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beszámolónk a 3. oldalon

Előző számainkban előbb a helyi
önkormányzati képviselőket, majd a
városunkhoz leginkább kötődő parlamenti képviselőket kérdeztük szokásos
újévi körkérdésünkben az elmúlt és az
akkor még előttünk álló esztendőről. A
válaszok azonban tágabban, az egész
ciklusra vonatkoztak. Ebből tanulva a
mindkét előző körből kimaradt Molnár Gyula polgármesterhez már eleve
lazább beszélgetésre indultunk. Nem
milliárdokról, méterekről, fejkvótáról
kérdeztük, nem leltároztunk. Mégsem
csalatkoztunk, mert olyan dolgokba
engedett bepillantani,
amibe még soha.
Közben
azért
majdnem minden szóba került
hosszabban-rövidebben.

A XI. KERÜLET POLGÁRAINAK HETI KÖZÉLETI LAPJA
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Pro Cultura

Orgonavarázs

Lóbukta

Az idei díjazott Trokán Péter
színművész és Szilágyi Balázs,
az Újbuda Baráti Kör ügyvezető
elnöke lett.

Rhoda Scott afroamerikai
virtuóz, mezítlábas dzsesszorgonista a 70-es években lett
népszerű hazánkban.

Dr. Tasnády Károly csapat világbajnok lett öttusában 1954ben. Aztán nagyon hirtelen
kikerült a válogatottból.

tudósításunk a 3. oldalon

írásunk a 13. oldalakon

interjúnk a 16. oldalon

A szemléletváltozás
a legnagyobb eredmény

A választások etikája

Mire számíthat
az olvasó?
Ezt a számot átlapozva, látva a
politikai hirdetéseket, az az érzése
támadhat az olvasónak, hogy a választási kampány kellős közepén találta
magát. Ilyen erős kezdés még valóban
nem fordult elő a szabad választások
eddigi történetében.

Interjú Molnár Gyula polgármesterrel


Most, a választási ciklus célegyenesében meg
tudja e mondani olvasóinknak, mitől jó egy polgármester?

Kezdettől fogva, 2002-től szemléletváltozást szeretnék elérni a vezetésben, a hivatalban. Ennek egyszerűen megfogalmazható a lényege: nem az a probléma, ami
engem, mint polgármestert zavar, vagy
a hivatalt, hanem az, ami az embereket
nyugtalanítja. Bonyolultabbnak tűnik,
hogy honnan lehet nagy biztonsággal
tudni, mi fáj legjobban az embereknek.
A magyar történelemben volt már példa
álruhás királyra is, gondoljunk igazságos
Mátyásra, a legenda szerint nem is volt
rossz módszer. Ha nem is álruhában, de
én is állandóan jelen vagyok a kerületben.
Itt nőttem fel, itt élek, amióta pedig po-

litikus vagyok, szisztematikusan igyekszem megismerni az itt élőket, örömeiket,
gondjaikat. A mai technika, a zöld szám
tapasztalata is sokat segít: a betelefonálók
60-70 százalékát a közlekedés, a köztisztaság és az orvosi ellátás foglalkoztatja
leginkább. Szerencsére a kollégáim, az
egész hivatal partner volt a következtetések levonásában, az említett szemléletváltozásban. Az nem nyerő koncepció, hogy
kicsit jobban üzemeltessük a várost, mint
mások, és majdcsak történik valami. Ma
az emberek büszkék arra, ami itt történik,
mások pedig irigykednek.


Saját magát milyen vezetőnek tartja?

Tovább fűzöm az előző gondolatot: van
egy szerintem bölcs mondás, magunkat

sikeresnek látni fél siker, ha más is annak
lát, az az igazi. Én szerencsés időben lettem a város polgármestere, ugyanis mostanra érett be az elmúlt 10-12 év munkájának az eredménye.
Az én személyes szerepem ebben az,
hogy ezeket a folyamatokat felismertem,
nem gátoltam, hanem minden erőmmel
segítettem. Eközben eldőlt a 2002-es vita,
amikor is a kampányban azzal támadtak,
hogy nem jó, ha polgármester és parlamenti képviselő is leszek. A tények azt
mutatják, hogy, ha nagyon akarja az ember, akkor belefér ez a két funkció az életébe, sőt az is, hogy erős szerepet játszik
a saját pártjában is. Fárasztó, de ebből a
város csak profitálhat.

Jég a folyókon, tavakon – a rendőrség óvatosságra int

Ismeretes, hogy a köztársasági elnök
január 19-én a Sándor-palotában bejelentette, az országgyűlési választások első
fordulóját április 9-re, vasárnapra tűzte
ki. A választójogi törvény alapján ebből a
bejelentésből az összes többi következik,
beleértve a második forduló időpontját
is. Január 26-án a választásokon ismerten
indulni szándékozó pártok a Polgármesteri Hivatalban választási megállapodás
megkötése és etikai kódex elfogadása
céljából egyeztetést tartottak. A polgármester által előkészített vitaanyagot
– amely nagyjából megegyezik a négy
évvel ezelőtti választások alkalmával elfogadott megállapodással – megvitatták,
kiegészítették, módosították, mindaddig,
amíg konszenzus látszott kialakulni minden kérdésben. A megállapodás a Média
11 (Újbuda újság, Újbuda TV, valamint
az Újbuda honlap) és a Budaplakát 11
Kft. lapjain, képernyőjén, plakátjain való
megjelenést szabályozza, meghatározva
minden fontos paramétert.

folytatás az 5. oldalon

11. oldal

folytatás a 4. oldalon

Rendelet a kerületi
úthálózat védelmében

Júliustól
kamionstop

Dömök Viktória

Újbuda önkormányzatának képviselőtestülete január 19-i ülésén úgy döntött, hogy július elsejétől csak külön
engedéllyel közlekedhetnek a 12 tonnánál nehezebb járművek a XI. kerület
tulajdonában vagy kezelésében lévő
közutakon.

A különösen hosszan tartó hideg hízlalja folyóink, tavaink jegét. A látszat azonban csalóka. Tapasztalatlanul és figyelmetlenül életveszélybe kerülhetünk – tájékoztat a Dunai Vízirendészet.

