajló
építkezés miatt ugyanis a járművek ideiglenesen a 41-es villamos mai végállomását
használhatják. Ugyanekkor kezdődnek a
közmű-munkálatok a Fővám és a Kálvin
téren. Utóbbihoz kapcsolódva a 49-es villamos is átmeneti végállomást kap.
Várhatóan az év végéig megtörténik
a Szabadság híd lezárása, az átkelő rekonstrukcióját a Fővám téri metróállomás
építésével hangolják össze. Ezen időszak
alatt a 2-es villamosok sem közlekednek
az érintett szakaszon. Mivel az állomás
szerkezete érinti a felső és az alsó rakpartot is, ezért azokat felváltva zárják majd le.
A pesti szakaszon is jelentősebb forgalomkorlátozásra kell számítani.
(n.n)

Márciusban megkezdődik a próbajárat

Jön a Combino
A Fővárosi Közlekedési Felügyelet
kiadta a vasúthatósági engedélyt az új
4-es, 6-os villamosok beszerzéséhez.
Húsz szerelvény érkezik idén, közülük kettő már márciusban megkezdi próbajáratát.
Hatezer kilométert kell tesztüzemmódban
megtenniük, csak ezután állhatnak forgalomba. A többi járművet 2007 végéig folyamatosan szállítja a gyártó Siemens. A
teljes cseréig egyszerre közlekednek majd
a régi és az új kocsik. A villamosok beszerzése 36 milliárd forintjába kerül a BKVnak, a kapcsolódó beruházásokra további
5 milliárdot költenek.
A speciálisan a magyar igények szerint
készülő 54 méteres Combino villamos a
világ leghosszabb járműve, ezért működtetésükhöz át kell építeni a remízeket, és
az utasperonokat is. Az új villamosok szerelőműhelye a Hungária kocsiszínben lesz,
a kelenföldi remízben a 4-es, 6-os vonalán
még most járó szerelvények kapnak helyet.
A megállók átalakítása április közepétől
június közepéig tart majd, ennek során a
tolókocsival és babakocsival közlekedők

érdekében megemelik szintjüket – jelenleg
ugyanis a peronok 15 centivel alacsonyabbak, mint az utastér padlószintje –, továbbá szélesítik és díszburkolattal borítják
felületüket. Új megállóházak is épülnek, s
ott, ahol aluljáróból lehet elérni a peront, a
lépcsők fölé esőtetőt emelnek.

Csúszik a Balatoni úti vasúti felüljáró átadása

Változik is,
meg nem is

Hetente ellenőriznek

Egyedi szerkezet készül

Kevesebb
a kátyú
Az idei télen is rengeteg a kátyú
Budapesten, forgalmas utakon és
csendes utcákon egyaránt. A brigádok már megkezdték a javításokat,
mégis csak tavaszra ígérik, hogy
minden lyukat betömnek.

Eredetileg bruttó 120 forintról 100-ra
akarták csökkenteni a parkolás alapdíját a legolcsóbb tarifájú zónákban, a
többi három zónában pedig arányosan
változott volna a fizetendő összeg. Megállapításánál figyelembe vették, hogy az
áfa-csökkenés 115 forint húsz filléres díjat
jelentene, azonban ezt az automaták nem
tudják kezelni, ráadásul az összegnek
néggyel oszthatónak kell lenni, ugyanis
negyedórás részletekben lehet kifizetni a
parkolási díjat.
Az MSZP-frakció módosító indítványt nyújtott be, és a Fővárosi Közgyűlés végül ezt szavazta meg. Ennek értelmében egy óra parkolás nem 100, hanem
115 forint lesz január elsejétől. Minthogy
azonban ez az összeg nem osztható négygyel, a minimális várakozási díj ezentúl
nem időtartamhoz – a korábbi negyed
órához – kötődik majd, hanem értékhatárhoz, amelyet 30 forintban határoztak
meg. E módosítással ugyan elérték, hogy
kerek összegben lehet kifizetni az alapdíjat, viszont értelemszerűn éppen anynyit kell az automatákba bedobni, mint
eddig, tehát ténylegesen nem változik a
befizetendő alapdíj, csakhogy ezért az
összegért néhány másodperccel tovább
lehet parkolni.
A kerékbilincs levételéért az áfa-változás miatt az eddigi 15 000 forint helyett
14 400 forintot kell fizetni. A védett övezetekben érvényes hozzájárulások díjait
is a 20 százalékos általános forgalmi adó
mértékével határozták meg. Az elfogadott
rendeletmódosítás szerint a jövőben a kerületi önkormányzatok, és a fővárosi önkormányzat által kiadott hozzájárulások
2000 forintos költségtérítése 1920 forintra
változik, de megmarad az a lehetőség,
hogy ezt az összeget az önkormányzatok
saját rendeletükben korlátlan mértékben
csökkenthetik, vagy el is engedhetik.

(N.N)

Révész Marianna

Húsz helyett csak öt forinttal csökkent
a parkolás óránkénti alapdíja januártól, miután a Fővárosi Közgyűlés
decemberben leszavazta a városvezetés előterjesztését.

Az alépítmény már elkészült, hamarosan kezdődik a hídszerkezet helyszíni szerelése

Már december 15-én át kellett volna
adni, leghamarabb mégis csak március végén közlekedhetünk újra a
Balatoni út egy szakaszán, az Egérút és
Kőérberek között.
A 7-es utat használó autók és buszok még
jó két hónapig kerülő úton, Kamaraerdőn
vagy Kelenvölgyön keresztül juthatnak
el Budapest belső részeibe. A Fővárosi
Önkormányzat szerint azért húzódott el
az építkezés, mert sokáig tartott a kiviteli
tervek jóváhagyása. A szakhatóság viszont
azt mondja, hogy az ilyen szerkezeteknél
ez megszokott dolog.
A fővárosi Podmaniczky Programban
az szerepel, hogy 2005. augusztus 22. és
december 15. között felújítják a Balatoni
úton található két felüljárót, amelyek a
BKV, illetve a MÁV vágányai fölött haladnak. A 41-es villamos feletti híd rendben
elkészült, a vasút feletti viszont nem.
Mindkét híd nagyon rossz állapotban
volt, nem lehetett halogatni a teljes felújítást – mondta Hladon Andrea, a Fővárosi
Önkormányzat Közlekedési Ügyosztály
Út- Műtárgy Alosztályának munkatársa. Állítása szerint már tavaly áprilisban
elindították a tervek engedélyeztetését
mindkét hídszerkezet rekonstrukciójára. A BKV-vágányok fölötti híddal min-

den rendben volt, a Fővárosi Közlekedési
Felügyelet engedélyezte a munkákat, így
a felújítás határidőre elkészült. A MÁVvágányok fölötti szerkezet felújításának
engedélyezése a Központi Közlekedési
Felügyelethez tartozik. A hatóság többször
is kérte a tervek egyes részeinek módosítását, és csak december elején hagyta jóvá az
acélszerkezet kiviteli terveit, ezért csúszott
el az építkezés. Kérdésünkre, hogy miért

nem halasztották el a Balatoni út felújítását addig, amíg nem kapják meg a kiviteli
tervek jóváhagyását, a szakember azt válaszolta, hogy mivel a hidak balesetveszélyesek voltak, előbb-utóbb úgyis le kellett volna zárni az utat, és így csak egyszer kellett
a teljes lezárás miatt elterelni a forgalmat.
Hladon Andrea hozzátette: külön
gondot jelent, hogy az út nem halad elég
magasan a sínek fölött, ezért egy különleges, egyedi szerkezetet kellett tervezni.
Az acélhíd, amelyet vasbeton pályatesttel

is megerősítenek, csak hetven centiméter vastag. Ezen fog haladni a 7-es út forgalma. Hozzátette, hogy az alépítmény
már elkészült, a hídszerkezetet most egy
üzemcsarnokban építik, és január közepétől kezdik összeszerelni a helyszínen.
Az időjárástól függ, hogy elkészülnek-e
márciusra – mondta a Fővárosi Önkormányzat munkatársa.
A felüljáró építését engedélyező Központi Közlekedési Felügyelet vezetője, Bíró
József kérdésünkre elmondta: nem csúszott el időben az engedélyeztetés. A hidak
bonyolult műtárgyak, ezért két lépcsőben
hagyják jóvá építésüket. Először az építési
engedélyt fogadja el a hatóság, majd külön
engedélyezi a részletes kivitelezési terveket
is. Bíró József szerint a helyszín különleges,
mert a 7-es út ferde szögben halad a vasút
fölött, speciális az új pályatest, és figyelembe kellett venniük, hogy később még 2x2
sávosra bővítik a szerkezetet.
A Közlekedési Felügyelet szerint mindent a jogszabályok szerint végeztek, és még
gyorsítani is próbálta az építkezést azzal,
hogy külön engedélyezte az alépítményt. A
felügyelet szerint az engedélyezési eljárása
nem húzódott el, az ilyen szerkezeteknél
máskor is több hónap telik el az engedélyek
beadása és az építkezés befejezése között.
(gianone)

Újbudán tavaly óta egy ingyenes zöld
számon (06/80/852-832) is be lehet
jelenteni az úthibákat, amelyeket egy
cég két napon belül kijavít.
A kerületi önkormányzat útfelügyelői
folyamatosan ellenőrzik az utakat
Újbudán, hogy a hibákat gyorsan ki
tudják javítani. – Jelentősen csökkent
tavaly óta a hívások száma – mondta
el kérdésünkre Varga Péter Újbuda
városüzemeltetési igazgatója. A
szakember szerint a kerületben – a
főutakat kivéve, amelyek a fővároshoz
tartoznak – nincs sok úthiba. Az útfelügyelők ezért főleg a nagy forgalmú
útvonalakat figyelik, ezeket hetente
végigjárják. A kátyúkat először a fővárosnak, mint tulajdonosnak jelzik,
de ha a Fővárosi Önkormányzat nem
javíttatja ki időben, akkor a kerületi
szakemberek kátyúznak, majd a költségeket kiszámlázzák.
Varga Péter kérdésünkre kijelentette: a munka tartós lesz, kivéve, ha
nagyon hideg van, de ilyenkor amúgy
is csak ideiglenes tömést tesznek a
lyukakba, amit aztán újra kijavítanak,
ha már melegebb az idő. A városüzemeltetési igazgató szerint komoly
problémát okoznak a téli útfelbontások, amelyek után rosszul foltozzák be
az utat, és ott rövidesen kátyús lesz az
aszfalt. Hozzátette, a tavalyi útfelújítás
után keletkezett hibákat a kivitelezőkkel javíttatják ki.
Január közepétől egyébként országosan is működik a kátyúvonal
(06/80/404-404). A Fővárosi Közterület-fenntartó Rt. két éve működtet
egy éjjel-nappal hívható zöld számot,
a 06/80/204-386-ot, mely újabban hivatalosan Budapest kátyúvonalaként
üzemel.

(g. p.)
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SZÍNHÁZAK
ARTUS STÚDIÓ
XI., Sztregova u. 7. T.: 204-3755

FEBRUÁR 3., 4. 20.00 Don Quijote mauzóle-

um. Helyfoglalás szükséges.

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.

JANUÁR 26. 10.00 és 14.30, FEBRUÁR 1. 10.00

Szilágyi: Leánder és lenszirom.
JANUÁR 27. 11.00, 19.00 Heltai Jenő: Néma
levente. Suli-Szín. FEBRUÁR 1., 2., 3. 19.00
Feydeau: Fel is út, le is út! FEBRUÁR 4. 19.00
Arisztophanész–Bergendy: Madarak.
KARINTHY SZÍNHÁZ

AJÁNLÓ

A38 ÁLLÓHAJÓ
XI., Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940
JANUÁR 25. 20.00 Rhoda Scott és Sarah Morrow
(USA), Kovács Linda Quartet. JANUÁR 26. 21.00

Quimby, Nemes Zoltán és Kövi Arthur Bálint.
JANUÁR 27. 21.00 Másfél ötszázadik koncert,
vendég: Gaja Arutjunján (Deti Picasso,RUS/AR).
DJ Suhaid és Vázsonyi János Mozart-parafrázis
parti. JANUÁR 28. 22.00 Ablak-A-Dubra Special.
FEBRUÁR 3. 21.00 Zuco 103 (NL), Anselmo Crew.
FEBRUÁR 4. 21.00 Five Corners Quintet (FIN).
ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ

XI., Bartók B. út 130. T.: 203-8994

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

JANUÁR 27., 28. 19.00 Őrült nász.
JANUÁR 29. 14.30 Tanár úr kérem!, 19.00

HÉTFŐ 14.00 Életet az Éveknek Nyugdíjas

Szeressük egymást.
FEBRUÁR 4. 19.00 Butaságom története.
MU SZÍNHÁZ

XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
JANUÁR 27., 28. 20.00 Új táncok/5 a Budapest
Tánciskola Műhelyéből.
JANUÁR 31., FEBRUÁR 1. 20.00 3 út az Artus
műhelyéből. Gold Bea: Kis gésa; Dombi Kati:
Háromfény; Nina Umniakov: Solo.
FEBRUÁR 2., 3., 4. 20.00 Család. 18 éven felülieknek! FEBRUÁR 5. 20.00 Makám koncert.
FEBRUÁR 7., 8., 20.00 Szabó Réka: Buddha
szomorú. Gyermekelőadások: JANUÁR 29.
11.00 A brémai muzsikusok.
Kiállítás: JANUÁR 31-IG Völgyi Sándor Millió
pontos képek című kiállítása.

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ

XI., Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
JANUÁR 28., 30. 20.00, 29. 10.00 Gyévuska.
FEBRUÁR 4. bemutató, 5., 6., 19.00 Danyil
Harmsz. FEBRUÁR 8. 20.00 Parasztopera.

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R KLUB
XI., Műegyetem rkp. 9. T.: 463-3733

JANUÁR 27. 19.00 Gogol: Revizor.
JANUÁR 28., FEBRUÁR 4. 20.00 Noelle
Renaude: Mádám Ka. JANUÁR 31. 20.00,
FEBRUÁR 5. 19.00 Samuel Beckett: A játszma
vége. HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 18.00 Csí Kung
– Tai Csi tanfolyam.
KIÁLLÍTÁSOK

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

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK kedd és csütörtök

16-18-ig: Római ásatások, egyház- és
iskolatörténeti kiállítás, Albertfalva önállóságának évei 1819–1950-ig, az Első Magyar
Repülőgépgyár, borgyűjtemény, Albertfalva
asztalos iparának története.
ALMA GALÉRIA

Budai Sport Általános Iskola
XI., Bikszádi u. 11-15.
JANUÁR 31-IG UV festménykiállítás látható

hétköznap 10-18-ig.

BUDAI KLUB-GALÉRIA

XI., Budafoki út 9-11. T.: 209-3439
FEBRUÁR 6-IG Pilmayer Gabriella festőmű-

vész kiállítása.

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

FEBRUÁR 13-TÓL kiállítás Borsos Miklós

rézkarcaiból.

MOLNÁR C. PÁL GALÉRIA

XI., Ménesi út 65. T.: 385-3637, 06/30/201-1073

A galéria előzetesen telefonon egyeztetett
időpontban látogatható.
SCHEFFER GALÉRIA
XI., Kosztolányi D. tér 4.

FEBRUÁR 13-TÓL kiállítás Borsos Miklós olajképeiből, grafikáiból és kisplasztikáiból.

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

Régészeti, építészeti, ipartörténeti (Csonka
János) emlékek. Egyszer volt Dél-Buda.
Tájvédelmi körzeteink. Nyitva MINDEN
SZERDÁN 15–18-ig. Csoportokat is szívesen
látnak előzetes bejelentkezés alapján.

 VAJDASÁGI MŰVÉSZEK A HADIKBAN

Tizenegy vajdasági művész alkotásaiból nyílt
kiállítás január 23-án este a Hadik Kávéházban
(XI., Bartók Béla út 36.) az Újbuda Baráti Kör
Egyesület szervezésében.
 BOR & JAZZ

Tompa Imre újságíró tízrészes előadássorozatot tart a borkultúráról minden hónap utolsó
péntekén 19 órától a Tranzit Art Caféban. Az
első alkalommal január 27-én az érdeklődők
megismerhetik a borkóstolást és az öt fő
bortípust.
 KÓRUSTAGOKAT VÁRNAK

A Carmine Celebrat Kórus énekeseket hív
szoprán, alt, tenor és basszus szólamaiba.
Alapfokú kottaolvasási ismeret szükséges,
próbaéneklés nincs. A próbákat hétfőn és
csütörtökön 18–20.30 óra között tartják a
Szent Gellért-templomban (XI., Bartók Béla
út 145.). A kórus rendszeresen ad elő Bach,
Händel, Mozart, Haydn, Brahms, Kodály, Liszt
és Palestrina műveiből.

Klub, a Vöröskereszt 11/16 és 11/17 sz.
alapszervezete, 16.00 Családok a Családokért
Polgári Egyesület, 18.30 az AKH Gesualdo
Kamarakórusa. KÉTHETENTE HÉTFŐN 16.00
az AKH Opera- és Dalstúdiója.
KEDD 14.00 Albertfalvai Keresztény Társas Kör
Nyugdíjas Klubja. KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00
alakformáló torna hölgyeknek.
Mesetorna: 18.00 Tipe-tupa csoport 2,5-4
éveseknek, 18.30 Csipike csoport 4-7 éveseknek. SZERDA 17.00 Albertfalvai Polgárok
Köre. SZERDA ÉS PÉNTEK: 19.00 Kenpó-karate.
CSÜTÖRTÖK AKH Társastáncklub: 19.30 Kezdő,
20.30 Haladó csoport. JANUÁR 26. 9.00 és
10.30 AL-FA meseház. Oroszlánkirály, mesejáték, a Fogi színház bemutató előadása.
BARTÓK 32 GALÉRIA
XI., Bartók Béla út 32. Tel./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlékszoba.
HÉTFŐ 18.00 tajcsi-csikung foglalkozás. SZERDA

18.00 alakformáló tréning.

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760
HÉTFŐ 18.15, CSÜTÖRTÖK 16.45 gerinctorna.
MINDEN HÓNAP ELSŐ KEDD 18.00 vasútmodell
klub. KEDD 17.00, VAGY SZERDA 18.00 kerá-

mia-tanfolyam felnőtteknek (heti egy alkalommal). KEDD, CSÜTÖRTÖK 19.00 callanetics
torna. SZERDA 17.00 fotóklub.
MINDEN PÁRATLAN HÉT CSÜTÖRTÖK 18.00
Budapesti Virágrendezők Klubja ikebana klub.
MINDEN HÓNAP UTOLSÓ PÉNTEK 15.00
Játékháló klub tizenéveseknek.
SZOMBAT 16.00 Őszidő nyugdíjasklub.
MINDEN PÁROS HÉT SZOMBAT 10.00 vasútmodell klub 9-15 éveseknek.
KÉTHETENTE SZOMBATON 15.00 Városismereti
kör tizenéveseknek. JANUÁR 28. 16.00
Világjárók nyomában. Dr. Dénes György nyugalmazott egyetemi tanár vetítése izraeli
útjáról.
FEBRUÁR 2., 7., 23.19.00 Örkény István: Tóték,
a Theatrum Színiakadémia III. évfolyamos
növendékeinek előadása.
FEBRUÁR 4. 16.30 Vonósok hangversenye,
játékmester Papp Sándor brácsaművész.
FEBRUÁR 5. 10.00 Oroszlánkirály című mesejáték a Fogi Színház előadásában, 11.00
Farsangi kézműves foglalkozások. Kiállítás:
FEBRUÁR 1-JÉIG Germán Péter fotográfus:
Velence az én szememmel.
FEBRUÁR 2. 18.00 Teőkéné Montvai Rozália
festő kiállítása, megnyitja dr. Losonci Miklós
művészettörténész, látogatható
FEBRUÁR 22-IG.

ÉGHAJLAT KÖNYVES KÁVÉHÁZ

FEBRUÁR 6. 19.00 Budai tangó, tánctanítás
Budai Lászlóval. FEBRUÁR 8. 18.00 Tánctanulás

Savanyúval, 20.00 Méta együttes koncert és
táncház.
FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ

KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
HÉTFŐ 16.00 Kóruspróba. HÉTFŐ, SZERDA 18.00
Sztepp aerobic. HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 9.00
Alakformáló torna. KEDD 15.00 Kézműves foglalkozás gyerekeknek, 17.00 Bridzs klub.
KEDD 10.00 CSÜTÖRTÖK 14.00 Trilla énekiskola. KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 Aikido. SZERDA
19.00 Kondicionáló torna. CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK
17.00 Festőiskola. PÉNTEK 18.00 Happy Bike
Bringás klub. MINDEN HÓ ELSŐ PÉNTEK 18.00
Autómodell gyűjtők klubja. JANUÁR 29. 15.00
Sramli Est. HÉTFŐ–PÉNTEK 10-19 Újbudanet
lakossági internet-használat.

GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253
HÉTFŐ 19.30 Iai Jutsu. HÉTFŐ, SZERDA 17.30
Aikido. KEDD 10.00 Eklektika Klub, 16.00
Sakk és kártya szakkör. KEDD, CSÜTÖRTÖK
18.00 Aerobic, 19.00 Kenpo karate. SZERDA

18.00 Életmód Klub, 19.30 Hagyományőrző
íjászklub. SZERDA, PÉNTEK 9.00 Izületi torna
nyugdíjasoknak. PÉNTEK 16.00 Fashion
Dance, 18.00 Flamenco tánc. HÉTFŐ–PÉNTEK
10-19 óra között Számítógépes Központ és
eMagyarország Pont.
KARINTHY SZALON
XI., Karinthy F. út 22. Tel.: 209-3706
SZERDA 18.00 Jóga. Kiállítás: JANUÁR 27. 18.00

Bakonyi Mihály festőművész Síkplasztikák
című kiállításának megnyitója. Megtekinthető

ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644, 309-0007
HÉTFŐ, SZERDA Balett iskola 16.00 5-8 éveseknek, 17.00 9-13 éveseknek. HÉTFŐ 19.00,
SZERDA 18.00 Jazz-gimnasztika. HÉTFŐ,
SZERDA, PÉNTEK 9.00 Senior megelőző torna.
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 18.00 Törpördög TáncTanoda. KEDD, CSÜTÖRTÖK 10.30 Tarka

Színpad, Őrmezei Nyugdíjas Színpad, 16.00
Hip-Hop. KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00, KEDD 19.00
Callanetics. KEDD 18.00, PÉNTEK 17.00 Sport
és jóga. SZERDA 10.00 Hastánc, 17.00
Numerológia tanfolyam. SZERDA, PÉNTEK
19.00 Pingpongklub. CSÜTÖRTÖK 19.00 Karate.
SZOMBAT 9.00 Commedia 2000 Diákszínpad.
MINDEN VASÁRNAP Goldance tánciskola 11.30
kezdő, 15.30 szuper haladó, 17.00 versenytánc
előkészítő II., 18.30 versenytánc előkészítő I.
MINDEN VASÁRNAP 8.00 katolikus szentmise.
HÉTFŐ–PÉNTEK 10-18 Net-Kuckó
eMagyarország pont. Minden megkezdett
óra 200 Ft.
TETŐ GALÉRIA

életemhez. Könyvbemutató, dedikálás.
lélekig. CD-bemutató, dedikálás.

FEBRUÁR 1. 18.00 Drábik János: A pénz dikta-

túrája. A könyvet bemutatja Varga István, az
Adófizetők Országos Szövetségének alelnöke.
Dedikálás, kávéházi beszélgetés.
FEBRUÁR 2. 18.00 Jelenits István: Szelíd kezedben a csillagok, Könyvbemutató, dedikálás.
FEBRUÁR 3. 18.00 Koltay Gábor szerzői estje.
FEBRUÁR 8. 18.00 Bencsik András: Politika és
közélet 2006 tavaszán. Előadás, majd a szerző
dedikálja könyveit.
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
XI., Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300

Százhárom alkotás szerepel
a január 31-én kezdődő, sorrendben immár 37. Magyar
Filmszemle versenyprogramjában. A február 7-ig tartó
seregszemlén a nagyjátékfilm kategóriában huszonnégy mű verseng.
A legrangosabb hazai filmes esemény Szabó István Rokonok című
alkotásának vetítésével veszi kezdetét, a nyitó ünnepségen adják
át a szakmai életműdíjakat, valamint a Magyar Mozgókép Mestere kitüntető címeket a Budapest
Kongresszusi Központban.
Az idei filmünnep rendezői
több újítással is szolgálnak. Ezek
sorába tartozik, hogy nem minden játékfilm kerül versenybe
azok közül, amelyek a szemlére

JANUÁR 25.

 SZERDA

18.00 ismétlés
20.00 a 9STV műsora

JANUÁR 26.

 CSÜTÖRTÖK

9.00 ismétlés

JANUÁR 27.

 PÉNTEK

18.00 és 22.30 ismétlés

JANUÁR 28.

 SZOMBAT

9.00, 14.00 és 23.00 ismétlés

JANUÁR 29.

XI., Ecsed u. 13. Tel: 203-5607
JANUÁR 28. 19.00 Mick Nóra jazz-blues

koncertje. A koncert zárásaként élő zenés
kareokee. FEBRUÁR 13-IG Armuth Gábor fotóművész Blendemonda című kiállítása.
Nyitva hétköznap 13–18-ig.
TIT STÚDIÓ
XI., Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514
JANUÁR 25. 18.00 Ásványbarát Kör: A magyar
baritok genetikája és lelőhelye. JANUÁR 26.

17.00 Bonsai Egyesület: Átfogó előadás a
suisekikről. Gyűjtemény-bemutató. JANUÁR
27. 18.00 Törpenyúl Klub: Tartsunk-e több
nyuszit (Fórumbeszélgetés). JANUÁR 30.
18.00 Gombász Kör: A Mátra és a Bükk érdekes
gombái. FEBRUÁR 2. 17.00 Díszmadár Klub:
Lipochrom, melanin színkanári csoportok az
alapszín szerint. FEBRUÁR 2. 17.00 Csapody
Növénykör: Újra Kirgizisztánban. FEBRUÁR 6.
18.00 Gombász Kör: Újabb érdekességek a
hazai gombavilágban (diavetítéssel).
FEBRUÁR 8. 18.00 Ásványbarát Kör: Erdély
ásványairól (videóvetítéssel). Mozi: FEBRUÁR
2-28. Kisfilmek a nagyvilágból. Iskoláknak.
Előzetes bejelentkezés: 466-9019
Kiállítás: FEBRUÁR 1-28-IG: Öveges József
Emlékkiállítás: dokumentumok, tárgyi em-

pályáztak, mert az idei mustrára
minden korábbinál több, öszszesen harmincnégy játékfilmet
neveztek be. A szemletanács
viszont úgy ítélte meg, hogy
ekkora mezőny „áttekinthetetlen” lenne a zsűrinek, amelybe
először külföldi szakembereket
is meghívtak. A kísérleti és kisjátékfilmek kategóriájába huszonnyolc alkotást válogatott
be az előzsűri; ezeken kívül harminckilenc dokumentumfilm
és tizenkét tudományos-ismeretterjesztő munka szerepel a
programban. További újdonság,
hogy a versenyben nem induló
munkákat is levetítik. Ezen a
filmszemlén osztanak ki első ízben filmzenéért járó díjat.
A szemlén bemutatják A
gyertyák csonkig égnek című,
Iglódi István rendezte filmet,
amely a gyártó cég a döntése alapján a szemle után mozikban nem
forgalmazzák a filmet, helyette
kulturális intézményeiben tűzik
műsorra, és középiskolákba juttatnak el egy-egy ingyenes példányt.
A mustrának a Millenáris
Park, a Mamut Mozi és az Uránia
Nemzeti Filmszínház ad majd
helyszínt. A produkciók bemutató vetítéseit a Millenáris Teátrumban tartják. A rendezők a jövőben
vizuális összművészeti fesztivállá
szeretnék bővíteni a filmszemlét,
ebből idén egy videodiszkó-bemutató valósul meg.
Pataki Katalin

FEBRUÁR 1.

 SZERDA

18.00 ismétlés
20.00 a 9STV műsora

FEBRUÁR 2.

 CSÜTÖRTÖK

9.00 ismétlés

 VASÁRNAP

FEBRUÁR 3.
 PÉNTEK
18.00 és 22.30 ismétlés
FEBRUÁR 4.

 SZOMBAT

9.00, 14.00 és 23.00 ismétlés

FEBRUÁR 5.

 VASÁRNAP

9.00, 13.00 és 23.00 ismétlés

9.00, 13.00 és 23.00 ismétlés

JANUÁR 30.
 HÉTFŐ
4.00 a jan. 23-i adás ismétlése
18.00 Újbuda Magazin
18.40 Sport
18.50 Hit és élet
18.55 Égető kérdések
19.00 SzivárványSzín

FEBRUÁR 6.
 HÉTFŐ
4.00 a jan. 30-i adás ismétlése
18.00 Újbuda Magazin
18.40 Sport
18.50 Hit és élet
18.55 Életközelben
19.00 SzivárványSzín

JANUÁR 31.

 KEDD

18.00 és 22.30 ismétlés

FEBRUÁR 7.

 KEDD

18.00 és 22.30 ismétlés

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

lékek bemutatója, filmbemutatók. Előzetes
bejelentkezés: 466-9019.
TRANZIT ART CAFÉ
XI., Bukarest u. Ulászló u. sarok Tel.: 209-3070
JANUÁR 24-TŐL Nádas Péter egy napja, fotókiállítás Burger Barna fényképeiből.

BUDAI FOTÓ- ÉS FILMKLUB
XI., Villányi út 28/c.

Százhárom mű verseng

JANUÁR 26. 18.30 Császár Angela: Lélektől

Január 25. – Február 7.

Telbisz Katalin és Szilvágyi Sándor.

HÉTFŐ 14.00 Nótakincs TV-klub, Akrobatikus

rock and roll, 16.00 óvodásoknak (5 éves
kortól), 16.45 iskolásoknak, 17.00 Ninjutsu
10–14 éveseknek, 17.30 Hatha-jóga,
17.30 Angol nyelvklub Krisztofer, 18.00
Magnós klub, 19.00 Ír táncház a Greenfields
együttessel. HÉTFŐ, SZERDA 10.00 Babamama torna, 16.00 Nyugdíjas torna.
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 18.00 Gerinctánc. KEDD
16.30 Etka-jóga, 16.30 Alakformáló torna
Schlachta Márta vezetésével, 17.00 Muzsikás
gyermektáncház, 18.45 Kezdő ír sztepptánc,
19.30 Szenior társastánc. KEDD, SZERDA
17.00 virágkötészeti képzés. KEDD, CSÜTÖRTÖK
9.00 Zsebibaba délelőtti játszóháza. KEDD,
PÉNTEK 13.30 Terhestorna, 15.30 Nyugdíjas
torna, 15.45 Gyermektánc 5 korcsoportban.
SZERDA 10.00 Yan Xin Csikung, 16.30 Kezdő
szabás-varrás klub, 17.00 Gyógytorna, 18.00
Szuperhaladó szabás-varrás klub, 19.00
Picasso festőiskola.
CSÜTÖRTÖK 16.30 Szeretet klub.
PÉNTEK 15.00 Alma rajziskola gyerekeknek,
17.00 Alakformáló torna, 17.00 Foltvarró klub.
SZOMBAT Társastánc klub 12.00 6–13
éves korig, 16.00 14–18 éves korig, 14.00
XI./11. Lágymányosi Bélyeggyűjtő Kör, 14.00
Tiszteletbeli Hollótanya szerepjáték klub.
MINDEN HÓ ELSŐ SZOMBAT 13.00 Repülés
Baráti Kör. VASÁRNAP 8.00 Budapest Hobby
Klub, 15.00 Nosztalgiaklub. JANUÁR 27. 19.00
Moldvai táncház a Csürrentő együttessel.
FEBRUÁR 2. 18.00 Hogyan készülnek élelmiszereink? Az élelmiszeripari kulisszák mögött.
A gyümölcslé, felvágott, sajt, pékáruk,
sütemények, csokoládés és egyéb termékek
gyártása. A feldolgozóipar titkai. Előadó: Tóth
Gábor. FEBRUÁR 4. 8.00 Babaruha és gyermekholmi börze, 4. 19.00 Csángó magyar táncház
a Sültü zenekarral, 4. 19.00 Pannónia Klezmer
Band koncert és táncház. FEBRUÁR 5. 16.30
Közreműködik: a Pentaeurofonia Fafúvósötös.
Kiállítás: FEBRUÁR 5-IG: Hüllőkiállítás. Nyitva
minden nap 9–18 óráig.
Könyvtári nyitva tartás: H., K., P.: 13–19-ig,
Sze.: 9–15-ig, Szo.: 9–12-ig, Cs., V.: zárva.

MŰSOR

rendezvények időtartama alatt.

FEBRUÁR 4. 18.30 Hegedű-gitárest. Előadók

XI., Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363

JANUÁR 25. 18.00 Nagy Gáspár: Közelebb az

20.00 Magyarpalatkai banda koncert és táncház. JANUÁR 26. 19.00 Farsangi Só klub.
JANUÁR 27. 20.00 Szenior Sebő. JANUÁR 28.
20.00 A Magyar Dudazenekar koncertje.
JANUÁR 29. 10.00 Csillagszemű táncház
Tímár Sándor vezetésével. JANUÁR 30.
10.00 Világlátók, színházi nevelési foglalkozások, 20.00 Budai tangó, tánctanítás Budai
Lászlóval. FEBRUÁR 1. 11.00 Égig érő fa , színházi előadás, 18.00 Tánctanulás Savanyúval,
20.00 Téka együttes koncert és táncház.
FEBRUÁR 2. 18.00 Ferenczy György szájharmonika-iskola, 20.00 Ferenczy György és a
Rackajam, állandó vendég dj. Jutasi Tamás.
FEBRUÁR 3. 10.00 Az ajtók záródnak, színházi
nevelési foglalkozás, 20.00 Balogh Kálmán
és barátai, km.: Herczku Ágnes, Pál István
Szalonna, Vizeli Balázs, Mester László, Doór
Róbert, Csávás Attila. FEBRUÁR 4. 17.00
Kolompos táncház, 20.00 Klezmer farsang a
Vodku v Glotku és a Klezmer R’s együttesekkel;
táncház: Chagall Klezmer Band.

MÁRCIUS 3-IG, munkanapokon 10-16-ig és a

XI., Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868

XI., Karinthy F. út 9. Tel.: 365-1515

JANUÁR 25. 18.00 Tánctanulás Savanyúval,

ÚJBUDA 2006. JANUÁR 25.

FEBRUÁR 9. 18.00 fotós klubnap.

MOZGÁSSÉRÜLTEK KLUBJA
XI., Keveháza u. 19–21.
MINDEN HÓNAP 2. SZERDA 14.00 klubnap.

SZENTIMREVÁROSI EGYESÜLET (SZIE)

terem) Istentisztelet gyermekeknek, 11.00
(gyülekezeti terem) Konfirmációs felkészítés.
MINDEN HÓ 1. HÉTFŐ (gyülekezeti terem)
Presbiter- és férfi bibliaóra. MINDEN HÓ 2. ÉS
4. HÉTFŐ 18.30 (gyülekezeti terem) Fiatalok
Biblia Köre (20-35 éveseknek). MINDEN HÓ 2.
SZERDA 18.00 Fiatal Házasok Köre. MINDEN
HÓ 3. SZERDA 18.00 (gyülekezeti terem) Szülői
Kör (középkorú szülőknek). MINDEN 2. PÉNTEK
17.00 Senior Kör. MINDEN HÓ 2. KEDD 9.00
Felnőtt konfirmációs felkészítés. MINDEN HÓ
1. VASÁRNAP 18.00 (templom) Modern istentisztelet. Hittanórák a Bethlen Gábor Általános
Iskola és Gimnáziumban, a Keveháza utcai Ált.
Iskolában és a Teleki Blanka Ált. Iskolában.
FARKASRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET

XI., Himfy u. 9.

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

SZERDA 9.30–11.30-ig Baba-mama klub,
20.15-től Evangelizációs szakosztály:
házas hittan. CSÜTÖRTÖK 16.15–17.45-ig
Gyermeknéptánc.

MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet.
Konfirmációs felkészítés, ifjúsági óra, bibliaórák
az imaház alagsorában. Hittanórák az Érdi úti
Általános Iskolában.

EGYHÁZAK
BUDAFOKI SZT. LIPÓT PLÉBÁNIATEMP.
XXII., Plébánia u. 2.
MINDEN HÓ 1., 3. ÉS 5. VASÁRNAP 12.00 görög

katolikus szentmise.

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET

MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA
XI., Magyar Tudósok körútja 1. Tel./fax: 209-2224
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.30, KEDD, SZERDA
(egyetemista), PÉNTEK 7.00, SZOMBAT 18.30,
VASÁRNAP 9.00 (diák), 11.30 szentmise.

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ

XI., Alsóhegy u. 38.

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

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

MINDEN HÓ 1. SZERDA 18.00 református est.
MINDEN HÓ 2. SZERDA 18.00 Bibliaolvasó kör.
VASÁRNAP 17.00 Istentisztelet. Hittanórák a

vasárnap) Istentisztelet.

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
XI., Németvölgyi út 138.
VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

GAZDAGRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
XI., Rétköz u. 41. Tel.: 246 0892
MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet
és gyermekistentisztelet. MINDEN HÓ 2.
VASÁRNAP Úrvacsorai közösség. MINDEN HÓ
3. VASÁRNAP dicsőítés. SZERDA 9.00, PÉNTEK
9.30 Baba-mama klub. PÉNTEK 17.00 Ifjúsági
bibliaóra 12-18 éveseknek. MINDEN MÁSODIK
KEDD FELVÁLTVA 16.00 bibliaóra a nyugdíjas

házban (Gazdagréti tér 4.), illetve nyudíjasklub
a templomban. Hittanórák a Csíkihegyek utcai
iskolában és a Törökugrató utcai iskolában.
KELENFÖLD, SZENT GELLÉRT PLÉBÁNIA

XI., Bartók Béla út 149. Tel.: 203-8915

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 17.00, SZOMBATON
18.00, VASÁRNAP 9, 11, 18.00.
KELENFÖLDI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
XI., Bocskai út 10. Tel.: 361-2159
MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 20.00 (gyülekezeti
terem) Gyülekezeti imaóra. MINDEN HÓ 2.
CSÜTÖRTÖK 19.30 Pároskör. MINDEN HÓ 2.
PÉNTEK 20.00 (gyülekezeti terem) Fiatal házasok összejövetele. MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK

10.00 (gyülekezeti terem) Kismamaklub.
MINDEN HÓ 1. SZOMBAT 16.00 (gyülekezeti terem) Diakóniai közösség, 17.30 (tanácsterem)
Szeretetvendégség. MINDEN HÓ 1. VASÁRNAP
9.30 Családi istentisztelet. VASÁRNAP 8.00,
11.00, 18.00 Istentisztelet.

KELENFÖLDI EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZET
XI., Etele út 55. Tel.: 203-4642 vagy 30/658-4156
VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor

foglalkozások gyermekeknek.

KÜLSŐ-KELENFÖLDI REFORMÁTUS EGYH.
XI., Ildikó tér 1. Tel.: 204-2767, 06/20/371-1292
KEDD 18.00 (gyülekezeti terem) Ifjúsági óra
tizenéveseknek. SZERDA 10.00 (gyülekezeti terem) Asszonyóra. CSÜTÖRTÖK 18.00 (gyülekezeti terem) Hétközi bibliaóra. VASÁRNAP 10.00

(templom) Istentisztelet, 10.00 (gyülekezeti

Menyecske utcai Általános Iskolában hetente
5 csoportban. FEBRUÁR 24-26-IG tizenévesek
számára tábor Velencén.
SZENT IMRE-PLÉBÁNIATEMPLOM
XI., Villányi út 25. Tel.: 466-5886

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 7.00, 8.00,
18.00, VASÁR- ÉS ÜNNEPNAP 7.00, 8.00, 9.00,
10.15, 11.30, 19.00. SZERDA 9.30 Baba-mama
kör (Szent István Ház), 18.30 Placid atya
katekézise. CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok
beszélgetése (SZIH). SZOMBAT 7.00 órás szentmisében Laudes, 17.30 Vesperás a Jézus Szíve
oltárnál. MINDEN HÓ 1. HÉTFŐ 10.00 Szenior
klub (SZIH). MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 18.00
órai szentmise után csendes szentségimádási
óra szerzetesi és papi hivatásokért. MINDEN HÓ
1. PÉNTEK lehetőség a Jézus Szíve nagy kilenced elvégzésére. MINDEN HÓ 1. SZOMBAT 7.30
szentolvasó imádkozása. MINDEN 2. SZERDA
19.30 Bibliai elmélkedések (SZIH). MINDEN HÓ
UTOLSÓ PÉNTEK 18.00 szentmise a plébánia
betegeiért, szenvedőiért. NAPONTA 18.30
szentolvasó imádkozása.