Idén megújul a műszerállomány és a bútorzat, próbaüzemmel indul a kardiológiai rendelés

Február végére kész lesz a szakrendelő


Az eredeti tervek szerint december végére el kellett volna készülnie a szakrendelőnek, ehelyett
csak február 20-ra ígérik az átadást. Mi okozza a
negyven nap csúszást?

Voltak váratlan műszaki problémák, amelyek a felújítás során derültek ki. Ezekkel
akkor kellett szembenéznie a kivitelezőnek,

amikor megbontották a falakat. Nagyon
sok olyan többletfeladat volt, amelyek nem
voltak betervezhetők. Azt hiszem, a negyven napos csúszás leginkább ezzel magyarázható, egyébként egy ekkora beruházásnál ez majdnem természetes is.


Tartható a február 20-i átadási határidő?

Úgy látom, hogy tartható, hiszen január
31-én megtörtént a földszint döntő részének műszaki átadása. Ez azt a területet
jelenti, ahol a labor volt. Itt ugyan még
néhány napba beletelnek az apróbb javítások, de aztán vissza lehet költözni. A
bejárati részen még szintén vannak teendők, de utána már csak az alagsor és a tü-

KÁTYÚMENTES
KERÜLET PROGRAM

dőgondozói részleg kialakítása van hátra.
Az okozhat még gondot, hogyha ezeken
a helyeken valami műszaki probléma lépne fel, ez azonban nem valószínű, mert a
nagy bontásokon már túlvagyunk.


Mi okozta eddig a legnagyobb nehézséget?

A beruházás legnehezebb része az volt,
amikor elérték a földszintet, legalábbis ettől féltünk a legjobban, de végül zökkenőmentesen folyt a munka. Persze adódtak
kellemetlenségek, mert volt időszak, amikor csak egy ajtószárnyat lehetett használni, az emberek pedig nem voltak mindig
elég türelmesek egymással.
folytatás a 3. oldalon

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.

Révész Marianna

Az eredeti tervek szerint december
végére el kellett volna készülnie a
Fehérvári úti szakrendelő teljes felújításának, a munkálatok azonban különböző, nem várt műszaki problémák
miatt tovább tartanak. A részletekről
a Gyógyír Kht. ügyvezető igazgatóját,
Végh Ágnest kérdeztük.

A korlátozás célja az, hogy megakadályozzák az úthálózat romlását, a szakemberek
szerint ugyanis az utakat leginkább a nehéz teherautók teszik tönkre. A rendelet
nem vonatkozik a főváros tulajdonában
lévő utakra, ezek a főutak és amelyeket a
tömegközlekedés használ.
A rendelet kimondja, hogy a 12 tonnát
meghaladó tehergépkocsik csak közútkezelői hozzájárulás birtokában közlekedhetnek helyi közúton, amit a polgármester ad ki egy alkalomra, vagy 30 napra.
A hozzájárulás megtagadható, ha a szállítmány megbontható, illetve ha az út teherbírása és állapota nem alkalmas arra,
hogy azon nehéz tehergépkocsi közlekedjék. A hozzájárulás meghatározza az útvonalat, amelyen az érintett teherautónak
közlekednie kell, továbbá megszabja, hogy
az utat milyen feltétellel használhatja.
A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet nyomtatványon lehet benyújtani.
Az engedélyért a tehergépkocsi tulajdonosának 2000 Ft költségtérítést, valamint
a jármű tömegétől, és az útvonal hosszától
függő útfenntartási hozzájárulást kell fizetnie. Az ebből származó bevételt a helyi
közutak fenntartására és felújítására kell
felhasználni a rendelet értelmében.

06-80-ÚJBUDA

(06-80-852-832)
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Tájékoztató a 2006. évi országgyűlési
képviselői választásról
A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:
Szerda:
Péntek:

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

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK
FÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:
08.00–16.00-ig
Kedd:
08.00–16.00-ig
Szerda:
08.00–16.00-ig
Csütörtök: 08.00–16.00-ig
Péntek:
08.00–14.00-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
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. Ennek keretében a résztvevők
felmérhetik nyelvtudásuk szintjét,
kommunikációs helyzeteket gyakorolhatnak, korrepetálhatják nyelvtani
ismereteiket.
MSZP ÜGYELET

Az MSZP 15. országgyűlési választókerület választási irodája (Bartók
Béla út 19., bejárat a Mészöly utcából)
minden héten csütörtökön 16–18 óráig ügyeletet tart.
A FIDESZ PROGRAMJAI

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 (910), 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 10-én, pénteken 17 órakor
Ötórai tea, zenés, táncos délután.
Közreműködik a Hangulat Együttes,
Czenke Mihály és zenekara. Február
16-án, kedden 18 órakor Salamon
Konrád történelmi előadásának II.
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.

Újbudán 108 ezer 528 választópolgár
élhet április 9-én az első fordulóban, s
ha szükséges, a második fordulóban
szavazati jogával kereken 120 szavazókörben. Ez eggyel több, mint legutóbb, mert a népesség növekedése
miatt Gazdagréten két szavazókörből
hármat alakított ki dr. Filipsz Andrea, a
kerület jegyző asszonya.
A jegyző asszony tájékoztatása szerint az
apparátus 150 munkatársával együtt ötszázan tevékenykednek majd Újbudán a
választások rendben történő lebonyolításán. Az első forduló érvényességéhez a
szavazópolgárok 50 százalékos részvétele
szükséges. Politológusok előrejelzése szerint idén országosan akár ötven választókerületben nyertest hirdethetnek már
az első fordulót követően. Újbudán eddig
minden alkalommal szükség volt a második fordulóra, amibe a képviselőjelöltek közül az kerül, aki
az érvényes szavazatok minimum 15 százalékát megszerzi,
vagy ha ilyen nincs, a legtöbb
szavazatot megszerző három
jelölt. Ez a szabály azt jelenti,
hogy matematikailag hat jelölt
is bejuthat a második fordulóba, amely már 25 százalékos
részvétel mellett is érvényes.
Újbudán hagyományosan a
legmagasabb a választásokon
megjelent szavazók száma.
Összeállításunkban a választások folyamatának néhány
fontos eleméről írunk.

Az ajánlószelvényen jelöltet ajánlani a kitöltött ajánlószelvénynek a jelölt, illetőleg
a jelölő szervezet képviselője részére történő átadásával lehet. Az ajánlószelvény
tartalmazza a választás megnevezését. Az
ajánló választópolgár az ajánlószelvényre rávezeti családi és utónevét, lakcímét,
személyi azonosítóját, az ajánlott személy
családi és utónevét, a jelölő szervezet nevét, illetőleg a független jelölés tényét. Az
ajánlószelvényt az ajánló választópolgár
saját kezűleg írja alá. A jelöléshez legalább
750 választópolgár érvényes ajánlása
szükséges.
Érvénytelen az az ajánlás, melyet nem
a hivatalos ajánlószelvényen adtak le, vagy
ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek, vagy nem az előírtak szerint kitöltött
ajánlószelvényen adtak le, vagy ha valaki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta,
vagy aki több jelöltet is ajánlott.

A VÁLASZTÁSI ÉRTESÍTŐ

A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az ajánlószelvénnyel együtt 2006.
február 6. és február 10. között
kell megküldeni a választópolgároknak.
NÉVJEGYZÉK KÖZSZEMLÉRE
TÉTELE

A névjegyzéket a szavazás
napja előtt 60 nappal – 8 napra – 2006. február 8-tól 15-ig
közszemlére kell tenni A választópolgárokat a névjegyzékbe vételükről legkésőbb a
szavazás napja előtti 58. napig
értesítő kiküldésével kell tájékoztatni. Az
értesítő tartalmazza a választópolgár családi és utónevét, lakcímét, személyi azonosítóját, névjegyzékbeli sorszámát, egyéb
technikai adatokat, a szavazás helyét és
idejét, továbbá a szavazással kapcsolatos
egyéb tudnivalókat.
A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés vagy a névjegyzékbe való
felvétel miatt a névjegyzék közszemlére
tételének időtartama alatt, 2006. február
8-tól 15-én 16 óráig lehet kifogást benyújtani a helyi választási iroda vezetőjéhez,
aki a kifogásról legkésőbb a beérkezést
követő napon dönt.
A KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉK

Az a választójogosult, aki a választás
napján külföldön tartózkodik, kérheti a
külképviseleti névjegyzékbe való felvételét a lakcíme szerint illetékes Helyi Választási Iroda vezetőjétől 2006. március
17-én 16 óráig.

IGAZOLÁSSAL TÖRTÉNŐ SZAVAZÁS

Az a választópolgár, aki a szavazás napján
lakóhelyétől távol kíván szavazni, a lakóhelye szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjétől igazolást kérhet. Igazolást
személyesen vagy meghatalmazott útján
legkésőbb a szavazást megelőző második
nap, 2006. április 7-én 16 óráig, ajánlott
levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az
2006. április 4-én megérkezzen a választási irodához.
Igazolás faxon nem kérhető és nem
adható ki! Igazolást legkésőbb a választást
megelőző második nap, 2006. április 7-én
16 óráig lehet kiadni, fordulónként különkülön nyomtatványon. A HVI vezetője az
igazoláson feltünteti, hogy a választópolgár mely településen kíván szavazni.
A SZAVAZÁS FELTÉTELEI, MENETE

Jelöltet állítani ajánlószelvényen lehet. Az
ajánlószelvényt az értesítőkkel együtt kell
eljuttatni a választópolgároknak. Jelöltet
az a választópolgár állíthat, akinek lakóhelye a választókerületben van. Jelöltet
állítani 2006. március 17-én 16 óráig lehet.

Szavazni a szavazás napján, a választás I.
fordulójában, 2006. április 9-én 6 órától
19 óráig lehet, kizárólag személyesen, csak
a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt
szavazóhelyiségben lehet. A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának
lehetővé tétele érdekében – kérésére – a
szavazatszámláló bizottság legalább két
tagja mozgóurnával felkeresi. A szavazóhelyiségben csak az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel, ille-

Farsangot rendeznek
az idősek klubjában

PETŐFI SÁNDOR
ÁLTALÁNOS ISKOLA,
GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AJÁNLÁSOK

Újbuda önkormányzatának 8.
számú Idősek klubjában február 16án 14 órakor farsangi rendezvényt
szerveznek. Az esemény különlegessége, hogy a műsort is többnyire
a klubtagok tanulták be és adják elő.
Például Sugár Anna (művésznév)
mozgás és hallásssérült klubtag lép
fel jeltáncával, aki Csongrádi Kata
műsorában többször megjelent már
a Budapest TV-ben. Egy számot a
kerekesszékes Jankovits Andreával
közösen adnak elő.
A rendezvény helyszíne:
XI., Keveháza utca 6.

1116 Bp., Kiskőrös utca 1.
Tel.: 208-4408, 208-4028
OM-azonosító: 034974
Tel./fax.: 208-4408, 208-4028
Internet: www.albertfalva.sulinet.hu

Első osztályba készülő óvodások
és szüleik számára nyílt órákat tartunk:
2006. február 22-23., március 8-9.
Iskolakopogtató foglalkozást tartunk:
2006. február 6., 20. 16 órától,
március 6., 20. 16 órától,
április 3. 16 órától