TÚRAAJÁNLATOK
OLAJIPARI TERMÉSZETBARÁT SE
MINDEN SZERDÁN nyugdíjastúra. Találkozó:

7.20-KOR a Moszkva téri metrókijáratnál (a
hétvégi Budai-hegység túrákra ugyanebben
az időben és helyszínen van a találkozó). A
hétvégi vonatos túrákra az előző túrákon
lehet jelentkezni. A pilisi túrák találkozója (ha
Szentendre a cél) 7.15-KOR a Batthyány téri
HÉV-végállomáson, egyébként 7. 15-KOR az
Árpád híd pesti hídfőjénél, a Volán pályaudvar
pénztáránál. Túravezető: Kremser Ferenc.
JANUÁR 28. Börzsöny. Nógrád–Magyarkút
–Katalin-puszta–Verőce. Kéktúra. Táv: 20 km.
JANUÁR 29. Budai-hegység. Nagy-Hárshegy–János-hegy–Makkosmária–Sorrento–
Szekrényes–Kakukk-hegy– Irhás-árok.
Saci túra. Táv: 16 km. FEBRUÁR 4. Pilis.
Pilisszentkereszt–Vaskapu–Pilis-tető–
Hosszú-hegy–Csobánka. Táv: 18 km.
FEBRUÁR 5. Budai-hegység. Nagykovácsi–
Meszes-hegy–Ilona-lak–Nagykovácsi. Táv: 18
km. Túravezető: Kremser Ferenc.
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Mindig lesz pár őrült, aki képeket fog csinálni

A ház tervezője Kosztolányi Kann Gyula
(1863–1945) építész, festőművész. Néhány
pesti bérháza és síremléke ismert, közülük
ez a legfontosabb műve. Lechner Ödön
stílusának – a magyaros formanyelv felélesztése – egyik legkorábbi, korántsem
szolgai követője. A stílust és a funkcionalitást egyforma rangra emeli, sajátos rendeltetéséhez alkalmazkodva az egész épületet a funkció szolgálata határozza meg.
Kosztolányi Münchenben végezte a műegyetemet, közben Hollósy Simonhoz járt
festeni, később Párizsban élt. Építészettel
csupán rövid ideig foglalkozott, 1906-tól
kizárólag festett. A Japán kávéház törzsvendége volt, Szinyei Merse Pál asztaltársaságában, ahová Lechner is tartozott.
Nem sokon múlt, hogy a házról csak
múlt időben szólhassunk. Amikor a szomszédos finn követséget felépítették, nem
gondoskodtak a csapadék elvezetéséről. Sok
éven keresztül átfolyt, majd megállapodott
a pincében a víz. A rendszerváltás tájékán
az önkormányzat visszaadta az épületet az
államnak, mert tudták, hatalmas összeget
kellene rákölteni. Az elhanyagolt épület
végül megadta magát, 2000 márciusában a
vizesedés megakadályozására körbeárkolták a ház alapzatát, amitől elkezdtek repedni a falak, a födém, durrogtak az ablakok.
Akkor úgy tűnt, órákon belül összeomlik
a hátsó épületszárny. A lakók kimenekültek a házból, hajnalban a kiásott árkot telenyomták betonnal, így sikerült elkerülni
a katasztrófát. Nem tudni, a házat mikor
újították volna fel, ha nincs ez az omlás.
A hátsó szárnyat földig le kellett bontani
és újraépíteni. A lépcsőház sem az eredeti,
bombatalálatot kapott a második világháborúban. A lépcsőházi üvegablak is új keletű, az eredeti rajzok alapján rekonstruált,
azelőtt házgyári ablak volt a helyén.
Bizonyára önt is érdekli kedves olvasó,
kik laknak ebben a gyönyörűen fejújított
házban, ezért egy-két lakóhoz bekopogtam.

több elvárásnak kell megfelelnem, amit
nehezít az is, hogy nem vagyok nagyon
szófogadó alkat, de jóval többet tanulok,
mint egy átlagos hallgató, és ez a legfontosabb. Azt mondja apa, a festészet a legjobb mesterségek közé tartozik, akkor, ha
valaki szereti a szabad életet – meg a nehezet... Ha másban nem is mindig, ebben
egyet értünk.

Műteremház a hegyen
A Mányoki út és a Kelenhegyi út sarkán látható, az amúgy kevés jelentős épülettel
bíró magyar szecesszió momentumai egyike, a Gellérthegy-oldal legimpozánsabb
épülete. Minden egyes része-szeglete annyira szépen kidolgozott, hogy az ember
elámul. 1902-1903 között épült, több mint száz éve alatt neves festő-, grafikusés szobrászművészekneknek adott otthont: Czóbel Béla, Domanovszky Endre,
Herman Lipót, Kerényi Jenő, Rippl-Rónai József, Uitz Béla, sorolhatnánk a neveket. Ezt a műteremházat azóta is – ha nem is kizárólag – művészek lakják.

papírlapokat állítottam elő, amiket mintázni és festeni lehetett. Ma tiszta cellulózlapokkal dolgozom, sok aranyat használok.
Ebben a műfajban a figurának nem
maradt helye, de minden képemnek valóságélmény az alapja. Amit csinálok, maga
a naturalizmus.


Almásy Aladár
festő-, grafikusművész

Nem szívesen beszélek magamról...
Ha mindenképpen le akar fényképezni, akkor a táskámmal.... Ez MoholyNagy László aktatáskája. Ő készítette,
Weimarban vagy Berlinben. Bortnyik
Sándor műterméből került ki, egy gyűjtőtől szereztem. Sokáig használtam.
1969-ben festő szakra vettek föl,
Bernáth osztályába. Egy év után javasolta,
menjek át grafika szakra, mert egy grafikust lát bennem. A képeim nem tetszettek
neki, ő inkább az expresszívet szerette, én
meg egy kicsit lazúrosan festegettem.
Bernáh rideg, megközelíthetetlen ember
volt, nem lehetett visszaszólni. Egyszer
föl akartam segíteni a kabátját, gorombán válaszolt: mit akar, ne pózoljon, majd
fölveszem én. Mással is így viselkedett,
nem csak velem. Így aztán Ék Sándorhoz
kerültem. Kicsit konzervatív, de hibátlan
jellemű ember volt, nagyon szerettük, és
ő is szerette a növendékeit. Nem érdekel, hogy kommunista... akkor az a világ
volt. Ék a szovjet hadsereg tiszjeként tért
haza 45-ben. Néha előadást tartott a Vörös Hadsereg hadjáratairól, Vorosilovról,
M a l i nov s z k ij
marsallról. Aki
ág y ú kat meg
tankokat rajzolt,
attól az embertől nem nagyon
lehetett látni,
mondjuk, egy
párizsi utcarészletet. Meghívott
ve nd é g s é g b e ,
az Árvácska utca 5-ben volt a
műterme, mutogatta a képeit,
láttam nála félkarú, vérző Che
Gueva rát, és
megdöbbenve láttam egy gyönyörű virágcsendéletet a festőállványán.

Hol talált mindehhez műhelyt?

Papírt gyártani otthon is lehet, de nehéz.
Egész nap daráltam, és egy óra alatt elfogyott az anyag. Tönkrement az összes
háztartási gép, a turmix füstölve leégett.
Láttam, ez így nem fog menni, ezért, ez
1981-ben történt, bementem a Budafoki
papírgyárba. Azt mondták, hát jó, láttak
ők már ilyen őrültet. Műhelynek adtak
egy üres öltözőt, megmutatták, hol vannak az anyagok, és otthagytak. Fél évig
vödrökkel szaladgáltam, mindenki ismert, bolondnak néztek. És az égvilágon
semmi nem sikerült. Kiterítem, gyönyörű,
a színek, és amikor szárad a mű, összezsugorodik, fölhullámosodik, esze ágában
sincs úgy maradni, ahogy szeretném. Aztán szép lassan rájöttem a titkokra.


Jelenleg is papírgyárban dolgozik, Csepelen.

Igen, a Dunapack csepeli gyára befogadott. Mert a budafoki gyár, miután az
amerikaiak megvették, porig égett. Cso-

Vojnich Erzsébet
Szüts Miklós
festőművészek

1992-ben, amikor ideköltöztek, látták, milyen állapotban van az épület. Ennek ellenére vállalták a
kockázatot?

Nem volt más választásunk, mert nem
tudtunk hol dolgozni. Fényigényes szakma a festészet, és a nagy belmagasság sem
tréfából van. Kosztolányi tudta, hogy kell
műtermet tervezni. Mókás dolog a ház
színe, mert szerintünk ez soha nem volt
világoskék. A renováláskor tiltakoztunk,
mert a felújítás előtt fehér volt a fal. De az
a furcsa helyzet, amikor rásütött a nap és
bevetődött a fény a műterembe, régebben,
nagyon sárgás volt. Mióta világoskék, gyönyörűek a fények.


Milyen emlékeik vannak a Képzőművészeti
Főiskoláról?

V. E.: 1981-ben végeztem, Mesterem,
Gerzson Pál erős kézzel meghatározta a
tanítványai stílusát. Tíz évvel később is fel
lehet valakin fedezni, na, ez egy Gerzsonnövendék volt. Én akkor is a magam útját
jártam, sok konfliktusunk volt, a végén
meggyőztük egymást... Sokat tanultam tőle,
ami egyáltalán megtanulható a szakmáról.
Sz. M.: Amikor 1967-ben bekerültem a
főiskolára, még ott volt a nagy generáció.
Domanovszky a rektor, ott volt Bernáth,
Barcsay, Iván Szilárd, Fónyi Géza, nagy
időket látott nagy emberek voltak. És ott
volt Pátzay Pál. (Nagyon okos, nagyon
művelt, és gyenge szobrász. Rosszindulatú a modern művészettel szemben. Emlékszem, amikor Henry Moore kiállítása
megnyílt a Műcsarnokban, Pátzay kinn
ült a padon az Epreskertben. Felháborodva mondta: idehozzák ezt a mórhenriket,
és azért, mert kilyukasztja a szobrot, már
azt hiszik, hogy jó szobrász.)
A mesteremtől egy vonást sem tanultam, de ne bántsuk emlékét. Kölcsönös
volt az ellenszenv. Amint lehetett, elmenekültem. Annál többet tanultam viszont
a társaimtól! Átmentem a sokszorosító
grafikára, Ék Sándorhoz. Kondor Bélától
kezdve mindenki, akit ki akartak rúgni,
oda menekült. Ék sokunkat megmentett
a főiskolán. Ha már grafika, gondoltam
megtanulom. Aztán a Főiskola után nemsokára visszatértem a festőállványhoz.
Azóta is ott téblábolok.


A hatvanas-hetvenes években születtek meg a
modern, kortárs magyar művészet legjobb alkotásai. Mi történt azóta a magyar művészettel?

A műtermek mélyén ma is születnek nagyon jó képek, csak nem tudunk róla,
mert nincsenek igazi csatornák. Egy kezemen meg tudom számolni, hány normális, rangos kiállítóhely van ma, például
Budapesten, ahol kortárs képzőművész
kiállítási lehetőséghez juthat.
A rendszerváltás pillanatáig Magyarországon sokezer főfoglalkozású képzőművész volt. Egy részük, amint lehetett,

Almásy Aladár

elsodródott, hogy valahogy megéljen. De
sokan maradtak, akik mellőzöttnek érzik
magukat. Volt egyfajta hivatalos trend,
amiben nekik valamiféle rangjuk volt,
ez (többnyire jogosan) kipukkadt, mint
egy léggömb. Ugyanakkor azok, akik a
magyarországi képzőművészeti kánont
írták-csinálták, a rendszerváltás után lehetőséghez jutva többnyire az addig ideológiai vagy politikai szempontból háttérbe szorított képzőművészeket próbálták
„kárpótolni”. Csak hát a képzőművészet
nem mozgalmi munka...
Ugyanakkor a rendszerváltás után
komoly szerepet kaptak a magángyűjtők,
ők nem a kánon szerint gyűjtenek: a saját

nyom mestere –, Kéry Ádám, Topor András, Bodóczky István, Pogány Gábor, Deák
Ili, Mayer Berta, Várnagy Ildikó; hirtelen
ők jutnak az eszembe. Mindnyájan a
szakmában maradtak. A Főiskolára akkor
még nehezebb volt bekerülni... Tenk László, Méhes László, Kovács Laci, Eisenmayer
Tibor, mind kitűnő festők, egy műteremben dolgoztunk.


1969-ben diplomázott, Bernáth volt a mestere.

Az utolsó növendékei közé tartozom. Mellette dolgoztam hét évig a freskói, seccoi
kivitelezésén. Az Úri utcában a Történelem című képén, az Erkel Színházban a
két nagy falon, és az egykori pártközpontban (a mostani képviselők házában) lévő
hatalmas képen. Vele
dolgoztam, mellette
éltem. Az volt az én
igazi iskolám.

Mikor tért át a nem figurális képekre?



Vojnich Erzsébet és Szüts Miklós

Egy ideig festettem
a figurális képeimet,
öreg mesterem nagyon meg volt velem
elégedve. Azután akvarelleket kezdtem
csinálni, saját merítésű papírra. Majd
nagyméretű, vastag

dával határos módon a tűz pár méterre a
műhelyemtől megállt, így a képeim megmenekültek.




Mennyire kuriózum az ön által választott technika?







Mészáros Géza leánya, Borbála negyedéves a
Képzőművészeti Egyetemen. Miért lettél festő?



Apukád festőművész. Segít a munkádban?

Tölg-Molnár Zoltán mellett ő a másik
mesterem. A felvételire is legnagyobbrészt ő készített föl. Persze így sokkal

Hogy látják a művészet helyzetét?

A művészképzés úgy tesz, mintha a kortárs kultúrának fontos, aktuális része, a
„főcsapás iránya” lenne a képzőművészet,
miközben nem az. Lehet ezen szomorkodni, de egyszerűbb tényként elfogadni.
De mindig lesz pár őrült, aki képeket fog
csinálni, akkor is, ha éppen nem ez a kultúra legnépszerűbb, legkeresettebb műfaja... És ez így rendben is van.

Mészáros Géza
festőművész


Kik voltak az évfolyamtársai?

A Török Pál utcai gimnáziumban nagyon
jó osztályba jártam. Rubik Ernő, Szkok
Iván, Tölg-Molnár Zoltán – most a lá-

Mészáros Géza és Mészáros Borbála. Bori festménye lapzártakor még nem készült el

Összejárogat a művészkollégáival?

Amikor ide költöztem, meglátogattam –
az azóta már elhunyt – Zala Tibort. Örült
nekem, mert ismert, de azért mondta:
Aladárkám, jó hogy jöttél, de tudod, itt
nem szokás egymáshoz vizitelni, mert
nem tudja az ember, hogy a másik mikor „ihlik”. Ezért aztán nem járogatok
be senkihez. Kokas Ignáchoz, nagyon ritkán, ha arra megyek, beszélgetünk, vagy
ha találkozunk az utcán, de úgy különösebben nem vizitelek senkinél.

pénzüket viszik a piacra, és ezért saját ízlésük alapján válogatnak.


Ad-e izgalmat a helynek, hogy ugyanott egy
másik alkotó is dolgozott?

Egy kis misztikája valóban volt a dolognak. De mivel az ő művészetük és az
enyém egész más, így nem inspirált. Inkább Márffy munkásságát figyeltem és
örültem, hogy ugyanabban a műteremben dolgozott, mint én.

A gimnázium négy éve alatt telerajzoltam
a padomat, de negyedik év végéig nem
jutott eszembe, hogy művészeti pályára kéne mennem. Aztán rájöttem, hogy
mégiscsak ez az út érdekel leginkább, sőt,
talán egyedül. Természetesen a családi
háttér is meghatározó volt.


Ön előtt ki lakott itt, ebben a műteremben?

Hat éve vagyok itt, hogy előttem ki, azt
nem tudom. Előtte a Dráva utca 12-ben,
(Márffy Ödön, Csernus Tibor, Mészáros
Géza egykori műtermében) laktam.

Ezt a technikát egyedül művelem, mert
ehhez valóban gyár kell. Meg egy fél élet,
amit az ember egy gyárban tölt el. Amikor leégett a budafoki gyár, külföldön
már sokan ismertek, egymásnak adták a
kilincset a külföldi papírosok, művészek,
gyártók, kereskedők. Ebben a kapcsolatrendszerben éltem. 1990-ben Németországban létrehoztuk a papírmerítők és
papírművészek nemzetközi szövetségét,
1992-ben nemzetközi kiállítást szerveztünk a Szépművészeti Múzeumba, és
másik öt helyre, százötven kiállítóval. Hatalmas munka volt, egetverő sikerrel. Sok
magyar művész e kiállításra kezdett el a
papírral foglalkozni, és azóta is ennél az
anyagnál maradt.

fotók: Kertész Dániel



Mi foglalkoztatja manapság?

Rézkarcokat, akvarelleket, készítek. Nem
eladásra, hanem a saját kedvem szerint.
(Közben egy nagy fehér macska kanyarog
fel-alá a szobában. Süket. Szentkuthyéké
volt.) Mindig volt vevőn, hála istennek,
nem mentem utánuk soha. Ami talán
a legfontosabb, a haldokló Szentkuthy
Miklósról akarok szobrot csinálni. Ha
egyszer elkészül, a villája udvarán állna.
Úgy halt meg, hogy a keresztet a mellére szorította, mert vallásos ember volt.
Elvették a kezét, és akkor a kereszt kontúrjánál maradt egy mély meder, nyomot
hagyott a halott mellkasán, a húsban.
Csak egyszer találkoztam vele, de vannak fényképeim, ezek alapján dolgozom.
Szentkuthytól több dolgot olvastam, és
nagyon tisztelem a Prae-t, ennek alapján
fogott meg a személyisége. Olyan európai
kultúrával és műveltséggel rendelkezett,
a latin-héber-ókeresztény-görög irodalom bámelyik zsebében elfért. Ma kevés
ember olvas világirodalmat. A 21. század
jövés-menés, pótcselekvés, a lényeg hogy
teljen az idő. Telik az idő hülyeségekkel,
mű dolgokkal, amiket rákényszerítenek
az emberekre.
Kertész Dániel
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Nem zavarják tovább a környéken lakók nyugalmát

Az Abigélt viszi színre a Petőfi Musical Stúdió

Hangszigetelt terem a Weinerben Születésnapi gálaest
az FMH-ban
A Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola 1968-tól működik állami zeneiskolaként, és 6 éves
kortól – a zenei előkészítőtől – egészen
a főiskolai felvételi szintig juttatja el a
fiatalokat a magas szintű oktatás és a
sok kiváló tanár munkája révén. 1985ben vette fel a világhírű magyar zenepedagógus és zeneszerző Weiner Leó
nevét. A középiskolai szint 1990 óta
működik az intézmény keretein belül.
Tíz évig állt az iskola élén Sztán István
igazgató, aki 1969 óta volt trombitatanára az iskolának, és 1971-ben ő alapította a fúvószenekart is.