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

tőleg akit a szavazatszámláló bizottság a
névjegyzékbe felvesz. A szavazatszámláló
bizottság – a személyazonosság és a lakcím megállapítására alkalmas igazolvány
alapján – megállapítja a szavazni kívánó
személyazonosságát és azt, hogy szerepele a névjegyzékben. A szavazatszámláló
bizottság felveszi a névjegyzékbe azt a választópolgárt, aki igazolással rendelkezik,
igazolja, hogy lakcíme a szavazókör területén van, feltéve, hogy nem szerepel a
választójoggal nem rendelkező nagykorú
polgárok nyilvántartásában.
A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópolgárt, aki nem tudja személyazonosságát és lakcímét megfelelően igazolni, illetőleg aki nem vehető fel
a névjegyzékbe.
Ha a szavazásnak nincs akadálya, a
szavazatszámláló bizottság tagja átadja a
választópolgárnak a szavazólapot, amelyet
a választópolgár jelenlétében
hivatalos bélyegzőlenyomattal
lát el. A szavazatszámláló bizottság szükség esetén megmagyarázza a szavazás menetét. A
szavazólap átvételét a választópolgár a névjegyzékben saját
kezű aláírásával igazolja. Az
írásképtelen választópolgár helyett – e tény feltüntetésével – a
szavazatszámláló bizottság két
tagja írja alá a névjegyzéket.
A szavazólap kitöltéséhez
szavazófülke áll a választópolgár rendelkezésére, mely
használatára a választópolgár
nem kötelezhető. A szavazólap kitöltésének ideje alatt
csak a szavazó tartózkodhat a
szavazófülkében. Az a választópolgár, aki nem tud olvasni,
illetőleg akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz
a szavazásban, más választópolgár – ennek hiányában a
szavazatszámláló bizottság két
tagjának együttes – segítségét
igénybe veheti.
Érvényesen szavazni csak a
hivatalos szavazólapon szereplő
jelöltre, listára lehet. A jelöltre
szavazni a jelölt neve alatti, feletti
vagy melletti körbe tollal írt, két
egymást metsző vonallal lehet.
Érvénytelen az a szavazólap,
amely nincs ellátva hivatalos bélyegzőlenyomattal, a törvényben meghatározottnál több szavazatot tartalmaz. Érvénytelen az a szavazat, amelyet érvénytelen szavazólapon adtak le, nem a meghatározott
módon adtak le, kiesett jelöltre adtak le.
JOGORVOSLATOK

A jogorvoslatok fajtái: a kifogás, a fellebbezés és a bírósági felülvizsgálati kérelem.
A kifogás a választásra irányadó jogszabály, illetőleg a választás és a választási
eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással benyújtható jogorvoslati eszköz,
amellyel bárki élhet.
A fellebbezés a választási bizottság
elsőfokú határozata ellen nyújtható be,
azt bármely választópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, illetve az ügyben érintett jogi
személy előterjesztheti.
Kizárt a fellebbezés a másodfokon eljárt választási bizottság, valamint az Országos Választási Bizottság határozata ellen.
A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem a választási bizottság másodfokú
határozata, továbbá az Országos Választási Bizottság határozata ellen nyújtható
be bármely választópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, illetve az ügyben érintett jogi
személy által. A bíróság határozata ellen
további jogorvoslatra lehetőség nincs.

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.
MDF JOGI- ÉS PANELTANÁCSADÁS

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.
JOBBIK-KAPCSOLAT

A Magyarok Lapja és egyéb ingyenes kiadványok kaphatók a Jobbik
Magyarországért Mozgalom kerületi irodájában (Villányi út 20/A, tel.:
365-1488). A párt elektronikus hírlevelére a www.jobbik.hu honlapon
lehet feliratkozni. További elérhetőségek: www.jobbik.hu, www.jobbik11.
magyarfutar.hu
A MUNKÁSPÁRT HÍREI

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.
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.
ÉJSZAKAI ÉS HÉTVÉGI PATIKAÜGYELET

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

A Polgármesteri Hivatal megbízásából
elkészült a XI. kerület Hadak útja – Major u. – Thán Károly u. – Borszéki u.
által határolt terület kerületi szabályozási terve, melyet február 26-ig a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájának
I. emeleti hirdetőtábláján tettek közzé
(XI., Bocskai út 39/41.). Az érintettek a
tervre vonatkozóan részletes tájékoztatást a kifüggesztés ideje alatt ügyfélfogadási időben a Főépítészi Irodán (új
épület II. emelet 209. szoba) kérhetnek.
Értesítik az érdekképviseleti szerveket és az érintett lakosságot, hogy a
XI. kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala megrendelte a
XI. kerület Budaörsi út – Gazdagréti
út – Rétköz utca – Naprózsa utca által
határolt terület kerületi szabályozási
tervét. A terv készítésének célja az intézményövezetbe sorolt terület építési
lehetőségeinek meghatározása.
KÖZÖS KÉPVISELŐK KLUBJA

A Közös Képviselők Klubja következő
összejövetele február 13-án, hétfőn 16
órakor lesz a XI. kerületi önkormányzat Polgármesteri Hivatalának földszinti nagytermében (Zsombolyai utca
5.). A napirenden két téma szerepel.
Szakmai konzultáció a társasházi és lakásszövetkezeti törvényről. Vendégek:
dr. Polgár Ildikó, az Országos Lakás
és Építésügyi Hivatal főosztályvezetőhelyettese, Ujj Attila, a Lakásszövetkezetek és Társasházak Érdekképviseleti
Szakmai Szövetségének elnöke és dr.
Szentmiklósi Péter ügyvéd. Tapasztalatok, javaslatok a Panelprogramban
2004. évben nyert, megvalósult felújításokról. Vendégek: Kardos Ernőné és
Boross Gyula közös képviselők. Kérdéseket előzetesen írásban is el lehet
juttatni Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal lakásgazdálkodási
osztályára (1115 Budapest, Bogyó utca
8.) Győrffy József tanácsadó részére.
TÁMOGATÁS A PET/CT-CENTRUMNAK

Várhatóan februártól az egészségbiztosító számlájára is fogad betegeket a
tavaly júniusban megnyílt Hunyadi
János úti PET/CT-centrum, miután a
kormány meg kívánja megtöbbszörözni a térítésmentes PET/CT-vizsgálatok
számát. A betegek eddig csak Debrecenben juthattak hozzá ingyen ehhez
a szolgáltatáshoz, egy vizsgálat alkalmanként 250 ezer forintba kerül. Idén
háromezer PET/CT-vizsgálat fedezetét
teremtik elő, ebből ezret számolhatna
el az egészségbiztosítónál a kerületi
centrum.
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Próbaüzemmel indul a kardiológiai rendelés



Mikorra fog teljesen helyreállni a rend?

Úgy tervezzük, hogy március közepére,
amikor a tüdőgyógyászati osztályunk
visszaköltözik a XXII. kerületből. Február
20. táján elkészül a helyük, ekkor elkezdődik a röntgengépek telepítése. Úgy gondolom, hogy inkább jöjjenek három nappal
később, semhogy ne legyenek megfelelőek
a feltételeik. A lakosság értesítése is időigényes feladat, nem szeretnénk, ha valaki máshová menne, mint ahol a rendelés
van, csak azért, mert nem ismeri pontosan a költözés időpontját. Számunkra
ezzel a dolognak persze még nincs vége,
mert szeretnénk a teljes orvosi bútorzatot
kicserélni.