Dömök Viktória

Az ünnepi eseményen jelen volt Bács Márton alpolgármester, Józsa István országgyűlési képviselő, Jellinek János, Őrmező képviselője, valamint Keszthely Ferenc, a Gamesz
igazgatója, aki helyettesével, Isky Ferenccel
az építési munkálatokat felügyelte. Az isko-

A hangszigetelést azért kellett megoldani,
hogy a környéken lakók nyugalmát az estig tartó próbák ne zavarják. A felújításra
a képviselő-testület 10 millió forintot szavazott meg, az októberben megkezdett,
öt hétig tartó munkálatok során az utca
felőli falat lebontották, és hangszigetelt
falra, illetve ablakokra cserélték. A termet
kifestették, és a világítást is korszerűsítették. A 100-120 főt befogadó helyiség így
alkalmassá vált próbák és hangversenyek

Az Országos Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny döntőse, Simonkay Márton magyar szerzők műveiből játszott az avatóünnepségen

la volt igazgatója, Sztán István beszédében
megköszönte a XI. kerületi önkormányzat
anyagi támogatását, mely a hangszigetelést
lehetővé tette. Ezután az intézmény tanulóinak és rézfúvós kamaraegyüttesének koncertje következett, melyen Bartók, Chopin és
Weiner szerzemények hangzottak el.

rendezésére. Az átalakítása ezzel nem zárult le, egy későbbi ütemben a falak áthelyezésével még bővíteni kívánják.
Az avatóünnepség kapcsán terveiről
kérdeztük a január 2-án iskolaigazgatónak kinevezett Mészáros Lászlónét, aki
lapunknak elmondta, célja a szakmai

„Szép múlt, derűs jövő, fél évszázad nagy idő“

50 éves a Mérei iskola
Fél évszázados a Mérei Ferenc Általános Iskola, Szakiskola és Felnőttoktatási Gimnázium. A többhónapos
megemlékezés december 9-én ünnepséggel zárult.
A tornaterem megtelt hajdani és jelenlegi
diákokkal, tanárokkal, szülőkkel. Az ünnepséget Szőke László igazgató nyitotta
meg, majd Molnár Gyula
köszöntötte az egybegyűlteket. A polgármester szavait
követően átadták a Mérei
emlékplaketteket, mellyel
hajdani intézetvezetőket, pedagógusokat és támogatókat
tüntettek ki, így fejezvén ki
„megbecsülésüket és hálájukat azoknak, akik jó nevet
szereztek az iskolának”. Emlékplakettet kapott Molnár
Gyula, Szőke László, valamint Bács Márton és Lakos
Imre alpolgármester is.
A plakettek átadását követően az iskola alsós diákjainak műsorában végigkövethettük a Mérei történetét
évtizedről évtizedre haladva,
miközben a háttérben képeket vetítettek az adott korból.
Az ’50-es éveket az úttörővasút és szavalások idézték
fel, a ’60-as évek tanárok által
énekelt slágerekben jelentek meg. A ’70-es
években született meg az iskola indulója:
„Mező mellett köves út”, így azt is hallhattuk a korra emlékezve. Megtudhattuk,
hogy a ’80-as években az ép testben ép lélek

mottó jegyében létrejött az iskola atlétikai
csapata, mely számos rangos versenyen
indult és ért el fényes eredményt. A ’90-es
évek történéseit kiskacsának öltözött elsősök mutatták be, a 2000-es évek pedig két
tornászlányka révén tárultak a nézők elé.
Ezt követően az iskolakórus énekelt, versek
hangzottak el, majd a tanári kórussal kiegészült gyermekkórus mécsesek fényénél

munka színvonalának további emelése a
diákok, a növendékek sikerein keresztül.
Ennek eléréséhez új és újabb lehetőségeket
szeretne felkutatni és biztosítani szakmai
versenyeken, fórumokon való szereplésekkel, de fesztiválok, találkozók szervezésével is. Hozzátette, a kerületben méltán örvend nagy hírnévnek a rézfúvós tanszak,
elődje, Sztán István trombitatanár és zenekari karmester sok éves színvonalas és
áldozatos tevékenységének köszönhetően.
Az iskolát fémjelezte az elmúlt évtizedben
ennek a tanszaknak kimagasló munkája.
Mindezt megtartva szeretné a többi tanszakot is biztatni, segíteni abban, hogy
járjanak ezen az úton. Az eredményeiket
és a tehetséges növendékeket meg kívánja ismertetni a kerület lakosságával, hogy
hallattassák a hangjukat az iskolákban, és
óvodákban, a közösségi házakban, minden olyan helyi rendezvényen, ahol a zene
otthonra találhat. Szívesen tesznek eleget
az ez irányú kéréseknek, sőt magunk is
keresik az együttmunkálkodás formáit.
Dömök Viktória

Pro Cultura Urbis díj
a MU Színháznak
A Magyar Kultúra Napja alkalmából Pro
Cultura Urbis díjat kapott a XI. kerületi
MU Színház. A Fővárosi Önkormányzat
az elismerést a kortárs tánc számára otthont teremtő, közönséget vonzó színház
létrehozásáért, a táncszínházi produkciókat ösztönző és népszerűsítő tevékenységért adta a MU-nak. A díjat a színház
igazgatója, Bálint Gábor vette át a Bartók
Béla emlékházban.

Díszoklevél
pedagógusoknak

elénekelte Demjén Ferenc Gyertyák című
dalát. Az est nyilvános részének zárásaként
fölszeletelték a „mérei-tortát”, majd a meghívottak zártkörű vacsorán vettek részt.

K.R.

BÉRBEADÓK

BUDAPEST XI., THÁN KÁROLY
UTCÁBAN

100–200 m²
alapterületű
csarnokhelyiségek

raktározási célra, irodahelyiségekkel, határozott időre,
továbbá parkolási lehetőség
magánszemélyek tulajdonában
lévő személygépkocsik számára
zárt udvari területen.
INFORMÁCIÓ:

Lovas Miklós, telefon: 371-5873

A XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati
Igazgatóság oktatási és kulturális osztálya
felhívja azon idős pedagógusok figyelmét,
akik állandó kerületi lakosok és 50, 60,
65 vagy 70 éve szerezték meg diplomájukat, hogy díszoklevél megadása iránti
kérelmüket legkésőbb 2006. február 15ig nyújthatják be a XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
Humánszolgálati Igazgatóság oktatási és
kulturális osztályán (1113 Bp., Bocskai út
39-41. új épület I. emelet 114. szoba, az új
épületrészt a Zsombolyai utcából lehet
megközelíteni).
A kérelemhez mellékletként kérik csatolni: rövid szakmai önéletrajzot; aranyoklevélhez: az 50 évvel ezelőtt szerzett oklevél másolatát, a gyémánt (60), vas (65),
és rubin (70) oklevél igényléséhez az előző
díszoklevél másolatát; a pályán eltöltött
munkaviszony (minimum 30 évnek kell
lennie) igazolását (munkakönyv); személyi adatokat, adószámot, taj-számot.

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

SZŐNYEGTISZTÍTÁS

Tíz éves a Petőfi Musical Stúdió, az
évfordulóról ünnepi műsorral emlékezett meg a társulat a Fővárosi Művelődési Házban december 13-án.
Zsúfolásig telt meg a színházterem, mire elkezdődött a műsor. Bősze Sándorné
– Csilla néni – köszöntötte a megjelenteket, néhány mondatban felidézte a Petőfi
Musical Stúdió történetét, és összefoglalta
megalakulásuk elsődleges célját, „hogy a
tanítványok minél tartalmasabban töltsék
el szabadidejüket, megpróbálják képezni
magukat, és a hozzájuk közel álló musical
és rockopera műfaján keresztül elmélyüljön a zene iránti szeretetük.”
A Petőfi Musical Stúdiót Bősze
Sándorné és Szabó József alapították
1995-ben. Az első színpadra vitt darab
a Mária evangéliuma című rockopera
volt, mellyel 1996 őszén részt vettek a II.
Páneurópa Fesztiválon. Ekkoriban még
csak a Petőfi Sándor Gimnázium 30 tanulójából állt a csapat – mára 100 tagúra
bővült. A következő Páneurópa Fesztiválon részleteket mutattak be készülő
darabjukból, a Kaleidoszkópból. Ennek
a mesemusical-összeállításnak 1998-ban
volt a bemutatója az FMH színpadán.

Abban az évben erdélyi vendégszereplésen is részt vett a társulat. Ezt követően
évről évre új produkciók születtek: 2000ben a Valahol Európában, 2001-ben az
Anna Karenina került színpadra. 2004ben készült el Szabó Magda Álarcosbál
című regényének színpadi adaptációja.
A köszöntők után megkezdődött a
születésnapi gálaest műsora, melyen részleteket láthattunk a stúdió korábbi nagy
sikerű musicaljeiből, ízelítőt kaphattunk
Balázs Rita, a 16 éves korosztály világbajnok, harmadik helyezett szteppbajnok
tánctudásából, megtekinthettük a Rómeó
és Rómeó című pantomimjelentet, hallhattunk dalokat A dzsungel könyvéből, a
Jackyl és Hyde-ból és a Grease-ből. Az est
zárása Bánhidi Petra, a világ legjobb táncosa cím tulajdonosa és Kovács Endre hatalmas sikert aratott salsa-bemutatója volt.
És a jövő? A Petőfi Musical Stúdió
Álarcosbál előadását Szabó Magda is
megnézte, és annyira tetszett neki, hogy
engedélyt adott Abigél című művének
színpadra vitelére. Ha minden az elmúlt
tíz évhez hasonlóan megy tovább a stúdió életében, akkor idén megvalósul ez
az előadás.
Karlócai Regina

Infrastruktúrafejlesztés, gyorsabb hivatali ügyintézés

Újabb irodaház Dél-Budán
Egy év alatt készült el a Prielle Kornélia és a Kaposvári utca sarkán álló
irodaház, melyet már teljes egészében
bérbe adott a magánbefektető.
– Hálás pillanat a polgármester életében,
ha a problémát nem az önkormányzat,
hanem a magántőke oldja meg. A Budafoki út és a Szerémi út környéke tíz évvel
ezelőtt nem volt méltó a kerülethez. Ma
azonban dinamikusan fejlődik az itt működő nagyvállalatoknak köszönhetően
– mondta Molnár Gyula az átadáson. A
polgármester hangsúlyozta, hogy már
bérlői is vannak az épületnek. A gyors
ütemben elvégzett, ide illő iroda-beruházásra volt kereslet, ami a kerület dicsérete
is. A szakértői elemzések szerint jó irodaházat építeni a XI. kerületben.
– Nagyon gyorsan fog átalakulni a
városnak ez a része – tette hozzá Molnár Gyula. – A környéken folyó, illetve
kezdődő közlekedési fejlesztések fokozatosan kielégítik a városrész igényeit. Az
épülő metró, az úthálózat korszerűsítése,
a 1-es villamos átjövetele a Lágymányosi
hídon hozzájárulnak ahhoz, hogy a foghíjak, üresen álló telkek mindegyike beépüljön e területen.
Az önkormányzat ehhez a fejlődéshez
úgy járul hozzá, hogy nem telepít több lakófunkciót a környékre, hanem megkezdi a térség – és egyben a főváros – egyik
legnagyobb közcélú ingatlanfejlesztését,
a szórakoztató, szabadidő és kulturális
centrum építését a Lágymányosi-öböl 40
hektáros területén. Molnár Gyula kérdésünkre hozzátette, annak érdekében, hogy
az önkormányzat elősegítse az irodaházépítéshez hasonló magánbefektetéseket,
igyekszik rugalmas lenni a hatósági ügyintézésben, például rövidíti a határidőket.

Lovas Péter, az irodaházat építtető Prielle
Kornélia Kft. képviselője az Újbudának
elmondta, hogy az 1500 m2-es telken 10
ezer m2 alapterületű ház épült, amelyből
5500 m2 iroda. Három szint a föld alatt,
kilenc a föld felett található. A Prielle
Kornélia Kft. mögött egyébként ugyan-

Révész Marianna

A Weiner Leó Zeneiskola hangszigetelt nagytermét január 11-én délután
ünnepi koncert keretében adták át a
diákoknak.

az a befektetői kör áll, amelyik a BHG
területén felépítette a három irodaházat.
– Mire a szerkezet elkészült, már teljes
egészében bérbe adtuk az épületet – tette
hozzá Lovas Péter. – A siker hátterében
az áll, hogy jó irodát építettünk, jó áron
adtuk bérbe és az épület elhelyezkedése is
megfelelő. Az egyik bérlő egy Siemenshez
kapcsolódó cég, az Evosoft, a másik az
Eurest, a világ legnagyobb közétkeztetéssel foglalkozó cége.
W. K. T.
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KÖSZÖNTÖTTÜK A 100 ÉVES NÉNIT

A szakmai meggyőződést és a jó ízlést felülírja a vállalkozói tőke

Épülünk, szépülünk, bosszankodunk

RENDŐRSÉGI HÍREK

 Pórul járt taxisok
Két taxisfuvart sem fizetett ki ugyanazon
a napon egy kerületi hajléktalan asszony.
Január 10-én délelőtt és kora délután is taxit hívott. Először a Nándorfehérvári útra
vitette magát, de nem volt hajlandó fizetni.
Kora délután már egy társával ült taxiba, s
a Fehérvári úti vásárcsarnokot jelölte meg
célpontként. Összesen 3600 forint lett volna a tarifa, de a hölgy újfent megtagadta a
fizetést azzal, hogy maradjon nyugodtan
a taxis, majd fizetnek, ha tudnak. Ezután
társával bement a csarnokba, s ott italozni
kezdtek. A taxis természetesen értesítette a
rendőrséget, és a helyszínre érkező egyenruhások igazoltatták is a nőket, akik csak
annyit mondtak, hogy nagyobb összegre
várnak, abból akarják kifizetni a taxit,
de hogy mikor is érkezik a pénz, azt nem
tudják. A kikérdezés közben az is kiderült,

hogy a taxit csúnyán összerondították az
„utasok”, növelve ezzel is az okozott kárt.
Az ügyben vizsgálat indult.

 Árulkodó zajok
Telefonhívás érkezett a kerületi kapitányságra az Erdő utcából január 15-én este. A
bejelentő elmondta, nagy zaj hallatszik az
egyik közeli víkendházból, holott biztosan
tudja, hogy a tulajdonosa nincs itt ilyenkor. A rendőrök átkutatták a telket, és a
kertben álló latrina mögött két ismeretlen személyt találtak, akik a földön fekve
próbáltak elrejtőzni. A víkendház szemrevételezése során kiderült, hogy korábban
felfeszítették a bejárati ajtaját és az azt védő
rácsot is. A két férfi a számonkérés során
elismerte tettét, hozzátéve, semmit sem
tudtak kihoznia házból, mert megzavarta
őket a helyszínre érkező rendőrjárőr.

OLVASÓINK ÍRJÁK

Szemérmetlen autósok

Kocogópálya faforgácsból

Örömmel tapasztaltam, hogy Gazdagréten már több hónappal ezelőtt a mozgáskorlátozottak helyzetét megkönnyítendő,
átalakították a járdák/átjárók szegélyét.
Végre valahol nem csak szóban védik a
rászorultakat... Vagy mégsem? Hiába az
átalakítás, ha azt szemérmetlen (egyéb jelzőt mellőznék) autósok rendszeresen parkolóhelynek nézik – ha nézik egyáltalán.
Ha már ilyen embertársakkal vagyunk megáldva, hol van ilyenkor a közterület-felügyelet? Ahol ilyen egyértelmű,
ott miért nem látni hasonló, jól megérdemelt „mikuláscsomagokat”? Ez bevételnek sem lenne rossz, és talán elérhető
lenne, hogy a ténylegesen rászorultak élhetnének az életüket kicsit megkönnyítő
lehetőségekkel.

Örömmel láttam, hogy a Bikás parkban
kutyafuttatót kerítettek el. Nagyon jó az
ötlet! Egyetlen gondom van vele. A parkoló oldalán és a Tétényi út mellett, a járda és a kerítés között nagyobb távolságot
hagyhattak volna, kb. 1,5 métert, hogy
a kocogóknak is ki lehessen alakítani
futópályát a park körül. Erre nagy szükség lenne, mert sokan járnak kocogni
a parkba – köztük én is. Számomra nagyon fontos lenne egy ilyen pálya, mert
nem bírom mozgás nélkül, és Monspart
Saroltát idézve: a lábaim mindig kéznél
vannak! Viszont az aszfalt nem túl ízületbarát talaj.
Egy kis költségű, könnyen karbantartható, természetes anyagú, puha és
tökéletes futópályára tennék javaslatot.
Annak idején, még az átkosban, a Népstadion 600 m-es pályáján a belső sáv
faforgáccsal volt feltöltve. Fantasztikus
futókomfort-érzetet biztosított. Azóta
sem találkoztam ilyen pályával Magyarországon.

Kocsis Lászlóné, Gazdagrét

Emberek módjára
Egy olvasói levélre (1. szám, 2006. január
11.) szeretnék reagálni, illetve észrevételeimet megosztani Önökkel. Én is abban a
bizonyos házban lakom, kutyatulajdonos
vagyok (!), és számomra/számunkra is
igen sok gondot jelent a sok kutya, amelyeken nincsen póráz. Lassan odáig fajulnak a dolgok, hogy egyszerűen nem lehet
kijönni a házból, mert abban a pillanatban
egy elengedett kutya (mert a gazdája nem
éppen figyel rá) nekünk rohan. Ilyenkor
általában két választási lehetőségünk van:
vagy elszaladunk a kutyák elől (általában
nem sok sikerrel, mert fél perc múlva jön a
másik elengedett kutya), vagy lerövidítve
a sétát (van, amikor 5 percre, épp csak addig, míg elvégzi a dolgát) hazarohanunk.
Bár én is tartok háziállatot, egyetértek
Szabó Károly mondanivalójával. Lehet
normálisan is (adott esetben pórázon, ürülékét felszedve!) kutyát tartani, mérettől
függetlenül. Sokszor gondoltam arra én is,
hogy valamit kéne ez ügyben cselekedni...
Igyekeztem szólni azoknak a kutyatulajdonosoknak, akikkel „problémáim adódtak”, de ők egyszerűen elintézik azzal, hogy
az ő kutyájuk nem bánt senkit. Lehet. De
akármennyire is szeretem az állatokat (és
a kutyámat is), az egy állat! Ha rámorog az
egyik, a másik visszamorog, és kész a baj.
Lehet, hogy az „ő kutyája nem bánt senkit”,
de nem az összes kutya ilyen.
Én egy valamit szeretnék ezzel a levéllel
elérni, hogy ne legyenek szabadon engedett
kutyák (főleg sötétben!) a telepen. Persze,
tartsunk állatot, de emberek módjára!
Egy lakó a házból

Végh Antal

Köszönet a támfalért!
A Kelenhegyi lépcsőnél leomlott támfalat minden környékbeli szörnyülködve
nézegette múlt év szeptember első napjaitól. A 27-es autóbusz természetesen nem
járhatott arra, a megváltozott útvonal
miatt több megállónyi távolságot kellett
gyalogolnunk csomagokkal megrakodva.
Hosszú ideig, körülbelül október közepéig, látszólag nem történt semmi. Úgy
hírlett, jogi viták miatt, mert kérdéses volt,
hogy kire tartozik a hatalmas helyreállítási költség. „Miért nem előlegezi meg az
önkormányzat?” – hangzott zúgolódásunk. Aláírást gyűjtöttek, akihez eljutottak, készségesen aláírta.
A megkezdett nagyszabású útépítést
gyakran megcsodáltuk, bár a munkát kissé döcögősnek találtuk, az ott dolgozókkal többször szót váltottunk. Megtudtuk,
hogy a mély barlangszerű gödörben nem
várt sziklákra bukkantak, így többször
igazítani kellett a terveken. Határidőket
emlegettek, mindenki tudni vélt valamit.
2005. december 24-én megtörtént a
már alig remélt csoda: a végállomáson
értesítő tábla adta tudtunkra, a 27-es busz
újra a régi útvonalon közlekedik!
Adjunk hangot annak is, ami jó! Most
senki sem gyűjtött aláírást. Minden érdekelt nevében köszönöm!
Név és cím a szerkesztőségben

Tizenöt éve annak, hogy az Országgyűlés
törvény által létrehozta az önkormányzatokat. A Budapestet érintő rendelkezések
önálló kerületi képviselő-testületeket határoztak meg igen nagy hatáskörrel, független gazdálkodással. A korábbi állami
tulajdonból a kerületi önkormányzatok
kezébe került a volt állami tulajdonú lakásállomány, és a beépítésre is alkalmas
területek egy része is.
Jött azután egy második privatizációs
hullám. A régóta elhanyagolt lakásállományt az ingatlan értékének 15%-áért is
meg lehetett venni, és ennek az összegnek csak a 10%-át kellett készpénzben
kifizetni. Mi történt a XI. kerületben?
1991 és 1994 között a lakásállomány közel 90%-át értékesítette az önkormányzat. Megalakultak a társasházak, és azóta
működnek, tapasztalatom szerint inkább
jól, mint rosszul. Csakhogy a legtöbb épület, különösen Bel-Budán, igen lepusztult
állapotban került magántulajdonba. A
sok tulajdonos és az “ahány ház, anynyi társasház” forma lehetetlenné tette a
tömbrehabilitációt, így aztán maradt az a
városszerkezet, ami volt ezelőtt közel száz
esztendővel a telekuzsora idején: a nagyfokú beépítettség, a szűk udvarok, körfolyosók, sötét udvari lakások. Különös,
hogy 1990 és 1994 között, amikor a kerületbe érkező személyi jövedelemadó igen
magas értéket ért el (1991-ben 100%), és a
főváros által bevezetett iparűzési adóból is
kedvező bevétele volt a kerületnek, mégis
bekövetkezett ez a nagymértékű lakásprivatizáció. Aki meg hozzájutott az általa
korábban bérelt lakás tulajdonjogához, az
örülhetett, és ma „boldog” résztulajdonos.
Vagy nem is olyan boldog? Hiszen ha öreg
házat vett, ott ketyeg a víz, szennyvíz,
elektromos vezetékek meghibásodásának
időzített bombája a feje felett. A tetőt, a
homlokzatot, a liftet javítani kell. Ha meg
panelben lakik, akkor tudhatja, hogy a
tetőszigetelést, az ablakok cseréjét, a vezetékek, szellőzők, liftek korszerűsítését,
cseréjét rövidesen meg kell oldani, mert
a panel bérlakások lényegesen korábban
épültek, mint a szövetkezeti formában
megvalósulók. Ugyanakkor – mondhatják – támogatja a kétszintű önkormányzat
a házak felújítását, panelprogram indult,
és így tovább. Aki viszont tulajdonos lett,

az rádöbbenhet, hogy megerőltető, vagy
lehetetlen az önrész befizetése.
Térjünk vissza a kerületi önkormányzat vagyongazdálkodására. A lakásprivatizációs bevétel 50%-át a törvény szerint
át kell utalni a fővárosnak. A határidőt
azonban nem rögzíti a törvény. A kerületek nem teljesítenek, a főváros nem perel, az adósság növekszik, és hiányként
jelentkezik a kerületi költségvetésben. A
vagyon eladásából célszerű vagyont vásárolni, vagy területfejlesztésre fordítani
nagyobb összegeket. Erőteljes ingatlanvásárlás csak 1994-1998 között volt. Akkor
szerezte meg a XI. kerület a Madárhegy 10
hektáros beépítetlen lakóövezeti telkeit, a
Kőérberek több mint 30 hektáros területét
(most úgynevezett lakópark épül itt), és
a Lágymányosi-öböl mellett mintegy 3,5
hektár ugyancsak beépítetlen területet.
Az önkormányzatiság természetesen
nem merül ki a vagyongazdálkodásban.