A Gyógyír Kht. közbeszerzési pályázatot írt ki
hitelfelvételre, a pénzből a bútorok és a géppark
cseréjét szeretnék finanszírozni.

Igen, egy hosszú lejáratú hitelt szeretnénk
fölvenni, és abból kívánjuk az orvosi bútorzat cseréjét és a műszerberuházást
végrehajtani. Még folyik a közbeszerzési
eljárás, de a háttérben már előkészítettük
a felmérés és a megfelelő berendezések
kiválasztásának időigényes részét, ezzel is
gyorsítva a folyamatot. Ha megérkeznek a

bútorok, még hátra van az összeszerelés,
aminek nem szabad érintenie a betegellátást. Úgy gondolom, hogy a közbeszerzési
eljárás március végére lezárul, remélhetőleg addigra végzünk a bútorigények
pontosításával is. Központosított közbeszerzésen keresztül szeretnénk eljárni,
mivel van olyan kereskedelmi cég, amely
hatvan gyártónak a termékeit kínálja, és
közbeszerzési tendert nyert, tehát nem
kell külön eljárást lefolytatnunk. Ezzel hónapokat és rengeteg munkát nyerünk, így
akár már április-májusban megkezdődhet a bútorozás, amit nyárra szeretnénk
befejezni.
A műszereknél sajnos nem tudjuk elkerülni a közbeszerzési eljárást, úgyhogy
valószínűleg csak az év végére érkezik majd
meg minden szükséges eszköz. Ezalól kivétel a kardiológia, mivel a kardiológiai
szakrendelést – mint új tevékenységet
– február közepén próbaüzemmel elindítjuk. A próbaüzem azt jelenti, hogy telepítik
a gépeket, a kollégák ismerkednek a különböző rendszerekkel, és zajlik a tesztelés. A
hónap végétől ez a szakrendelés már teljes
felszereltséggel üzemelni fog.


Nemrégiben az a hír terjedt el a háziorvosok
körében, hogy a laborszolgáltató cég nem fogja
szállítani a levett mintákat, és nem fizeti ki az aszszisztensek munkáját.

Igen, sokan azt hitték, hogy biztos az én
gazdasági racionalizálási intézkedésemnek köszönhető a dolog, de ez nem így
van. A háziorvosok vállalkozók, akik

jának 1%-át utaltassa át a számlájára: Vicus
XI. Közalapítvány – adószám: 18007590–
1– 43. A saját maga által lezárt, nevével,
lakcímével és adószámával ellátott postai
szabvány borítékot helyezze el a jövedelemadó bevallási csomagjában, vagy adja
át munkáltatójának.
Pénzadományokat a Közalapítvány
számlájára lehet befizetni, az OTP Bank
(11711034) XI., Karinthy Frigyes út 16. szám
alatti fiókjánál vezetett 20084376 számlaszámra.
A közalapítványi célra átadott pénzösszeg,
illetve a térítés és feltétel nélkül átadott
eszközök nyilvántartási értéke az adóalapból a Közalapítvány által kiadott igazolás
alapján levonható.
Farkas Ferenc
a kuratórium elnöke

Sebességkijelzők nevelő szándékkal

A XXI. század jelzőlámpája
Három mobil sebességkijelző készüléket adott át Molnár Gyula polgármester február 2-án. Az autósok
lelkiismeretére ható berendezéstől a
közlekedési morál javulását várja az
önkormányzat.

a járművezetőkben, s ezen keresztül éri el
a növekvő biztonságot és a csökkenő környezeti terhelést.
A műszerek a rendőrség felé nem jelentik fel a gyorshajtót, csak havi statisztikát készítenek arról, hogy átlagosan mekkora sebességgel haladnak el az autósok az
adott útszakaszokon. Ez az adat hozzájárul
ahhoz, hogy az érintett térség közlekedési
rendszerét biztonságosabbá tegyék.
A berendezéseket egyelőre próbaüzemben állítja munkába az önkormányzat, amennyiben
a tapasztalatok
kedvezőek lesznek, többet is vehet a kerület. Elsőként a Hunyadi
Mátyás utca és
a Narancs utca
találkozásánál,
a Bocskai út és a
Zsombolyai utca,
valamint a Tétényi út és Bártfai
utca sarkán találkozhatunk a
készülékekkel, később más helyszíneken, vetésforgóban helyezik el
a főbb útvonalak
mellett.
A „XXI. század jelzőlámpáját” Simon
Károly önkormányzati képviselő és Messel
Gáspár közbiztonsági tanácsnok kezdeményezésére szerezte be a kerület önkormányzata. A jelzőkészülékek működtetését az Újbuda 11 Kht. végzi.
Révész Marianna

A Budapesten másutt még nem használt
berendezések akár kétszáz méterről is jól
olvashatóan kijelzik az elhaladó autók
sebességét, és villognak, ha a jármű gyorsabban halad a megengedettnél. A magas

Nem büntet, csak óva int

sebesség látványa a sebességhatárt túllépő
sofőrre pszichikai nyomásként nehezedik,
aminek hatására leveszi a lábát a gázpedálról. A jól látható sebességjelző nem
állítja meg a forgalmat, csak a szükséges
mértékre lassítja. A sebességszabályozásnak ez a módja tartós nevelő hatást fejt ki

szerződtek egy laborszolgáltató céggel,
éppen az ügyfeleik érdekében. Ez azért jó,
mert nemcsak egy intézmény van a kerületben, ahol vért vesznek, hanem a háziorvosi rendelőkben az asszisztensnő leveszi
a vért, a laborszolgáltató cég elviszi, megcsinálja a leletet, és visszaküldi.
Annyi a valóságos alapja a hírnek,
hogy a laborfinanszírozás megváltozott,
és a szolgáltató szállításért felelős alvállalkozója felmondott. A laborszolgáltató
ezért akarta nem teljes mértékben vállalni

a szállítást, de a problémát ténylegesen az
jelentette, hogy nem volt jó a tájékoztatás.
Senki nem érdeklődött a részletek felől,
és ez azt eredményezte, hogy az ügyfelek
megijedtek, hogy majd sorba kell állniuk
vérvételért itt, a szakrendelőben. Felvettem a kapcsolatot a laborszolgáltató céggel, amelyik a szállítást továbbra is intézi,
viszont az asszisztensnőket a jövőben nem
kívánja fizetni. Alapvetően ez a háziorvos
vállalkozása, ezért az is felvetődhetne,
hogy fizesse ő az asszisztenst, de ez nem