Révész Marianna

Dömök Viktória

Posta Miklósné 1906. január 10-én született. Negyven évig dolgozott tanítónőként Ruzsán.
Nyolc éve lakik a kerületben, lánya gondoskodik róla Gazdagréti otthonukban. Hosszú élete
nem csupán a tanítói munkája miatt nevezhető eredményesnek: négy gyermeke, kilenc unokája, és 14 dédunokája van. Századik születésnapja alkalmából az önkormányzat nevében Bács
Márton alpolgármester köszöntötte virágcsokorral és ajándékcsomaggal.
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Örömmel kell nyugtázni, hogy a Fehérvári úton a rendelőintézet megújul, amit
a fővárostól 15 év óta hiába vártunk, kértünk. Rövidesen megtörténik a teljes épület átadása rendeltetésszerű használatra. Jó
az is, hogy látható a kerületben egy lassú,
de határozott fejlődés, ami nem választási
ciklusfüggő. Megújulnak házaink, utaink,
hihetetlen gyors ütemben, gombamód
nőnek ki az új lakóházak, lakóparkok…
A Budapest Városrendezési Keretszabályzat övezeteket állapít meg, a Kerületi
Városrendezési Szabályzat tömbönként
az építési lehetőséget biztosítja, mint a beépíthetőség, a zöldövezeti mutató, a szintterületi mutató, építési magasság stb. No
de az intézményi övezetben például lakás
funkció is elhelyezhető, és – ahogy mondani szokták – az egyik kutya itt van elásva. Ugyanis az intézményi övezet nagy
beépítési százalékot, magas szintterületi
mutatót, és kevés zöldterületet határoz

meg. Nem intézkedik arról, hogy miként
kell eljárni akkor, ha lakóépület épül ezen
a területen. Hol a másik kutya? A lakópark! A hibásan megállapított lakóövezeti
mutatók miatt itt is megjelenik a túlépítettség. A szakmai meggyőződést és a jó
ízlést felülírja a vállalkozói tőke, ami ki
akar használni minden lehetőséget, amit
a törvény, vagyis a szabályozási terv lehetővé tesz számára. A maga önös érdekeit
tekintve igaza van, de a város vagy városrész jövőjét tekintve aggasztó a helyzet!
Az előzőkben felsoroltak miatt
még nem tudni, hogyan fog működni a
Kőérberek lakópark, milyen beépítettséget
akarnak megvalósítani a Kinizsi laktanya
helyén, mi lesz a sorsa a Madár-hegynek
vagy a Rupp-hegynek?
Egy újabb kapcsolódó kérdés: mi van
a szükséges kereskedelmi, jóléti, oktatásinevelési intézményekkel? A paneles lakótelepek építése során a normatíva szerinti
bölcsődék, óvodák, iskolák, kereskedelmi,
szolgáltató létesítmények szerves részei
voltak ezeknek az ún. célcsoportos beruházásoknak. A most épülő lakóparkok
tömbönként más külsővel, más koncepcióval, más igényességgel létesülnek. Nincs
hozzá egyetlen olyan létesítmény, ami a
közjót szolgálná, de nem terveznek közparkokat sem, hiszen az önkormányzat
által jóváhagyott szabályozási terv lehetővé teszi, hogy minden talpalatnyi földet
beépítsenek, s ha a kerületnek saját beépítetlen telke van valahol, azt is eladja beépítési lehetőséggel, hiszen a szabályozási
tervet így fogadták el.
Ha egy élhető kerület jövőképét meghatározni, akkor a képviselő-testületnek
felül kell vizsgálni a kerületi városrendezési szabályzat rendeletét. Független
szakértők igénybevételével, mert egy politikus nem rendelkezhet olyan szakmai
ismertekkel, hogy jó döntést hozhasson.
Tudom, hogy a beruházói nyomás igen
nagy, a költségvetés deficites, de az önkormányzatnak az a feladata, hogy a
választópolgárok a bizalmáért felelős,
korszerű döntéseket hozzon. A választott
képviselők és vezetők kötelesek a kerület
működtetésén túl a jövő életminőségének
javításáért mindent megtenni, a meglévő
értékeket megőrizni.
Szegedi Ferenc

A HÉT LEVELE

A háború civil áldozatairól

Adalékok Újbuda történetéhez, avagy mi mennyi?

A háborúk ártatlan áldozataira, civilekre, öregekre, nőkre, gyermekekre, az idő
multával, a közvetlen családtagok kivételével egyre kevesebbet emlékeznek.
A II. világháború folyamán Budapesten is sokan váltak áldozatokká, az amerikai, a szovjet bombázások, az embertelen
terror, az éhezés, majd az ostrom küzdelme a lakosság tömegét fosztotta meg
életétől. A harcok alatt elföldelték, majd a
harcok elültével, feledésben, jelzéstelen tömegsírba helyezték a tetemeket. Ha netán
adódott azonosított sírhant, azt egy ideig
az emlékező utódok gondozták, majd
azok elhunytával a sír az enyészeté lett.
Már alig emlékeznek a Régent-ház, a
Vitéz utca és a Fő utca sarkán lévő épületek felrobbanására, a két épület romjai
alá szorult százak kínhalálára. Az emberi
maradványokat – hosszú idő multával – a
romok eltakarítása után a Farkasréti temetőben egymás szomszédságában ásott
sírban helyezték örök nyugalomra. Napjainkban az e két síron lévő kőtáblába vésett
nevek emlékeztetnek a borzalomra.
Az évtizedek múlásának arányában
egyre kevesebb virág került a sírhantokra mígnem az elmúlt évben az MTV
Aranyfüst műsorának kezdeményezésére a Nemzeti Kegyeleti Bizottság felkérte
Szili Katalint, a magyar parlament elnökét, hogy a síroknál tartandó beszédével
emlékezzen a harcok civil áldozataira. Az
elnök asszony kezdeményezte, hogy minden év évfordulóján e síroknál főhajtással
emlékezzenek meg azokról a civilekről,
akik a harcok áldozataivá váltak.
Ez évben február 12-én, vasárnap 11
órakor Boross Péter volt miniszterelnök, a
Nemzeti Kegyeleti Bizottság tagja ünnepi
beszédével emlékeznek a tragikus eseményekre. Nincs meghívó, „csak” tájékoztatás, ki-ki eldönti eljön-e?
Az elmúlt évben is sokan megjelentek,
diplomaták, politikusok, neves személyiségek. Kerületünk a harcok folyamán az
egyik legtöbbet szenvedett területe volt a
magyar fővárosnak. Ha valaki úgy érzi,
hogy benső indításából adódóan 61 év
multával főt kell hajtania, az minden bizonnyal megjelenik február 12-én a Farkasréti temető 19/1-es parcellájánál.

Az Újbuda 2005. évi első számától
kezdve a címoldalon megjelent az a kis
embléma, amely a XI. kerület megalakulásának 75 éves jubileumára hívta
fel a figyelmet. A továbbiakban az erre
vonatkozó észrevételeimet – az ünneprontás látszatát is kerülendő – az alábbiakban kívánom megtenni. Több alkalommal hivatkozom belügyminisztériumi rendeletekre. Ugyanis az 1898.
évi IV. t.c. szerint – jelenleg is – minden
közigazgatási változás, például helynévrendezés, település területi átsorolása
stb. e szervezet hatáskörébe tartozik.
Több mint két évtizede – nem hivatásszerűen – foglalkozom a történelmi Magyarország, ezen belül természetesen Budapest postatörténetével.
E téma elválaszthatatlanul összefügg
a közigazgatási helyzet és annak változásainak vizsgálatával. Észrevételeim
ezen alapulnak.
Közismert, hogy az 1872. évi
XXXVI. t.c. alapján Budát a korábbi Pest Szabad Királyi tárnoki várost,
Óbuda mezővárost és a Pest-Pilis-SoltKiskun vármegyéhez tartozó Margitszigetet Budapest Főváros néven egyesítették. A törvény rögzítette földrajzi
határait és azon belül közigazgatási egységeinek – kerületeinek – számát is (IX.). Ez a közigazgatási felállás közel 60
éven keresztül változatlan maradt. Ezt
követően két alkalommal történt változás. 1930-ban a Főváros külső, földrajzi
határainak érintetlenül hagyása mellett
egyes kerületek osztódása következett
be. 1950-ben a földrajzi határvonal kibővítésével két, Budapesttel határos városnak és több községnek a Fővároshoz
csatolása révén Nagy-Budapest létrehozatalára került sor. A jelenlegi XI. kerületet mindkét változtatás érintette.
Az első, 1930. évi változtatás jogi
alapjául a BM 1930-2-130 számú rendelete szolgált, kiemelve a végrehajtás
fokozatosságát. Ennek megfelelően első
alkalommal 1934-ben az I. kerületből
kivált a XI. kerület. 1940-ben az I. kerület tovább osztódott és létrejött a XII.

kerület. 1935-ben a VII. kerület egy
részéből lett a XIV. kerület. Majd 1938ban az V. kerületből kivált a kezdetben
Magdolnaváros, később Angyalföld
néven szereplő XIII. kerület.
Már a fentebb idézett rendelet is
időbeni kettősségre utal. Az 1930. évi
megalakulás a de jure (törvényi) állapotra vonatkozik. Ezzel szemben az
1934. évi de facto (tényleges) helyzetet
tükrözi. A törvényileg rögzített határidő és a tényleges szétválás közti mintegy 4 éves időszak meglétét két példával kívánom alátámasztani:
Az első: „A gyorsan beépülő terület
(Lágymányos) az 1934-ben megalakult
XI. kerület legmodernebb része.” Idézet az Akadémiai Kiadó gondozásában
1973-ban megjelent Budapesti lexikonból (635. oldal).
És egy postatörténeti példával. A
Postát bélyegzőkkel ellátó Klassohn
cég még 1932-ben is gyártott, illetve
használatra átadott a Kelenföldi pályaudvaron működő postahivatalnak
olyan bélyegzőt, amely még az I. kerülethez való tartozásra utalt. Ugyanezt
tette 1934-ben a Vásárhelyi Pál utcai
postahivatal résére készített bélyegző
esetében is.
Röviden utalnék még a második
alkalommal, 1950-ben a BM XXVI. t.c.
alapján végrehajtott közigazgatási változásra. Ennek alapvető jellemzője volt,
hogy szinte kizárólagosan új kerületek
(XV-XXII.) létrehozatalát rendelte el.
Az egyetlen kivételt Albertfalva jelentette, amelyet az akkor már meglevő
XI. kerülethez csatoltak, tehát abból
nem szerveztek új kerületet.
Ha szigorúan vesszük és a kerület
jelenlegi – Albertfalvával együttes – öszszetételét vetítjük vissza 1950-re, akkor
mindössze egy 55 éves jubileumról lehetne csak szó. Vagyok azonban annyira
lokálpatrióta, hogy ezt nem tartom elfogadhatónak. Végső következtetésként a
jogilag megalapozott 75 éves fennállást
tartom magam is reálisnak.
Márfai Árpád, XI., Bor utca

Matthaeidesz Konrád
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március 21–április 20.

Rengeteg megbízás vár önre a munkahelyén az elkövetkező hetekben, szinte
mindent ennek kell alárendelnie. Általában sikeresen elvégzi a feladatokat, ami jó
hatással lesz előmenetelére, és a fizetése is
emelkedik. Nem könnyít helyzetén, hogy
mindeközben a munkahelyi konfliktusokat sem ússza meg, azonban ön nem
olyan ember, aki elbújna a viták elől. Ez
az időszak erősen megterhelheti majd
idegrendszerét és a szervezetét. Ez egészségügyi problémákat okozhat, ha nem tud
időt szakítani a pihenésre.

Bika

április 21–május 20.

Ritkán adódó lehetőséghez jut a munkájával kapcsolatosan, ami sokat lendíthet
karrierjén, ha kellőképpen kihasználja.
Jól jön ez, mert már régóta kedvét szegte
és nagyon unta, hogy minden elismerés
és megbecsülés nélkül kell dolgoznia. Szokatlan teherbíró képességét és szorgalmát
sokan próbálják meg kihasználni, ami
joggal idegesíti, ám a visszautasítás vagy
a vállalás közötti döntésben ne az indulat
vagy pillanatnyi hangulata vezesse.

a helyzetét, hogy találkozik valakivel, akivel kölcsönös szimpátiát éreznek egymás
iránt, és könnyen viszonyt is kezdeményezhet vele. Nem halogathatja a döntést,
dűlőre kell jutnia magában, megmarad-e
állandó partnere mellett, vállalva a további konfliktusokat, vagy belevág a kiszámíthatatlan ismeretlenbe.

Szűz

augusztus 24–szeptember 23.

Jól alakulnak a pénzügyei, és ez örömmel,
főképp pedig magabiztossággal tölti el.
Oda a szorongás, amit olyankor érzett,
ha nem volt elegendő tartaléka. Azonban
ne feledje, nem kizárólag a javak utáni
hajszából áll az élet, a megszerzésük nem
mércéje az emberi értékeknek. Az anyagi
biztonság tudatában már megnyugodhat,
fordítsa hát a figyelmét más területekre.

június 22–július 21.

A hangulata, a közérzete alapján most
legszívesebben elbújna a világ szeme elől.
Egyedüllétre, nyugalomra vágyik, hogy
átgondolja élete alakulását és a világ történéseit. Sokasodó feladatai azonban nem
teszik lehetővé az elzárkózást, ráadásul
nem lesz elegendő csak letudni a munkákat, többnyire kiemelkedő teljesítményt
várnak el öntől. Ha már nem adódik lehetősége az önmagába fordulásra, a környezetét kezdi el figyelni, és sok érdekes
meglátást tesz ismerősei jelleméről, viselkedéséről, amelyek fölött eddig elsiklott.

Oroszlán

július 22–augusztus 23.

Kapcsolata, házassága, érzelmi élete kerül
a történések középpontjába. A társa szeszélyes és kiszámíthatatlan arcát mutatja
majd önnek, amit nehezen visel. Sokat
fognak vitatkozni, ezért sokszor legszívesebben elmenekülne otthonról. Bonyolítja

HOROSZKÓP
2006. január 25. – február 8.

Kedvező visszajelzéseket kap a munkájával kapcsolatosan, ám számítson arra,
hogy a közeljövőben jelentősen megnövekedhetnek a feladatai.

Mérleg

szeptember 24–október 23.

Sok emberrel ismerkedik meg, nem egygyel közülük bensőséges, hosszú távra
szóló baráti kapcsolatot alakít ki. Egyik ismerőse megvallja önnek, hogy korántsem
közömbös neki, régóta forró érzelmeket
táplál ön iránt. A hír váratlanul éri, meglepetésében nem is tud józanul reagálni.
De nem is szabad hirtelen döntenie, előbb
tisztáznia kell a saját érzelmeit, és át kell
gondolnia, az új helyzet milyen változásokat hozhat az életébe.

Skorpió

október 24–november 22.

Járjon nyitott szemmel és füllel a világban! Figyeljen oda minden elejtett megjegyzésre a közvetlen környezetében, mert
olyan információ birtokába juthat egészen
véletlenül, ami közelebb viheti az áhított
sikerhez, az anyagi megbecsüléshez. Az
információ azonban nem lesz elegendő,
azért, hogy el is érje az eredményt, sokat

Törökveréb, az év madara
A Magyar Madártani Egyesület évente
egy kiválasztott madárfaj megóvására
mozgósít annak érdekében, hogy a
reflektorfénybe került faj védelmével
legalább egy évig különösen intenzíven foglalkozzanak a tagok és minden
természetkedvelő ember.
A választás az évek múlásával egyre nehezebb, mert néhány kivétellel valamenynyi madarunk veszélyeztetett, ha nem is
egyforma mértékben. A Herman Ottó
könyvében még törökverébként is említett
tövisszúró gébicsre
azért esett a választás, mert nyugat-európai gyors fogyatkozásától nálunk is
tartani kell.
A tövisszúró gébicset
(Lanius collurio) a
Brit-szigetek, Skandinávia és Spanyolország kivételével egész
Európában elterjedtnek jelzik a legutóbbi
térképek, de sajnos
ezeket hamarosan
át kell rajzolni. Az EU egy elhibázott jogszabállyal az eddig nem művelt gyengébb
földek intenzívebb művelésére serkentette
a földműveseket, és ez a kártékony rendelet
a különlegesen jó, bokros élőhelyek nagy
területeit gyalulta le a föld színéről. Számos
érdekes faj (köztük a tövisszúró gébics is)
került végveszélybe az élőhelyek megsemmisítése miatt a nyugati országokban.
Az európai közösségi gébicsállományt
600 000 párra becsülik. Ennek mintegy 30
százaléka hazánkban tanyázik, mert nálunk még nagy területeken találnak gala-

Nyilas

november 23–december 22.

Rendszerint bizalmatlan az újjal szemben,
a régi, jól bevált dolgok megváltoztatása
többnyire szorongást kelt önben. Sokszor
még a tálcán kínált lehetőségeket sem
veszi észre, annyira beleszürkült a hétköznapokba, a jól bejáratott életmenetbe.
Pedig eljött a megújulás ideje, legyen szó
a munkahelyéről, az otthonáról, a magánéletéről, a szokásairól. Ha most nem vált,
jó időre megfosztja magát annak lehetőségtől. Ezúttal vállalja fel az érzelmi megrázkódtatásokat, és a nyereség, a haszon
nem marad el. Megéri az áldozatot.
december 23–január 20.

május 21–június 21.

Rák

kell majd fáradoznia. Ezért ne legyen lelkiismeret-furdalása: nem mástól orozza
el sikert, mindössze él egy adódó lehetőséggel. Azt se feledje, a szerencséje áldásait
mások javára is fordíthatja.

Bak

Ikrek

Egy perce sem lesz a magánéletére, saját
ügyei intézésére, szinte minden idejét a
munkája és közéleti feladatai töltik ki.
Eközben nem tud szabadulni a gondolattól, hogy végre valami nagyszabásút,
nagyon eredetit és maradandót kellene
alkotnia. Mindez nem kevés belső konfliktust fog okozni, mert immár sokadszorra választania kell saját ambíciói és
kötelezettségei között. Szunnyadó művészi képességeket fedez fel magában, és elhatározza, amint lehetősége adódik, megpróbálja fejleszteni azokat.
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gonya, vadrózsa vagy kökény bokrosokat,
amelyekben szívesen fészkelnek.
Különös szokásukhoz, hogy a pillanatnyilag felesleges rovarzsákmányt feltűzködve ínségesebb napokra elraktározzák, tüskés bokrok szükségesek.
Herman Ottó így ír erről az érdekes
madárról: „A tövisszúró gébics leginkább az
útmenti bokrosokat szereti, de beveszi magát a kertekbe is. Többet öl mint a mennyit
elkölthet és ezért a fölös prédát tövisekre
szurkálja, hogy később a mikor megéhezik
és friss préda szerzésére nem igen kedvező
az idő, a felpeczkelt
fölösleghez fordulhasson. Így kerül a tövisre a tücsök, a kabócza,
cserebogár, de fájdalom! – a fészekből
rabolt madárporonty
is. Minthogy pedig a
töviszúró gébics tartja a kerületét, bizony
kirabolja minden kis
madár fészkét.
Így ki kell mondani
reá a szentencziát,
hogy bizony ezt a
csettegő farkcsóválót ki kell írtani. Legelők szélén álló bokrosokban inkább
közömbös madár, mert ott még az egérbe
is belevághatja csőröcskéjét: de kertben
káros, mert kiöli a legkedvesebb és leghasznosabb szárnyasokat: a poszátákat
és hasonlókat.”
Régen volt már, amikor a kertekben
még törökveréb csettegett. Bárcsak ma is
attól kellene félnünk, hogy kertünkben
ez a gonosz görbe csőrű poszátafiókákra
vadászik!
Morandini Pál

Duzzad az energiától, szívesen vállalkozik
olyan feladatok elvégzésére is, amelyektől mások idegenkednek. Ezt persze sokan megpróbálják kihasználni, a maguk
hasznára fordítani, ám könnyen ellent tud
állni próbálkozásaiknak. Családja mindenképpen örülni fog tettrekészségének,
mert olyan ügyek elintézésére is vállalkozik, amelyeket már régóta halogatnak.
Éljen ezzel a ritkán adódó lehetőséggel, de
közben azért ne feledkezzen meg magáról
sem, és energiáinak legalább egy részét
fordítsa személyiségének fejlesztésére.

KERESZTREJTVÉNY

RATKÓ JÓZSEF

Ratkó József:
Tiszadobi verses vázlatok
A költeményből idézünk két sort.

Vízöntő

január 21–február 19.

Mintha megvilágosodott volna, minden
bonyolult kérdést, problémát igen könynyen átlát, és az sem okoz gondot, hogy
villámgyorsan megoldásokat találjon
azokra. Ezt a képességét leginkább a munkahelyén kamatoztathatja. Vállalja fel ötleteit, kreativitását, még akkor is, ha ezzel
könnyen kiválthatja kollégái rosszallását
vagy ellenszenvét. Ritkán sikerül egyszerre ambiciózusnak lenni, közben pedig népszerűnek maradni. Arra azonban
ügyeljen, hogy főnökeivel ne keveredjen
konfliktusba, annak ugyanis már rövid
távon is következményei lehetnek.

Halak

február 20–március 20.

Az elkövetkező pár hétben több alkalommal is lehetősége adódik arra, hogy
a munkahelyén, a karrierjében előbbre
lépjen. Az esély azonban önmagában
nem elég, szükség lesz a határozottságára, érdekérvényesítő képességére, és
néhány esetben arra is, hogy felvállalja a
konfliktusokat olyan emberekkel, akikkel napi szinten együtt dolgozik. Nem lesz
egyszerű a helyzete, és nem is fog minden
zökkenőmentesen haladni, ám azzal legyen tisztában, hogy hasonló lehetőségek
ritkán adódnak az életben.
(Rebeka)

A tél ajándéka a hó
A hó nem más, mint amolyan „vízkonzerv”, a csapadék szilárd halmazállapotú
formája. Általában a január a leghavasabb
hónapunk, kevésbé csapadékos a december és a február, márciusban pedig több a
havas napok száma, mint novemberben.
Az élet legfontosabb alkotóeleme a
víz, a talajok vízkészlete az egészséges
növényfejlődés, a jó terméseredmények
záloga. Az esővíz – különösen, ha hirtelen hull le – gyorsan elfolyik, a talaj nem
képes megfelelően tárolni. Ezzel szemben
a hó még erős olvadás estén is csak lassan
válik vízzé, és a talajba való szivárgás üteme is mérsékeltebb. Ezt a tartalék vizet
hasznosítja a növény a tenyészidőben. A
hóléből jönnek létre a tiszta vizű források,
amelyekkel szomjunkat olthatjuk.
A nagy mennyiségű hó az örökzöldek
ellensége, ugyanis súlya alatt letörhetnek az
ágak. Ezzel szemben a vastag hóréteg kitűnő
„paplant” jelent a vetések számára. A frissen
hullott hótakarónak igen nagy a kisugárzó
képessége, és mivel a hó rossz hővezető, a
hőt nem a talajból, hanem a talaj menti rétegekből vonja el. Ebből következik, hogy
a hópaplan felülete nagymértékben lehűl.
Minél lazább a hóréteg és minél csendesebb
az éjszaka, annál nagyobb a lehűlés.
Az állatok is kihasználják a hó rossz hővezető képességét. A sarkvidéki szánhúzó
kutyák, ha pihenőt kapnak, bekaparják magukat a hóba. A madarak egy része, például
a fogoly, hideg éjszakákon a hóban „alszik”.
A hó azonban nemcsak áldás, hanem
csapás is lehet számunkra. A kései nagymértékű havazás magában hordozza az
árvízveszélyt, hiszen a tavaszi melegben
hirtelen elolvadó hatalmas hómennyiséget
a folyók nem képesek levezetni.
Bánhídi János

VÍZSZINTES: 1. Tomori Pál. 3. Az idézet
első része (E, R, F). 10. Virágrész. 12.
Közép-afrikai nép (ALORO). 13. Máj termeli. 14. Szoknyát ráncol. 16. Verőér. 17.
Idegen Aliz. 19. Szeszes ital, tájszóval. 20.
Imád. 22. Az idézet második része (A, I).
24. Meggyőz. 26. A francia uralkodó megszólítása. 27. Aszlányi Károly. 28. Kiejtett
betű. 30. A T-Com elődje. 32. Női név. 34.
Albertivel egyesült község. 36. Étkezés.
38. Verseny kezdete. 40. Sportöltözet. 41.
Tanya a szőlőben. 43. Tanács, németül.
44. Portugál szigetcsoport az Atlanti-óceánban. 46. Kenyeret vág. 47. Fekete István
gólyája. 48. Becézett női név. 50. Egykori
nép az Adria K-i partvidékén. 52. Odavissza: kortyolni. 53. Pára egynemű betűi.
55. Indiai eredetű tan. 57. Vízi jármű. 61.
Vízben oldott ételízesítő. 63. Csúcs a Mecsekben. 65. Byron leányának egyik neve.
66. Középkori országgyűlés jelzője. 68.
Ruhatartozék. 69. Máshollét igazolása. 71.
Kiesik páratlan betűi. 72. Átnyújtó. 73. Téli csapadék. 74. Szérűskert középső része!
FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet harmadik része
(S, D, R). 2. Takaró. 3. A 14-15. sz-i Magyarországon királyi megbízásból kapott
magas állami méltóság (HONOR). 4. Időmérő kerete. 5. Fluor és oxigén vegyjele.
6. Félig helyes! 7. Falat emel. 8. Finoman
rovátkolt. 9. Négylábú. 10. Sertéslapocka
feletti zsíros hús. 11. Személyes névmás.
15. Igekötő. 17. Másképpen, latinul. 18.
Tévesen jegyez. 21. Lábas közepe! 23. A
szivárvány istennője a görögöknél. 25. Belekarcol. 29. Tapasztal. 31. Író, költő, drámaíró (Endre). 33. Bern folyója. 35. Szakszervezeti csúcsszerv, röv. 37. Londoni

FORMA STÚDIÓ

(1936-1989)
Iskoláit Pesterzsébeten kezdte, majd
vidéken gyermekotthonban folytatta. Középiskoláit
Nyíregyházánvégezte, majd 1956-58-ig a
szegedi tudományegyetem magyar-olasz szakos hallgatója
volt, de nem fejezte be tanulmányait. 1964től Nagykállóban a Krúdy Gyula Járási
Könyvtár munkatársa, később igazgatója
volt haláláig. Verseit 1955-től közölték az
irodalmi folyóiratok. Az új költőnemzedék
tagjaként a Hetek költői csoportosuláshoz
tartozott. 1983-86-ban egyik szerkesztője
volt a Hangsúly című nyíregyházi rádiós
irodalmi folyóiratnak. István királyról írt
drámáját (Segítsd a királyt!), az 1984-85-ös
évadban a nyíregyházi Móricz Zsigmond
Színház mutatta be. Költői munkásságát
több elismeréssel jutalmazták.
kagyló. 39. Motoros csillagtúra. 41. Szín. 42.
Országos. 45. Az idézet befejező része (O,
R, L). 47. Női név. 49. Orosz férfinév. 51. …
Amin Dada, ugandai diktátor. 54. Gyümölcsöt tartósító. 56. Orosz gépkocsi márka.
58. Település Nagyar mellett. 59. Kiváló komikusunk (Gyula). 60. Részben valódi! 62.
Dal. 64. Itóka. 67. Vetített állókép. 69. Költői
sóhaj. 70. Igevégződés. 72. Végtelen rája!
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 3., 22., függőleges 1.
és 45. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: február 2.
AZ 1. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Hó
esik, gyerek kiabál, harsog a fehér öröm,
világgal játszik a halál, nincs hozzá semmi közöm.” A NYERTES: Mizsér Jenőné, XI.,
Bukarest u.
A nyeremény, a hat alkalomra szóló Prímatorna bérlet a Forma Stúdióba, a szerkesztőségben vehető át.
Nagy András

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

Szárnyas levesek
Különleges tyúkhúsleves

Magyaros csirkeleves

50 dkg csirkemell, 2 csokor
zsálya, 4 szál újhagyma, 2,5 cm gyömbér
(darabka), 15 dkg üvegtészta, 2 csirkehúsleves-kocka, őrölt bors, só
ELKÉSZÍTÉSE: A húst kis kockákra vágjuk.
A zsálya szárát durvára, az újhagymákat apróra vágjuk. A gyömbért fa- vagy
műanyag késsel meghámozzuk, majd lereszeljük. A tésztát sós vízben kifőzzük,
majd lecsöpögtetjük. 1 liter vizet felforralunk, 1 kávéskanál sót szórunk bele,
hozzáadjuk a húst, és közepes tűzön puhára főzzük. Hozzáadjuk a leveskockákat
és a zsályát. Felforraljuk, és 2 perc alatt
készre főzzük. Tálaláskor belekeverjük a
tésztát, a hagymát és a gyömbért. Sóval,
borssal ízesítjük.

40 dkg csirkeaprólék, 10-10
dkg fehérrépa és csiperkegomba, 20 dkg
sárgarépa, 1 db zellergumó, 2 dkg vaj, 1
csokor petrezselyem, 1 dkg liszt, pirospaprika, őrölt fehér bors, só ELKÉSZÍTÉSE: A vaj
felét előhevítjük, és az aprólékot átpirítjuk
benne. Felengedjük egy liter vízzel, kissé
megsózzuk, és felforraljuk. A répákat és a
zellert kockázva hozzáadjuk az aprólékhoz,
és tovább főzzük. Amikor a hús megpuhult,
hozzátesszük a cikkekre vágott gombát.
Borssal ízesítjük, majd néhány percig tovább
főzzük. A maradék vajból és a lisztből világos rántást készítünk. Meghintjük pirospaprikával, hozzáadjuk a petrezselymet, és kevés
vízzel felengedjük. Habverővel simára keverjük. A levessel kis lángon jól kiforraljuk.
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Varjasi Tamás a hagyományokon keresztül közelít kedves anyagához, a bőrhöz

Hagyományokat tisztelő, romantikus művész



Szülei is közéjük tartoztak?

Művészetkedvelő család volt a miénk,
ha nem is azzal keresték a kenyerüket.
Mindenesetre a realitás iránti érzékenységemet, a rusztikus formákhoz való
ragaszkodást a szülői házból hoztam
magammal. Amikor a család Budapestre
költözött, úgy éreztem, elveszítettem azt a
békét és harmóniát, ami a dimbes-dombos Zalában körülvett. Ebben a zaklatott
életű, új világban azáltal találtam meg a
helyem, hogy munkáimmal visszatértem
a gyökereimhez. Először kis tárgyak fa-



Ilyen előzmények után a középiskolából minden
bizonnyal egyenes út vezetett a Képzőművészeti
Főiskolára.





 Művészetének fő motívumai az elérhetetlen, örök Éva és a mélyen barázdált férfiportrék.

Szinte kínálja magát az anyag, hogy
a női test szépségét formáljam meg
belőle. Ebbe minden belefér a vágyakozástól kezdve a beteljesedett boldogságig. A Nő – akár idealizáltabb,
akár nyersebb feldolgozásban – meghatározza a mondandómat. Százféle
variációban, újra és újra törekszem
újat mondani a gyönyörűséges testről. Mindig igyekszem úgy absztrahálni, hogy ami a műben szépség,
ott a női test egy-egy részlete sejlik
fel. A férfiportrék már markánsabbak, a barázdált arcok kifejezhetik a
magányt, a félreértettséget, a szeretethiányt. Az én férfifiguráim csak
álmaikban találkozhatnak az igazi
szépséggel.

Figuratív és nonfiguratív bőrplasztikái nemcsak itthon, de
Európában, sőt a tengerentúlon
is hírnevet, elismerést hoztak.
Miért gondolta úgy, hogy a bőrplasztikákkal tudja legjobban
kifejezni magát?

A bőrkikészítés, valamint a
bőr használati és dísztárgyak
készítése egyike a legrégibb
művészeti tevékenységeknek elsősorban
azért, mert az anyagához könnyen, mindenütt hozzá lehetett jutni. Az elmúlt századokban is elterjedt volt a bőr díszítő célú
használata, hogy csak a Corvinák bőrborítását vagy a barokk bútorokat említsem.
Amikor megismerkedtem a bőr megmunkálásának fortélyaival, magam sem gondoltam, hogy mennyi örömöm lelem majd

Az anyagomhoz, a bőrhöz a kézműveshagyományokon keresztül, a mesterség
tiszteletével közelítek. Kezdetben próbáltam feszíteni a megmunkálás határait,
míg aztán hosszas kísérletezés után ráleltem a magam technológiájára. Én sohasem használok könnyen megmunkálható,
vékony, puha bőrt alapanyagként. Mindig
három-öt milliméter vastag bőrrel kezdek

tunk, melyek a szemlélőtől is hasonló hozzáállást várnak – zárta gondolatait Horváth Péter Mihály. A megnyitó hivatalos
programját két megzenésített vers foglalta
keretbe Gulyás László gitárelőadásában.
A huszonegy, vegyes technikával
készült kép az elmúlt tíz évet összegzi a
szemlélő, de talán még inkább a művész
számára. „Nekem is jó egy kicsit egyben
látni az anyagot. Könnyebb eldönteni,
hogy merre akarok tovább menni, vagy
melyik utat folytassam” – mondta el lapunknak Pilmayer Gabriella. – „Különböző stílusú képeket hoztam, és nem is
törekszem arra, hogy nagyon egyvágású

legyen minden kép. Nem szabad beleragadni egy jól bevált, vagy valaki által megdicsért stílusba, hanem merni kell teljesen
mást is elkezdeni.” Meglátása szerint az
intézményes művészetoktatás hasznos,
mert megtanítja a kifejezés módjait, eszközeit, de megbolydítja, és esetleg le is
fedi azt, ami a művész igazán sajátja. Úgy
tervezi, hogy a jövőben visszafordul gyermekkora témáihoz, a valamikor örömből
született képkezdeményekhez.
Pilmayer Gabriella képeit a Budai Klub-Galériában, a Budafoki út 911. szám alatt február 6-ig tekinthetik
meg az érdeklődők.

 Egyik méltatója azt írta, hogy Varjasi
Tamás hagyományokat tisztelő, romantikus
művész, akinek kiállításain egymás mellett
kap szerepet a nonfigurációra való hajlam és a
realisztikus gyökerekből táplálkozó ábrázolás
utáni vágy.

Egyetértek a megállapítással. Bizonyára ezért is maradt meg bennem
a kísérletezés, az újrakezdés örök
vágya. Mostanában például felfedeztem
az üvegfestéket: üvegfestékkel készítek
kartonra színes grafikát. Csináltam egy
sorozatot, melyre az ihletet Ady: Héjanász
az avaron című verséből merítettem. Benne van az egész világmindenség: szerelem,
élet, halál! Madárijesztő címmel pedig egy
újabb sorozaton dolgozom. Nálam a Madárijesztő tulajdonképpen egy corpushoz

hasonlít. A sorozat egyes darabjai szándékom szerint tele vannak finomsággal,
gondolatokkal, néhol brutalitással vagy
játékossággal. Ezekből majd szeretnék egy
kiállítást.


Ön is sokfélét csinál: dísztárgyak, belsőépítészeti
elemek, táblaképek, féldomborművek, kisplasztikák megalkotásában is otthonosan mozog.

Több alkalommal is felkértek például értékes épületek terének, bőrbútorzatának
korhű felújítására is, s azért vállaltam el,
mert izgatott a feladat. A pannonhalmi
apátság ebédlőjének bőrbútorait újítottam
fel, és a belvárosi Papnövelde utcában, a
szemináriumi központban mintegy húsz
bőrbútort restauráltam. Kíváncsi voltam:
meg tudok-e felelni az elvárásoknak.


Honnan merít témát? Milyen ihletből táplálkozik?

Gyakran járunk színházba, s a jó előadások kifejezetten inspirálnak. Legutóbb a
Pesti Színházban Eszenyi Enikő rendezésében a Négy lába van a lónak, mégis megbotlik című Osztrovszkij-komédián remekül szórakoztunk. A mai napig rendszeresen úszom és teniszezem, közben nemcsak
kikapcsolódom, de az agyam is jár.


Újabban a zene is kiteljesíti az életét.

Gimnazista korom óta zenélek kisebbnagyobb megszakításokkal. A Rákóczi
Gimnáziumban, a beatzene hajnalán alapítottunk egy zenekart, én basszusgitáron
játszottam. Nagyon sikeresek voltunk, az
akkoriban nagyon híres Horizont Tánciskolába is minket hívtak. Más zenekarokkal ellentétben mi a tangót, a foxtrottot is
tudtuk játszani. Később több zenekarban is
vendégeskedtünk. Aztán, ahogy az oly sok
zenekarral történt, az egyetemi évek megszüntették a közös muzsikálást. Pár éve a
barátaimmal – mindnyájan nagypapakorúak vagyunk – összejöttünk, elkezdtünk
nosztalgiázni. Az egyik barátom buzukin
kezdett el játszani autentikus görög népzenét. Először csak próbálgattuk, de egyre
jobban ment, majd kaptunk meghívásokat,
Budaörsön egy szabadtéri műsorban is
részt vettünk. A zene nemcsak kiteljesíti az
életem, de visszahozta a fiatalságomat is.
Deák Attila

Új látnivaló az R-klubban

Színészóriások és
percemberkék

Révész Marianna

ra törekszik a művész. Nem szájbarágós,
egyértelműen megfejthető vizuális világot
tár fel Pilmayer Gabriella, képei erőfeszítést igényelnek szemünktől, agyunktól.
Nem sugallják, hogy mit kell látnunk, rábízzák magukat a szemlélő fantáziájára.
Ilyen értelemben az alkotó és a szemlélő
egyenrangú, a mű először megfestése pillanatában születik meg, majd másodszor
a szemlélő értelmezése által. Bátor színhasználat, geometrikus formák alkalmazása és dinamizmus jellemzi a képeket,
éles szögletek és hajlékony vonalak keverednek egyfajta statikus rendezettségbe.
Fegyelmezett, tudatos alkotásokat látha-

Hogyan lehet egy sík anyagot úgy megmunkálni,
hogy az térben is megmutatkozzon?

Sajnos nem vettek fel, de akkor már tudtam, hogy megtaláltam a hivatásom, és ha
kell, kerülő úton, de művész
akarok lenni. A hatvanas
évek elején a Dési Huber István Képzőművész Körbe jelentkeztem, ahol kiváló mesterem volt Laborcz Ferenc
személyében. Tőle tanultam
meg rajzolni, grafikát készíteni és a kompozíció megszerkesztésének művészetét.
Később a Ferenczy István
Képzőművész Körben Lisztes
István volt a mesterem, aki
arra oktatott, hogy a térben
elképzelt dolgokat hogyan
lehet megkonstruálni, vagyis a mintázás, a szobrászat
alapjaival ismertetett meg.
1974-ben lettem a Művészeti
Alap tagja, 1978-ban esztétikából szereztem diplomát.

A színek felszabadítása
Az ősszel megnyílt galéria immár ötödik
kiállítóját köszöntheti Pilmayer Gabriella
személyében. A fiatal művész második
önálló tárlatának anyagát Horváth Péter
Mihály festőművész méltatta a megnyitón. Rövid művészetfilozófiai bevezetés
után a Kandinszkij-féle tiszta festészet ihlette alkotásokhoz hasonlította a műveket,
melyeken a színek egyfajta felszabadításá-



Ki kellett fejlesztenem a technikát,
amely egyszerű fizikai törvényen
alapszik. A bőrplasztika lényege, hogy
a síkban lévő anyagból plasztikus, térben körüljárható mű szülessen.

Festmények és színészek a Budai Klub-Galériában

Január 10-én este nyílt meg Pilmayer
Gabriella festőművész kiállítása a
Budai Klub-Galériában, a tárlat átfogó
képet nyújt a művész elmúlt tíz év
alatt készült munkáiból.

És hogyan tud dolgozni vele?

el dolgozni. Legalább ilyen vastagnak kell
lennie az anyagnak, hogy szobor vagy kisplasztika készülhessen belőle.