így történt. Az önkormányzatnak az alapellátás törvénybeli feladata, ezért a polgármester úr az ez évi költségvetésben erre a
költségre fedezetet biztosított. A Gyógyír
Kht. magára vállalja a szervezést, a szerződések intézését és a tényleges elszámolást.
A vérvételek és a leletek kiadása tehát zökkenőmentesen működik – ahogy eddig –
csak a finanszírozás módja változik meg.
A tulajdonos saját feladatai közé emelte az
alapellátás ezen területét is.
Szöllőssy Anna

Trokán Péter és Szilágyi Balázs részesült elismerésben

A Vicus XI. Közalapítvány felhívása
A XI. kerületi Önkormányzat képviselőtestülete a kerület lakossága egészségi,
szociális, oktatási, kulturális és sport szükségletei kiegészítése érdekében 1991-ben
létrehozta a Vicus XI. Alapítványt, mely
időközben közhasznú Közalapítvánnyá
alakult át.
A Közalapítvány segíti a XI. kerületben a
nagycsaládosokat, a kisnyugdíjasokat, a
mozgássérülteket, a pályakezdő fiatalokat,
az önhibájukon kívül szociálisan nehéz
helyzetbe került embereket, családokat,
az egészségügyi alapellátás műszeres
fejlesztését, a különböző kulturális, oktatási és sport intézményeket, valamint a
távhőellátásban érintett lakásokban élő
rászorulókat az esetleges hátralékok és havi díjak kifizetésében.
Aki segíteni akarja a Közalapítvány munkáját, az 2005. évi személyi jövedelemadó-

Tágasabb, szellősebb és világosabb lett a folyosó is

N. N.

Átadták a Pro Cultura díjakat
A Pro Cultura Budapest XI. kerületért
díjkiosztó rendezvényét január 24-én
tartották meg a Tranzit Art Caféban.

kájáért Szilágyi Balázs, az Újbuda Baráti
Kör ügyvezető alelnöke részesült.
– Nagyon erős, markáns kulturális
hagyományokkal rendelkezik a XI. kerület – hangsúlyozta Trokán Péter. – Ezért
is jóleső érzés, hogy a kerület nyilvántartja mai művészeit, büszke rájuk. Közel

– Kedves és kellemes hagyomány már,
hogy a Magyar Kultúra Napja alkalmából
évről évre megköszönjük és elismerjük az
e területen komoly
tevékenységet folytató személyeknek,
a kultúra követeinek a munkáját –
hangoztatta Molnár
Gyula polgármester
az egybegyűlt ünneplők előtt, majd
emlékeztetett arra,
hogy 1990-ben a városrész új vezetése
jó közintézményi és
kulturális hálózatot
vett át. – Az utódok
ebből ugyan „sokat
felfaltak”, de talán
hozzájárulásunk
is van, hiszen a közösségi kultúrának
vannak már „városrészenként terei”
annak érdekében,
hogy a minőségi A két kitüntetett: Trokán Péter és Szilágyi Balázs
szolgá ltatások ra
tudjunk koncentrálni. Olyan jó ügyekhez harminc éve lakom itt, utam Újpestről
is segítséget adunk, amelyek túlmutatnak Újbudára vezetett. Szívesen vagyok közkerületünk határain.
reműködője művészeti eseményeinknek,
Az elismerő diplomában Újbuda például az Újbuda Baráti Kör irodalmi
művészeti életéhez való hozzájárulásáért programjainak – tette hozzá a Jászai MaTrokán Péter színművész, a közművelő- ri-díjas színművész. Pro Cultura díjasundés területén végzett lokálpatrióta mun- kat állandó játszóhelyén, a Nemzeti Szín-

Tisztelt (volt) Érdi utcai
tanárok, tanulók, szülők!
A Farkasréti Általános Iskola idén
ünnepli alapításának 75. évfordulóját.
Szeretnénk összegyűjteni korabeli
oktatási eszközöket, tankönyveket,
személyes tárgyakat, fotókat az Érdi
úti iskoláról, és szeretnénk megkeresni a volt tanárokat és tanítványokat.
Február 22-én, szerdán 10 órakor
nyitjuk meg az iskolatörténeti kiállítást. Utána találkozó lesz a régi tanárokkal és növendékekkel.
Kérjük a tisztelt szülőket, ha bármilyen tárgyat kölcsön tudnak adni,
jelezzék, illetve régi tanárok és
diákok jelenlegi címét is írják meg.
Tel.: 319-3408, fax: 309-5050, e-mail:
iskola@farkasret-isi.hu

házban új darabban is láthatja a közönség:
Viktor Viktorovics népies költő szerepét
alakítja Nyikolaj Erdman Az öngyilkos
című komédiájában.
Lakótelepeink és egyetemeink révén
Újbuda Budapest legnépesebb kerülete.
Szűkebb pátriánk kulturális, művészeti
élete szervezésének
immár több évtizede egyik legkitartóbb, mindig tettre
kész támogatója
Szilágyi Balázs.
– A közigazgatási apparátusban végzett munkám során is mindig
a kulturális területekkel foglalkoztam
– mondta a kitüntetetett. Sokirányú
tevékenységét mintegy „névjegyként”
összegezve szólt
arról, hogy alapító
tagja volt az Újbuda
Baráti Körnek, segítője számos helyi
civil szerveződés
megalakulásának.
Közreműködött a
kerületi közösségi
házak rendszerének kialakításában, valamint a HÖKÖM, a mai néven a Karinthy
Színház létrehozásában is. Támogatója volt
többek között a DunapArt alkotóközösség
létrejöttének, számos hazai és nemzetközi
kiállításuk megvalósulásának.
Révész Marianna

folytatás az első oldalról
Ráadásul a földszintet nem lehetett teljesen kiüríteni, ott valamilyen funkciónak mindenképpen kellett maradni, így
fordulhatott elő, hogy a kollégáimnak
esetenként öt fokban és huzatban kellett
dolgozniuk.