Január 18-án pedig Kubik Anna és Trokán
Péter voltak a Budai Klub-Galéria vendégei. A színművészekkel Csúri Ákos újságíró beszélgetett, de a közönség is feltehetett
kérdéseket.
Bár Kubik Anna és Trokán Péter jelenleg nem egy színházban dolgoznak,
mindketten a Hevesi Sándor téri régi
Nemzeti Színházban kezdték pályájukat,
ahol valódi színészóriásokkal játszhattak
együtt, többek között Bessenyei Ferenccel,
Sinkovits Imrével, Kállai Ferenccel, Agárdi Gáborral. Ahogy elmondták, ezektől a
„nagy bölényektől” nemcsak a szakmai
alázatot, de azt is megtanulták, hogy a színészi hivatást gyakorlók minél régebben
vannak a pályán, annál felelősségteljesebben izgulnak egy-egy bemutató előtt.
Szó esett arról, hogy manapság a kereskedelmi televíziózás „jóvoltából” nem
a nagy drámai hősöket megformáló színművészekről írnak az újságok, hanem a
„való világ” kérészéletű percemberkéiről.
„Bessenyei már fiatal korában idol volt, s
nagy-nagy társadalmi megbecsülés övezte” – fogalmazott Trokán Péter. „Azt tartom megbecsülésnek, ha elhalmoznak
munkával, jelenleg is hat színházban játszom” – mondta Kubik Anna.
„Miután megszűntek a tévéjátékok, és
egyre kevesebb magyar filmet gyártottak,
mi, színészek visszamenekültünk, bemenekültünk a színházba – mondta Trokán
Péter. – A színházak, szinte kivétel nélkül
mindegyik, telt házzal játszanak. A televíziózástól megcsömörlött közönség színházba vágyik, ahol élő, eleven emberekkel
találkozhat, ahol a valós gondjairól tartanak tükröt elé a rendezők, a színészek.”
A beszélgetésen felmerült a pályáztatások, a színházi rendezők és direktorok
kinevezésének kérdése, továbbá elhangzott, hogy a színházak anyagi nehézségekkel küszködnek. Ennek ellenére Magyarországon a színházművészet irigylésre méltó sikereket ér el. A nálunk sokkal
gazdagabb európai országok nem tudnak
ennyi jó társulatot, ennyi remek színházi
előadást felmutatni. Az elmúlt másfél évtizedben szinte az összes vidéki színházat
felújították, legutóbb a székesfehérvári rekonstrukciója történt meg.
(sz. a. – d. a.)

A játszma vége
Tavaly szeptembertől a Műegyetemi
R-klub a Szkéné Színház kamaraszínháza. A két hely között jókora a
különbség: a Szkéné: színház, ez más,
inkább szoba, szobaszínház.
Itt minden az, aminek látszik, lepukkant,
de kérem szépen, a retro korát éljük, a
hájtek-világban ez a látvány felüdülés, a
folytonosság, tiszta nosztalgia, a szó jó értelmében. A puritán környezet és a minimál-színpadtechnika nem hogy gyengítené, sőt, inkább őszintébbé, valószerűbbé
teszi az előadásokat. A mai egyetemisták
ugyanolyanok, mint az egykoriak, az
évek múlnak, az ajtók, a parkett, a falak, a
szellemiség marad.
Hazánk első stúdiószínházát, a Szobaszínházat 1979-ben Szolnokon, a legendás-elfeledett Paál István nyitotta
meg Samuel Beckett: A játszma vége című
előadással. (És bevillan egy kép, 1980-ból,
Kerényi Gráciánál, Dobogókőn, Isti a kert
legvégében sétál föl-alá, majd észrevétlen
eltűnik, elmegy anélkül, hogy bárkitől is
elköszönne. 1998-ban végleg elment.)
Beszéljünk az R-klub új látnivalójáról,
Beckett: A játszma vége című darabjáról.

Újra és újra ismétlődik minden, ugyanaz a
szöveg, kérdések, semmitmondó válaszok,
szánalmas emberek, felbomlott kapcsolatok. Meddig romolhat az emberiség, és mi
az a pont, ahol megváltásra van szükség?
Meddig mehetünk el konokságban, menynyire vagyunk jók akkor is, amikor roszszak vagyunk? Miért lesz vége a világnak,
és hogy ússzuk meg a dolgot? A darab a
szerző fogalmazásában mélyen pesszimista, a mostani rendezés kevésbé, reményt
szeretne adni, hogy újjáteremtődhet valami, talán, a falanszterben. „Mintha a
művészet vége az emberiség végével fenyegetne, márpedig az emberiség szenvedései
művészetet követelnek, olyan művészetet,
amely nem szépítgeti a szenvedéseket. A
művészet előre megálmodja saját pusztulását az emberiség számára, hogy az felébredjen, önmaga maradjon.” (Adorno)
Kell a komolyság, de szükség van arra
is, hogy az ember egy jót nevessen. Például a Mádám Ka, meg a Bolond vasárnap,
elég csak annyit mondani, Romhányi
írta a szövegét, és a Riadólánc, a nyolcvanas évek fílingjével. És a Másodállás
lélekgyógyásznői a Konyhaszertornával.
Kádé

Kertész Dániel

Alig hagyjuk el a Gazdagréti lakótelep
legtetejét, máris az Ördögorom utcában
járunk. Az utca elején még nagy az autóforgalom, de amikor Varjasi Tamás kertjéből felérünk a ház teraszára, már a csönd, a
madarak csicsergése és a tiszta levegő varázsolja el a látogatót. A szomszéd telken egy
takaros kis ház mellett jól látható a század
elejéről megmaradt toldaléképület is.
– Az valamikor istálló volt, a tulajdonosok meghagyták, így most hamisítatlan bájt kölcsönöz a tájnak – vág minden formaságot mellőzve a beszélgetés
közepébe vendéglátóm. – Amit itt lát,
az több évtizedes munkám gyümölcse.
Amikor mi ideköltöztünk, itt gyümölcsös
volt végestelen-végig, zamatos barackok
és jóféle szőlők termettek. Zala megyében, egy isten háta mögötti kis faluban,
Kustánszegen születtem, ahol a régi építészet és az élő népművészet vett körül.
Szinte a népművészek között nőttem fel.

benne. Tudja, a bőr csodálatos anyag, bár
a képzőművészetben nem nagyon ismerik
el alapanyagnak, mert olyan köztes, hiszen
se nem bronz, se nem márvány.

ragásával kezdtem: fából, kőből, csontból
készítettem munkáimat. Az első komoly
elismerést egy csontfaragványommal értem el.

Révész Marianna

Varjasi Tamás iparművész, a
DunapART Művésztársaság alapító
tagja 1968-ban, 21 évesen költözött
kerületünkbe, az Ördögorom utcába,
egy kicsinyke présházba. Akkoriban itt
csak barackfák és szőlőlugasok voltak,
de éppen ez volt a vonzó az új lakó
számára: a természet közelségében
megtalálta hivatását, helyét a világban. A lassan hatvanéves művészt
2002. augusztus 20-án a kortárs képzőművészetben elért hazai és külföldi
sikerei elismeréseképpen a Magyar
Köztársasági Arany Érdemkereszttel
tüntették ki.

HIRDETÉS
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LAKÁS-INGATLAN
SASADON, Sashegyen és a Villányi út mellékutcáiban keresünk ügyfeleink részére csendes, világos
lakásokat, házakat. ImmoTéka Ingatlaniroda, XII.,
Csörsz u. 17-21. Tel.: 201-1821, 06/30/202-1892.
Aktuális ajánlataink: www.immoteka.hu
BANALP keres-kínál eladó-kiadó lakásokat, házakat, építési telkeket. 15 éves szakmai tapasztalat.
www.banalp.hu, 361-4287.
KERESÜNK-kínálunk eladó-kiadó lakásokat, házakat, telkeket. Teljes körű, gyors, korrekt ügyintézés. 12 éve folyamatosan működő ingatlaniroda.
315-0031. www.amadex.hu, amadex@axelero.hu
VILLA-LUX Ingatlaniroda 16 éve a budai ingatlanpiacon. Adásvétel, bérlet! Hegyvidék Üzletközpont,
XII., Apor Vilmos tér. 466-2482, 06/30/940-8093,
www.villalux.hu, villalux@villalux.hu
IX., BOKRÉTA, Sobieski utcai új társasházi lakások eladók. www.banalp.hu, 06/30/922-9053.
ELADÓ-KIADÓ lakásokat, házakat, telkeket, ipari
ingatlanokat keresünk. Irodánk 8 éve folyamatosan teljes körű, korrekt ügyintézéssel áll az Önök
rendelkezésére. Tel.: 204-1028, 06/30/934-8120,
www.ingatlan.com/erasz, erasz@nextra.hu
XI. KERÜLETI irodaházban 108, 36 m2-es iroda
eladó. www.banalp.hu, 06/30/922-9053.
XI., ÚJHÁZY utcában eladó nyári átadással II.
emeleti, 92 m2-es, 4 szobás lakás garázzsal, tárolóval. 39 M Ft. 06/30/251-4000.
XI. KERÜLETBEN keresek eladó telkeket, önálló
családi házat, 60 M Ft körüli értékben.
06/30/251-4000.
XI., KALOTASZEG utcában 11 lakásos társasház
épül. Lakások 300 000–360 000 Ft/m2 áron leköthetők. 06/30/251-4000.
XI., ÚJHÁZY utcában eladó nyári átadással 42 m2es, I. emeleti, nagyon jó elosztású lakás loggiával 16
M Ft-ért. 06/30/251-4000.
ETELE úton eladó 2,5 szobás, 60 m2-es szuper, felújított panel. Napfényes, panorámás, kultúrált ház,
jó közlekedés. Irányár 13,6 M. 06/20/343-3331.
XI., BOCSKAI út központjában 38 m2-es lakás kitűnő állapotban 10,6 M Ft-ért eladó.
Érd.: 06/20/913-0963 telefonon.
ELADÓ Őrmezőn 1,5 szobás, nyugati fekvésű, panorámás, loggiás öröklakás. Egyedileg mért fűtés,
olcsó közös költség. 310-1601, 06/30/353-5070.
VÁSÁROLNÁNK XI.-XII. kerületben –
Lágymányos, Sasad, Albertfalva előnyben – 3-4
szobás családi házat saját részre! Lehet felújítandó
is. Garázs fontos! Ár: max. 45 M.
Tel.: 06/20/424-2815, 246-6688.
XI., KAROLINA út mellékutcájában épülő 4 lakásos házban 62 m2-es, 2,5 szobás, III. emeleti lakás
35 m2-es erkéllyel, 2006. IV. havi átadással eladó.
33,5 M Ft. 06/20/393-9689.
FEHÉRVÁRI úti, 65 m2-es, háromszobás lakás
eladó. T.: 06/70/457-6208, 06/30/202-4862.
KEL-THA HÁZ… ahol otthonra talál. A
Kosztolányi tértől 5 percre, csendes mellékutcában épülő új házban 29 m2-től 108 m2-ig lakások
leköthetők. Beköltözés: 2007. március. Érdeklődés:
06/30/984-1318, 06/20/320-6665.
KÉT és fél szobás, 74 m2-es, 5. emeleti lakás azonnal beköltözhetően, olcsón eladó Gazdagréten.
06/20/824-4526.
XI., SASADON épülő 5 lakásos társasházakban
35–92 m2-es, nagyteraszos lakások 2006. október
31-i átadással leköthetők 440 eFt/m2-től.
06/20/393-9689.
XI., CSORBAI úton 130 m2 lakóterű, jó állapotú,
külső sarokházi lakás nagy telken eladó, 42 M Ftért. 06/20/393-9689.
TRADICIONÁLIS iroda regisztrált ügyfelei részére erkélyes, garázsos társasházi ingatlanokat,
családi- és ikerházakat keres. Reális Ingatlaniroda,
Bruckner Mária: 06/30/277-6622.

XI., MADÁRHEGYEN eladó építési telkek útleadás
után 2604 m2 56 M, 1401 m2 26 M Ft. T.: 249-3006.
XI., MADÁRHEGYEN eladó 337 m2-es telek 9
millió, 610 m2-es 16,5 millió. Tel.: 249-3006.
XI., MADÁRHEGYEN telkek adásvételének közvetítése. Telekalakítás, közműszervezés. Madárhegyi
Ingatlaniroda. Tel.: 249-3006.

BÉRLEMÉNY, GARÁZS
KIADÓ lakásokat, házakat keresünk ügyfeleink
részére a kerületben! OLS Bt. 1995 óta.
Tel.: 351-9578. www.ingatlanabc.net
GAZDAGRÉTI erkélyes garzon bútorozva 60 000
Ft + rezsiért kiadó. 246-9859, 06/70/272-8910.
XI., SASADI úton kerti garázs kiadó.
Tel.: 06/20/946-2866.
GARÁZS kiadó XI., Halmi u. 6-ban. Tel.: 203-5386.

OKTATÁS
ANGOL-, német-, francia-, spanyol-, olaszórák
igény szerint. 201-3139.
MATEMATIKUS egyénileg tanít nyolcadikosokat,
középiskolásokat, egyetemistákat! Tel.: 365-2969.
MATEMATIKA-, fizika-, kémiaoktatás általános
iskolásoktól egyetemistákig. 385-3280, Obádovics.
MATEMATIKA-, fizikaoktatás, kétszintű érettségire, pótvizsgára felkészítés. 405-4531, 06/30/854-8315.
MATEMATIKAOKTATÁS Kelenföldön minden
korosztálynak. Tel.: 205-6732, Rudas Katalin.
ANGOL-NÉMET nyelv tanítását, nyelvvizsga-felkészítést vállal nyelvtanár minden korosztálynak.
Házhoz is megyek.
246-6869, 06/70/540-3337, 06/20/517-6873.
ANGOL + német nyelvtanítás a Délinél: korrepetálás, társalgás, vizsgára felkészítés.
214-5018, 06/70/238-4291.
MATEMATIKÁT, fizikát, műszaki tárgyakat tanít
eredményesen mérnöktanár. 246-2122.
ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsgára felkészítés
Sashegyen (minden szinten). Tel.: 319-5724.
ANGOLTANÍTÁS Gazdagréten. Diplomás nyelvtanár vállal felnőtt-, gyerekoktatást. Délelőtt is.
246-8045, 06/70/616-5035.
ANGOL, anyanyelvű diplomás tanártól közép- és felsőfokon a XI. ker.-ben. 17 éven felülieknek. 466-4670.
AKCIÓS jogosítvány. Gyakorlóvezetés jogosítványosoknak. Tel.: 229-1002, 06/30/949-4416, 226-8842.
MATEMATIKA-KORREPETÁLÁS a Kosztolányi
téren 900 Ft. 06/20/348-4677.
KORREPETÁLÁS, felzárkóztatás alsó tagozatosoknak. Matematika, nyelvtan, angol, olvasás.
06/30/429-2618.
NÉMETOKTATÁS és -korrepetálás egyénileg és
kis csoportban. 06/20/548-0068, 203-1753.
ANGOLTANÍTÁS kezdő szinttől nyelvvizsgákig
Gazdagrét központjában nyelvtanárnál.
246-8246, 06/20/585-4515.
FIZIKATANÍTÁS minden szinten, háznál is.
Tel.: 06/20/427-6442.
ANGOL nyelvklub a volt Olimpia moziban anyanyelvi tanárokkal! Január közepétől igény szerint
újra indítunk különböző szintű, valamint beszélgető csoportokat. Óradíj: 300 Ft/óra. Helye: Etele
út 55. Érdeklődni: 06/20/969-8412. A klubokat a
Kelenföldi Evangéliumi Gyülekezet támogatja.
ANGOLTANÍTÁS, felkészítés nyelvvizsgára, érettségire. Tel.: 209-3175, 06/30/254-0414.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületieknek azonnal. Falbontás nélkül, több évtizedes gyakorlattal.
227-7210, 06/30/940-0748.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornaszerviz! XI.
kerületi gyorsszolgálat. Lefolyótisztítás falbontás
nélkül, azonnal. 228-6193, 06/30/921-0948.

FÉG-SZERVIZ. Gázbojlerek, cirkók, konvektorok
javítása. Villanybojler vízkőtelenítése, csapok, WC-k
javítása. 359-5033, 06/30/924-8010.
FÜRDŐSZOBA-FELÚJÍTÁS! Vízszerelés, WCtartályok, csapok javítás, csőtörések elhárítása. Fég
gázkészülékek szakszervize. Garanciával! Javítás esetén ingyenes kiszállás. 280-2685, 06/30/934-6473.
GÁZ-, víz-, központi fűtés-, csatorna szerelése, tervezése, Gázműveknél átadása. Gázkészülékek javítása. Tel.: 06/30/944-6513, Nagy László épületgépész.
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS. Gáz-, fűtésszerelés.
Kisebb javítások, csőrepedések, vízóra-, villanybojler-szerelés, vízkőmentesítés, mosógép-, mosogatógép-bekötés. Írásos garanciával. Gebe László.
207-2850, 06/30/949-2052, 06/30/942-0064,
www.gebeviz.hu
DUGULÁSELHÁRÍTÓ, vízszerelő gyorsszolgálat.
Gebe: 207-2850, 06/30/949-2052, 06/30/942-0064,
www.gebeviz.hu
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő mester. 06/20/934-4664, 246-9021. Elmű által minősített vállalkozás.
VILLANY-, vízszerelés, bojlerek, villámhárítók
szerelése, javítása. Anyagbeszerzéssel, garanciával.
310-4018, 06/20/915-2678.
VÍZ-FŰTÉSSZERELÉS, teljes felújítás, ázások
megszüntetése, készülékek javítása, cseréje garanciával. Balázs János épületgépész technikus.
362-4050, 06/20/917-0697.
GÁZKÉSZÜLÉKÉT kitisztítom, megjavítom, kicserélem. Tel.: reggel és este 7-9 között.
466-6113 vagy 06/30/212-4693.
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, WC-k, csapok, csőtörések javítása aznap. Tel.: 215-0250.
www.vizszereles.hu
FÉG gázkészülékek szakszervize, vízmelegítők,
cirkók, konvektorok javítása aznap. Tel.: 215-0250.
XI., Karcag u. 28.
VÍZÓRÁK, locsoló vízórák, almérők teljes körű
ügyintézéssel. 455-0913. www.vizszereles.hu
VILLANYSZERELÉS gyorsszolgálat, hibaelhárítás,
javítások, felújítások még aznap, garanciával.
455-0912. XI., Karcag u. 28. www.lakasszerviz.hu
LAKÁSSZERVIZ, víz-, gáz-, fűtésszerelés, villanyszerelés, vízszerelés, duguláselhárítás a
bejelentés napján. 216-2603. XI., Karcag u. 28.
www.lakasszerviz.hu
GÁZKÉSZÜLÉKEK cseréje, áthelyezése, javítása aznap, garanciával. Tel.: 216-2603.
www.futesszereles.hu

LAKÁSSZERVIZ
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, parkettázást, tapétázást, mázolást, csempézést ingyenes takarítással vállal kisiparos. 202-2505, 06/30/251-3800.
TETŐTŐL a pincéig! Lakás-, házfelújítás minden
szakmában, kerületi referenciákkal, magyar szakemberekkel. Ingyenes árajánlattal, gyors kezdéssel.
Tétény-Épszer Kft. 226-4539, 06/20/946-7557.
VÁLLALUNK burkolást, vízszerelést, asztalosmunkát. (Konyhák, étkezők, fürdőszobák teljes körű felújítása.) Ref.: www.burkolo.uw.hu, 06/20/323-4471.
FESTÉST, mázolást, tapétázást vállalok mestervizsgával. Tiszta munka. Tel.: 209-5894, 06/30/399-4023.
ASZTALOS, ajtók-ablakok, falburkolatok javítását,
gyártását vállalja. 06/30/943-1544.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, tisztasági festés, gipszkartonszerelés (álmennyezetek, tetőterek,
válaszfalak), burkolás, parkettázás, laminált parkettázás, padlószőnyegezés, alpintechnikai munkák.
06/30/430-2998.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás tisztaságitól
a díszítőfestésig anyagbeszerzéssel, bútormozgatással, fóliatakarással, sittelszállítással, garanciával.
Érettségizett, hazai szakemberek. 06/70/505-5855,
www. mesterfesto.hu
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ELADÓ LAKÁSOK!


Budapest XI. kerület, Ibrahim
utcában – családi házas környezetben – 3 lakásos társasházban
101 m2-es, 3 szoba + nappali,
duplakomfortos tetőtéri lakás
2 gépkocsibeállóval eladó!

Budapest XI. kerület, Bornemissza utcában emelet + tetőtér
beépítéssel 7 db lakás épül.
Tetőtéri 38-50 m2-es lakások
még vásárolhatók!