Révész Marianna

Februárban kész
lesz a szakrendelő

(pataki)

A rákbetegség világnapja
Február 4-én volt a Rák Világnapja – e
dátumot a Párizsi Charta 2000-ben
nyilvánította a rák ellen folytatott küzdelem emléknapjává –, mely alkalomból a Magyar Rákellenes Liga a személyes felelősségre hívta fel figyelmünket,
hangsúlyozva, hogy a rák elleni küzdelem nemcsak orvosi feladat.
A daganatos betegségek még a 3. évezred elején is az emberiség legnagyobb
ellenségét jelentik – áll a felhívásban.
– Bár a tudomány minden területe, így
az orvostudomány is nagy lépésekkel
fejlődik, a rák sajnos mind a mai napig
nem előzhető meg. Mivel azonban
ismerjük a kialakulás kockázatának
tényezőit (dohányzás, táplálkozás,

életmód stb.), ezért a rák kifejlődésének
veszélye csökkenthető!
Hazánk a daganatos megbetegedések okozta halálozásban az első helyen
áll. Nem vagyunk tehetetlenek a rákkal
szemben, de szűrni csak azt lehet, aki
el is megy a szervezett szűrésekre.
Szükséges az is, hogy megismerjük testünk betegségre utaló jelzéseit.
Akkor, ha a baj már bekövetkezett
és diagnosztizálták a betegséget, érdemes onkológus szakorvoshoz fordulni.
A gyógyulásban hatékonyan segítenek
azok az onkológiai centrumok, ahol a
legkorszerűbb és leghatékonyabb terápiákat kapják meg a betegek.
www.rakliga.hu
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METRÓ

Végre elindulhat
az alagút fúrása

A szerződés összege mintegy 207 millió
euró. A teljesítés határideje az aláírástól
számított 143 hét (két év, kilenc hónap
és három hét). Az előkészítő munkálatok
után a Bamco konzorcium várhatóan idén
ősszel kezdi meg a négyes metró alagútja-

inak megépítését. A két darab, egyenként
7,3 kilométer hosszú alagút megépítésén
kívül az építő vállalkozás feladata lesz az
Etele téri pajzsindító akna, a Szent Gellért
téri állomás szerkezete, valamint egy vonali főszellőző és több összekötő alagútszakasz megépítése is.
Demszky Gábor főpolgármester és
Vajda Pál főpolgármester-helyettes január
31-én közös sajtótájékoztatón mutatták be
a 4-es metró 2006-ban induló építésének
fontosabb állomásait. A sajtótájékoztató
után a főpolgármester és a BKV Rt. vezérigazgatója átnyújtotta az alagútépítés megkezdéséről szóló megbízólevelet a munkát
elnyerő Bamco Konzorcium vezetőinek.

Révész Marianna

A BKV Rt. január 23-án aláírta a 4-es
metró alagútépítési szerződését a
tendergyőztes francia, német, osztrák
és magyar tagokból álló Bamco konzorciummal, miután a Közbeszerzési
Döntőbizottság a pályázaton vesztes
TAISEI Corporation jogorvoslati kérelmét január 20-i keltezésű határozatával elutasította.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

Demszky Gábor főpolgármester és Vajda Pál főpolgármester-helyettes a sajtótájékoztatón

Indokolt a metróvonal meghosszabbítása

P+R parkolókat kell kialakítani a végállomásnál

Már most is épülhetne...

A Virágpiacig menjen a metró!

Három oldalról lehet megközelíteni a
4-es metró továbbépítésének kérdését: szakmai-tartalmi, formai és politikai szempontból – mondta Lakos Imre,
Újbuda alpolgármestere.
Szerinte a szakmai-tartalmi részben nincs
vita, mindenki egyetért abban, hogy a metrónak el kell mennie a budaörsi Virágpiacig, indokolható és szükséges a hosszabbítás. Ehhez azonban hatástanulmányok és
tervek kellenek, valamint meg kell találni
a finanszírozás feltételeit is. Lakos Imre
szerint teljesen álszent dolog, amit most a
Fidesz művel, amikor beterjeszti módosító
javaslatát a metró-meghosszabbításról, hiszen az előző kormányzati ciklusban kifejezetten gátolta a 4-es metró építését, mert
az az MSZP-SZDSZ városvezetés sikere
lett volna. Most – tette hozzá – amikor
már aláírták az alagútfúrási szerződést és
sok éves késés után végre elindul az építés,
akkor jelenti be a Fidesz, hogy módosítani
kellene a nyomvonalat és a finanszírozást.
Ha valaki most akar változtatni a projektszerződésen, az gyakorlatilag azt akarja,
hogy ne kezdődjön el a metróépítés. Politi-

kai blöffnek, kampánytémának használják
az ügyet, és becsapják az embereket. Ha
a Fidesz nem gátolta volna a 4-es metrót,

már most lehetne építeni a Virágpiacig húzódó szakaszt, és az 5-ös metrót is.
A következő kormány egyik első feladata kell, hogy legyen, hogy megtalálja
a forrásokat a metró meghosszabbítására,
akár kormányzati, akár uniós pénzekből vélte az SZDSZ-es politikus. Szerinte akár
már a Keleti pályaudvar és a Bosnyák tér
közötti szakasz építésével párhuzamosan
elkezdhetik meghosszabbítani a 4-es metrót a Virágpiacig, és a szakasz akár 2010re elkészülhet.
(gp)

kezdeményezését a többség elutasította – a
szerk.). Kupper András hozzátette, kormányra kerülésük esetén támogatni fogják a metróvonal meghosszabbítást, ha er-