Érdeklődni lehet: BUDA-HOLD Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 18.
Mátay Lászlóné. Telefon: 203-6092, 06/20/9732-279
ÜVEGESEK Kft. Üvegezés helyszínen is.
Thermoüveg, tükör, képkeret, eladás. 1116 Bp.,
Kondorosi út 7. T.: 208-2352.
LAKOSSÁGI gyorsszerviz. Teljes körű gázkészülék-javítás, -karbantartás, fűtés-, víz-, villanyszerelés, gépi duguláselhárítás 0-24-ig. Hétvégén is.
321-8082, 06/20/334-3437.
ÉJJEL-NAPPALI zárszerelés, hevederzár, lakatos
munkák, rácsok ajtóra, ablakra. Korlátok, kerítések,
kapuk kovácsoltvasból is. Szekcionált garázskapuk
szerelése és ezek automatizálása.
420-3596, 06/20/962-7150.
CSEMPÉZÉS, aljzatlap-lerakás, kisebb kőművesmunkák, javítás korrekt szakmunkással.
Tel.: 06/30/328-2871.
REDŐNY, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüggöny,
napellenző, szúnyogháló, függönykarnis javítása,
készítése. Tel.: 356-4840, 06/30/954-4894.
REDŐNYÖSMŰHELY vállalja mindenfajta redőny,
reluxa, szalagfüggöny, harmonikaajtó gyártását.
Szervizelés, javítás két munkanapon belül. 370-4932.
ASZTALOS-, lakatosmunkák készítéstől a legkisebb javításig. 789-3958, 06/20/411-4349.
REDŐNY, reluxa, napellenző, vászonroló, szalagfüggöny, szúnyogháló nagy árengedménnyel.
246-8946, 06/30/984-6090.
FESTÉS, tapétázás, parketta, laminált csiszolás,
lakkozás, gipszkartonszerelés, szőnyegpadló, burkolás. 322-4590, 06/30/238-8732.
CSEMPÉZÉST, padlóburkolást vállalok rövid határidővel, garanciával. 206-3579, 06/20/327-0992.
CSEMPÉZÉS, javítás, megbízható szakmunkással,
garanciával. Tel.: 06/30/328-2871.
ANTIALKOHOLISTA Bt. szobafestést, mázolást,
tapétázást, teljes körű lakásfelújítást vállal.
06/20/998-2369. Tel./fax: 365-2662.
LAKÁSFELÚJÍTÁS A-tól Z-ig. Kizárólag teljes
körű felújítás. Kert s ház Bt. 06/70/313-1414.
KŐMŰVES-, festő-, mázoló-, tapétázó-, parkettacsiszoló munkát vállalunk. 06/30/619-5491.
HÁZÉPÍTÉS, tetőtér-kivitelezés, gipszkartonozás,
lakások, lépcsőházak felújítása, festés, ácsmunka.
06/20/371-0364.
LAMINÁLT padlózást, parkettázást, csiszolást, melegpadlózást minőségi kivitelben vállalok!
Tel.: 06/30/398-5782.
BURKOLÁS, laminált parkettázás, kisebb lakásfelújítás olcsón, garanciával, rövid határidővel.
Tel.: 06/70/293-1469.
ABLAKCSERE! Lakásfelújítás! Műanyag- és fa
nyílászárók (hőszigetelt) gyártása, beszerelése.
Festés-mázolás, víz-, villany-, fűtésszerelés, burkolás, gipszkartonozás. Generál kivitelezés! 280-2685,
06/30/934-6473.
TELJES körű lakásfelújítás, tetőtér beépítés, kőműves, festőmunkák rövid határidővel. 258-4892,
06/20/947-6959.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HŰTŐGÉPSZERELŐ gyorsszolgálat a kerületben. Fagyasztószekrények, hűtőszekrények
helyszíni javítása írásos garanciával, hétvégén is.
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Tel.: 291-4633 vagy
06/30/932-8870.
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával
(Hajdúsági, Whirlpool, Zanussi stb.), hétvégén is.
Tel.: 207-3971.
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.
TISZTELT Megrendelőim! Vállalom minden típusú
mosógép, villanytűzhely javítását. Villanybojlerek
tisztítását, szervizelését. (Olasz típusokat is!)
Tisztelettel: ifj. Sablyán Ferenc.
246-8324, 06/30/200-6688.
VILLANYBOJLER szakszervize, javítás,
vízkőtelenítés, csere aznap, garanciával.
T.: 216-2603. XI., Karcag u. 28. www.lakasszerviz.hu

HAJDÚ és olasz villanybojlerek vízkőtelenítése,
anódcseréje, (lyukas) készülékek javítása, cseréje
anyagbeszerzéssel. Hajdú és nyugati mosógépek
javítása, hőtárolós kályhák szakszervize. Javítás esetén ingyenes kiszállás. 358-0935, 06/30/934-6473.
MOSÓGÉPJAVÍTÁS még ma! 06/20/961-8618,
395-3357. Ingyenes kiszállás. Garancia.

TV-ANTENNA-SZÁMÍTÓGÉP
SZÍNESTÉVÉ-JAVÍTÁS! Orion, Videoton, ITTNokia, Dual, Schneider televíziók helyszíni javítása
azonnal, villamosmérnöki végzettséggel, garanciával! 06/20/531-7638.
SZÁMÍTÓGÉPJAVÍTÁS, vírusirtás, problémák
megoldása kiszállással. 06/20/934-1318.
SZÁMÍTÓGÉP gyors, helyszíni javítása 8-20 óráig,
hétvégén is. 06/70/286-8789.
GRUNDIG, Samsung, Sony, Orion, Videoton és
minden egyéb televízió, videó, hifi, DVD javítása,
garanciával. 06/30/982-4666, 275-6211.
TV-, videó-, monitorszerviz, nyugdíjasoknak 15%
kedvezmény, ingyenes kiszállás. Tel.: 309-0418,
06/20/414-6003.
ANTENNASZERELÉS, javítás, bővítés földi,
műholdas, mikrós gyakorlattal, akciók. 201-5368,
06/20/537-6281.
COMPUTERKLINIKA, számítógép-javítás, karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bővítés
ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal!
Tel.: 06/30/857-2653.

SZOLGÁLTATÁS
LOMTALANÍTÁS, költöztetés, sittszállítás, pince-,
padlástakarítás. 204-5172, 06/30/921-5983.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés.
06/20/972-0347, 403-9357.
IRODÁK, lépcsőházak, lakások takarítását, nagytakarítását vállaljuk. 229-2241, 06/30/393-4787.
VARRÓGÉPJAVÍTÁS, eladás, bérbeadás, alkatrész-árusítás. XII., Ugocsa u. 5. 213-8927.
KONTÉNERES sitt-, sóder-, homok-, hulladék- és
termőföldszállítás. Tel.: 06/20/944-4759.
TÁRSASHÁZI közös képviselet referenciával, jogi
és műszaki háttérrel. 06/20/944-0094, 306-3382.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, csomagolás ingyen dobozokkal! Bútorszerelés, zongoraszállítás!
Budapesti Teher. 250-0698, 06/20/411-6655.
FUVARVÁLLALÁS zárt dobozos, 3,5x2x2 m-es
rakterű kistehergépkocsival Budáról!
Telefon: 06/70/316-1533, 395-1217. Sziráki.
ZÁRMESTER gyorsszolgálat! Ajtónyitás, zárszerelés, betörésbiztos hevederzár-szerelés, lakatosmunkák, rácsok. 06/30/961-3794.
KERÜLETI szolgáltató. Alu-, fa-, műanyagredőnyök, roletta, szalagfüggöny, elektromos, hagyományos cseréje, javítása, ablakok szigetelése.
Ezermestermunkák. 06/30/308-0609, 7-20-ig.
KÖLTÖZTETÉS, szállítás 3,5 tonnás, dobozos,
emelőhátfalas, nagyplatós tehergépkocsival, vidékre is. Hétvégén is. Tel.: 06/20/923-9188.
KÖNYVELÉS, adótanácsadás, könyvvizsgálat, bérszámfejtés, adóbevallás kedvező áron, társaságok,
egyéni vállalkozók, társasházak, magánszemélyek
részére adótanácsadó, könyvvizsgáló, regisztrált
mérlegképes könyvelők több éves tapasztalatával,
felelősségvállalással! 2006-os szerződésnél 2 hónap
kedvezmény! XI., Egry J. u. 15. (Karinthy sarok).
kreativklub@chello.hu, 788-8244, 06/30/951-2977.
KÖLTÖZTETÉS, áruszállítás emelőhátfalas autóval igény szerint hétvégén is, pianínó, páncélszekrény nem akadály. 06/30/954-5928.
KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen! Ingyenes
pótkocsi, dobozok. Bauer-Teher.
292-1612, 06/30/944-3717.
KÖLTÖZTETÉS, nehézgépszállítás, lomtalanítás,
nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig, zongora, páncélszekrény. T.: 06/30/948-2206.

KAMARAERDEI KEREKERDŐ
BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS ISKOLA
Gyönyörű, hathektáros, parkos környezetben
szeretetteljes, biztonságérzetet adó bölcsődei,
óvodai és iskolai nevelés!

Ne csüggedj, ha messze laksz!
Biztonsági övvel és gyermeküléssel
felszerelt, kényelmes autóbuszainkkal
utazhatsz hozzánk!

feszített víztükrű medencék
angol nyelv már az oviban
kis létszámú csoportok,
szótagolva olvasás
tenisz, rsg, labdajátékok,
műfüves focipálya,
logopédus és pszichológus
zongoraiskola,
informatika,
sok-sok játék, síelés,
KRESZ-park (2500 m2)

1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14.
Telefon: 249-9772, 06/20/585-5289 www.suliovi.hu

KERT- és telekgondozást, szőlő- és gyümölcsfametszést vállalok, vidéken is. Tel.: 06/30/682-4431.
TÁRSASHÁZKEZELÉS kedvező áron, XI. kerületi
székhellyel. 06/20/348-4677, 06/30/625-8522.
SZAKKÉPESÍTÉSSEL vállaljuk társasházak közös
képviselői teendőinek ellátását, díja bruttó 750
Ft/hó/albetét, mely tartalmazza a 24 órás ügyeleti
szolgálat díját is. 06/30/342-6549 telefonon, vagy a
forrocs@freestart.hu e-mailen való érdeklődés esetén részletes ajánlatot és referenciákat biztosítunk a
20 éve működő cégünkről.
FAKIVÁGÁS, kertrendezés, kertészeti munkák
igény szerint is. T.: 06/70/530-6567.
MÉRLEGKÉPES könyvelő főkönyvelői tapasztalattal egyéni vállalkozók, társas vállalkozások részére könyvelést, bérszámfejtést, adótanácsadást vállal.
06/70/369-3533, 246-2859.
TÁRSASHÁZKEZELÉS! Kerületi székhelyű kft.
jogi, műszaki háttérrel közös képviseletet, könyvelést vállal. 204-0765, 06/20/957-8545.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, murva,
termőföld. T.: 06/20/464-6233.
OTTHONÁPOLÁST, betegfelügyeletet vállalunk
szakképzett ápolókkal. www.radopszin.av-mail.hu.
Tel.: 433-1595, 06/30/285-0404.

GYÓGYÁSZAT
LÉZERTERÁPIA, reumatológia, akupunktúra, fogyasztás, szénanátha, gerincferdülés, csontritkulás,
csípő- és térdkopás kezelése, fejfájásellátás, lumbágó-ügyelet, üzemorvosi és alkalmassági vizsgálatok. Tel.: 368-6349, 06/20/968-6886.
PEDIKŰR, talpmasszázs. Középkorú, leinformálható hölgy otthonába megy napközben.
06/30/381-0834.
OTTHONÁPOLÁST, betegfelügyeletet vállalunk
szakképzett ápolókkal. T.: 433-1595, 06/30/285-0404.
www.radopszin.av-mail.hu

RÉGISÉG, KÖNYV
SZŐNYEGBECSÜS vásárol régi, keleti szőnyegeket sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan.
Tel.: 06/30/456-3938.
ANTIKVÁR Felvásárló Központ vásárol régi könyveket, könyvgyűjteményeket, képes levelezőlapokat
azonnali és díjtalan kiszállással.
354-0978, 06/30/922-0436, 340-3760.
DÍJTALAN lakáskiürítéssel vásárolok régi bútort,
porcelánt, festményt, hangszert, cserépdolgokat.
291-3101, 06/30/347-7713.

VEGYES, KÖZLEMÉNY
KÉZMŰVES bedolgozást vállalok. (Ötvös, bőr, lószerszám, textil, kötés.) 319-1054, 06/30/587-8775.
600–1500 FT óradíjjal hölgyeket keresünk
bébiszitternek, pótmamának. 205-8700, 243-8280.
ÉLETJÁRADÉKI szerződést kötne vidéki fiatalember XI. kerületi gázfűtéses ingatlanért.
Telefon: 06/30/432-6061.
2 DB TOYO 175/70 R 13 téli gumi 3 000 Ft/db és
Arnold Gold kondigép 35 000 Ft-ért eladó.
Érd.: 06/30/941-0285.
ÖRÖMTRÉNING ötveneseknek. Testi, lelki harmónia a Tabánban. 06/20/451-5229.
FOXI kutyánkat kétségbeesve keressük. Elveszett
2005. október. Tel.: 365-8394.
KOLONIÁL fotel, 2 db eladó, jó állapotban.
Tel.: 385-1378.
A JÓKAI Mór Általános és Német Nemzetiségi
Iskola várja német nemzetiségi osztályába a leendő
elsősöket február 10-én és március 24-én 15 órára
„Iskolanyitogató” programjaira, szüleiket pedig
február 28-án a 7.45-kor kezdődő bemutató óráira.
XII. kerület, Diana út 4. Telefon: 395-8167.
AZ ŐRMEZŐI Morus Szent Tamás Egyesület köszöni a 2004 évi szja 1%-ból történt felajánlásokat,
melyet a karácsonyi szeretetcsomagokra költött.
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A mozdulatművészet újrafelfedezése

Sportközpont
Újbudán

Tánc szólóban és duóban

Tavasztól várja a sportolni vágyókat
Közép-Európa legnagyobb, magántőkéből létrehozott sportközpontja.
A Trigránit beruházásában készülő
Kőérberek-Tóváros lakópark területén épülő, 43 ezer négyzetméteres
Sportmax Sport- és Szabadidőközpontban többek között tíz teniszpálya, műfüves labdarúgópálya, négy
fallabdapálya, 33,3 m-es úszómedence,
két streetballpálya, szabadtéri strand és
multifunkcionális rendezvénycsarnok
fogadja a látogatókat, és három horgászásra alkalmas tavat is kialakítanak
a területen. A központot a következő
húsz évben a Sportmax Kft. üzemelteti, majd az önkormányzat tulajdonába
kerül a terület, amely a tervek szerint
folyamatosan, az igényeknek megfelelően bővül majd.

Fonó: Ősi dallamok, különleges hangszerek

Csángó farsang, ötödszörre
Ötödik alkalommal rendezték meg
a Csángó farsangot a Fonó Budai
Zeneházban. Az éjszakába nyúló eseményen január 14-én három zenekar
táncoltatta meg a közönséget.
A Keleti-Kárpátokon túl, négy területen
él ősi kultúrát hordozó, jelentős magyar
kisebbség. A hétfalusi, a gyimesi és a dévai csángók mellett a legnagyobb számú
– mintegy ötven-hetvenezer fős – és legrégebbi csoportot Moldvában találjuk. Az
anyaországtól való elszigeteltségükben
alakult ki balkáni, román és török elemekkel kevert jellegzetes zenéjük.
A Szigony, a Somos és a Fanfare
Complexa zenekar tagjai részben különleges hangszereken, részben szokatlan
hangszer-összeállításban adták elő műsorukat. Megszólaltatták a sültüt, azaz a hatlyukú furulyát, a kavalt, az ötlyukú, hosz-

szúfurulyát, a csángóknál kobza néven ismert lantot, és a lenyűgöző dallamvilágot
gazdagította a duda, a dob, a doromb, a
hegedű és a szaxofon szerepeltetése is. Míg
az előbbi hangszereken való játék általában a férfiakhoz köthető, addig a csellóra
hasonlító gardonon hagyományosan nők
is játszhattak: a négy, azonos hangmagasságú húr közül hármat a gardonpálcával
ütnek, egyet pedig az ujjukkal csípnek. Ezt
az érdekes ritmushangszert az egyetlen
női fellépő, Tintér Gabriella népdalénekes szólaltatta meg. A fellépő zenekarok
koncertje után alig fértek el a teremben a
lánctánc lelkes résztvevői.
Akik nem szeretnének várni a következő csángó farsangig, azok ellátogathatnak a Marczibányi téri Művelődési Központba, ahol szerdánként mindhárom zenekar várja táncházába az érdeklődőket.
Sz. M.

Ökumenikus imahét: Egymás értékeivel gazdagodó felekezetek

Megbékélés, megértés, harmónia
Évente hagyományosan január második felében a világ keresztény/keresztyén egyházai, gyülekezetei ökumenikus imahetet tartanak, amelyen
együtt imádkoznak a Krisztus-hívők
egységéért.

a fellépők produkcióit, így az eredetiség
és ötletesség mellett a tudatos térhasználatra és a közönségkapcsolatra is figyeltek. Vizsgálták az előadás szerkezetét,
valamint olyan kompozíciós eszközöket,
mint a mozdulatok technikai tisztasága,
a zeneválasztás, továbbá a dramaturgiai
tartalmat, a mű üzenetét. Szempont volt
a látvány minősége, különös tekintettel a
jelmezre, a maszkra, a sminkre, valamint a
kellékek és a fénytechnika alkalmazására.
(d)

Az idén január 15–21. között került sor a
közös elmélkedésre. A megnyitó ünnepség helyszínéül hazánkban a Szent István
Bazilika szolgált, a záró alkalom a lágymányosi Magyar Szentek Templomában volt.
A kereszténység – a többi valláshoz
hasonlóan – a megbékélés, a megértés, a
harmónia üzenetét hordozza a világban.
Az e célokat eltérő módon, de azonos tartalommal hirdető közösségek összetartozásának élményét állította középpontba
az imahét.
Újbuda különböző keresztény felekezetei is az egymás templomaiban tartott
istentiszteleteken nyilvánították ki a mások értékeinek megismerése és elfogadása
iránti vágyukat, a találkozások egyben
lehetőséget nyújtottak a szeretetben való
együttélés elmélyítésére. A Bocskai úti

Révész Marianna

Az Orkesztika Alapítvány 2000 óta szervezi a Szóló Tánc és 2002 óta Duó Tánc Fesztivált, 2003 óta közösen, egy időpontban.
A rendezvény lehetőséget
teremt az alkotóknak arra, hogy művészi elképzeléseiket bemutassák, hogy
produkcióik szakmai és
közönség-visszajelzést
kapjanak. Tavaly óta nemzetközi a fesztivál, a világ
minden tájáról érkeznek
alkotók. Nagy vonzerőt
jelent, hogy nincs válogatás, bármilyen stílusú modern és kortárs tánccal be
lehet nevezni, a rendezők
mindössze a produkciók
számát maximálták 40ben. A minőségre való
törekvés egyértelműen
érvényesül, nagyobb lett
a jelentkezők önkritikája,
így mára csupa színvonalas produkciót láthat a
közönség.
– Idén a fesztiválon
a francia és a lengyel fellépők képviselték a nemzetközi táncművészetet.
42 produkcióval jelentkeztek az alkotók, sajnos többen beutazási és
vízumproblémák miatt
nem tudtak eljönni, így
csupán 35 előadás került
színre a négy nap alatt. A művészek itt
tartózkodását nem tudja fedezni az Alapítvány, azonban szponzorok jóvoltából
színvonalas szállást kaptak a táncosok
– mondta el lapunknak Tariska Andrea
főszervező.
Hazánkban a modern színpadi tánc
művelése a két világháború között virágzott, akkor mozdulatművészet volt a műfaj neve. Nagy alakjai voltak Bercik Sára,
Dienes Gedeon, E. Kovács Éva, Kármán
Judit. A fesztivál a mozdulatművészet

újrafelfedezését tűzte ki céljául, így egyben műhelyként is működött: napközben továbbképzést tartottak Pálosi István
moderntánc-pedagógus vezetésével a
Rottembiller utcai Mozdulatművészeti
Stúdióban, továbbá a napi program része
volt a résztvevők és a nemzetközi zsűri tagjai között lefolytatott szakmai beszélgetés.
A zsűri több szempontból értékelte

Révész Marianna

A 7. Szóló Tánc és 5. Duó Tánc Nemzetközi Fesztivált telt házas előadásokkal
rendezték meg január 11–16. között a
MU Színházban és a Mozdulatművészeti Stúdióban.
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A Krisztus-hívők egységéért imádkoztak egymás templomaiban

evangélikus templomban dr. Lipp László
plébános, a külső-kelenföldi református
templomban Brückner Ákos Előd plébános, a Szent Gellért római katolikus
templomban Joób Máté evangélikus lelkész, a baptista imaházban Kálmán Péter
református lelkész, a Szent Imre római

katolikus templomban Blázy Árpádné
evangélikus lelkész, a farkasréti ökumenikus templomban Forgács Alajos plébános,
a gazdagréti református templomban dr.
Szakács Imre baptista lelkész végzett igehirdetési szolgálatot.

Szamos Márton