A Fidesz XI. kerületi irodájában január
25-én Kupper András fővárosi frakcióvezető és Balás-Piri László önkormányzati képviselő, kerületi frakcióvezető
sajtótájékoztatón ismertette a párt
álláspontját a négyes metró tervezetével kapcsolatban.
Kupper András elmondta, a Fidesz azt javasolja, hogy a négyes metró budai végállomása ne a Kelenföldi pályaudvaron, hanem a budaörsi Virágpiacon legyen azért,
hogy az agglomerációból érkező forgalmat áttereljék a metróra. A Virágpiacnál
kialakított P+R parkolóban hagyott autók
nem szennyeznék Budapest levegőjét és
az ingázók gyorsabban, kényelmesebben
utazhatnának. A frakcióvezető jelezte, a
január 26-án tartandó Fővárosi Közgyűlésen – melyen a Baross tér – Bosnyák tér
közötti szakasz engedélyokiratának módosítását tárgyalják – javaslatot tesz a metróvonal meghosszabbítására, mert ha már
amúgy is változtatni kívánnak a terveken,
azt célszerű lenne egyszerre megtenni.
(A közgyűlés végül is módosította a 4-es
metró engedélyokiratát, viszont a Fidesz

A győztes párt közel kétharmados többséget szerez

re a pénzügyi lehetőségek is meglesznek.
Balás-Piri László az elhangzottakat azzal egészítette ki, hogy a végállomás megváltozatását célzó népi kezdeményezés során közel ötezer aláírás gyűlt össze, főként
az érintett – őrmezei és gazdagréti – területekről. A XI. kerületi képviselő-testület
azonban nem tűzte napirendre az ügyet,
amiből arra következtet, hogy a kerületi vezetés és a polgármester számára nem fontosak a lakók érdekei – fűzte hozzá.
D. V.

FIDESZ

– Az idei parlamenti választásokon meghatározó
lesz, hogy melyik
párt tudja jobban
megg yőzni és
voksolásra bírni
szavazói bázisát,
a bizonytalankodók nagy része
ugyanis otthon
fog maradni – véli Stumpf István. A 178
egyéni körzetből több mint 50-ben már
az első fordulóban eldőlhet a mandátum
sorsa. A politológus szerint idén nem lesz
olyan fokozott kampányhangulat, mint

négy évvel ezelőtt, mert az emberek kiábrándultabbak. Az áprilisi választásokon
50-60 százalékos részvételi arányra számít, a győztes párt pedig közel kétharmados többséget fog szerezni.
Szerintem az MSZP egyelőre nem találja azt az üzenetet, amellyel meg tudja fogni
a szavazókat – vélte a volt kancelláriaminiszter, ugyanakkor Gyurcsány Ferenc, akin
az MSZP választási sikere múlik, már többször került ki megerősödve a nehéz helyzetekből. Stumpf szerint a Fidesz oldalán
több a tartalék, és az országjáró kampány
után stabilabb lett a saját tábora, meg tudták
győzni elbizonytalanodott szavazóikat.
Az SZDSZ történetének legnehezebb
időszakában van – mondta Stumpf, hozzátéve, a párt azért is bajba került, mert
nem tudja a szocialistákra fogni a kormány hibáit. Az MDF nyilatkozatai nem
markánsak, ráadásul a kritikus időszak-

Újbuda Cigány Kisebbségi Önkormányzata
Tűzkerék tanulmányi és művészeti ösztöndíjat
hirdet kerületi romáknak.
Pályázhatnak az általános iskolák 7-8. osztályos tanulói, a középiskolák diákjai, ha tanulmányi eredményük legalább 3,5, zeneiskolai
növendékek, ha tanulmányi eredményük
kitűnő volt és felsőfokú intézmények nappali
tagozatos hallgatói.
A Tűzkerék tanulmányi ösztöndíj összege
egy félévre 15 000 forint. Nem pályázhatnak,
akik valamely tantárgyból félévkor elégtelen
osztályzatot kaptak. A pályázathoz csatolni

ban Dávid Ibolya pártelnök külföldön
van, ezért csúszik a program elfogadása is.
Az MDF-re ugyanakkor olyan jobboldaliak is szavazhatnak, akik le akarják váltani
a jelenlegi kormányt, de a Fideszre vagy
Orbán Viktorra nem voksolnak.
– Budapesten a szocialista és a liberális szavazótábor úgy működik, mint egy
közlekedőedény: ha a liberálisok népszerűsége csökken, akkor a szocialistáké nő.
A Fidesz számára az a legnagyobb kihívás,
hogy tud-e erősíteni a fővárosban – jelentette ki Stumpf István. Szerinte az a kérdés, hogy az SZDSZ és az MSZP tisztázni
tudja-e, ki lesz a főpolgármester-jelölt, és
létrejönnek-e azok a stratégiai megállapodások, amelyek korábban megvoltak.
A megegyezés hiánya a Fidesznek kedvez,
mert a két baloldali párt egymástól fogja
elvenni a szavazatokat.

A kommunisták kampánynyitója

(gianone)

Január 27-én a Móricz Zsigmond körtéren indult a Magyar
Kommunista Munkáspárt kerületi választási kampánya.

Révész Marianna

Thürmer Gyula pártelnök a járókelőkkel beszélget

A MUNKÁSPÁRT HÍREI

A Munkáspárt tagságának szavazata alapján a szervezet új elnevezése
– Fővárosi Bíróság jogerős végzése alapján – Magyar Kommunista
Munkáspárt (röviden továbbra is
Munkáspárt).
A kerületi szervezet irodája (XI.,
Bartók Béla út 79.) február 6-tól minden nap 10–18 óráig tart nyitva. Itt
tájékoztatatást adnak a sorra kerülő
választások aktuális kérdéseiről. Az
érdeklődők minden kedden 14–18
óra között találkozhatnak mindhárom országgyűlési képviselőjelölttel,
Farkas Ferenccel, Novák Györggyel
és Benyovszky Gáborral.
MIÉP ELŐADÁS

A MIÉP XI. kerületi irodájában (XI.,
Bartók B. út 96.) február 7-én, kedden 18
órakor Medveczky Ádám, az Operaház
karnagya, a 17. választókerület országgyűlési képviselőjelöltje tart előadást a
magyar kultúra helyzetéről.

kell az iskolalátogatási igazolást, a félévi értesítő másolatát és rövid önéletrajzot.
A pályázatot február 28-ig lehet személyesen benyújtani a XI. kerületi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat székházában (1119 Budapest,
Petzvál József u. 42.) szerdán és pénteken
11.00–16.00 óráig Hága Máriánál. Írásban: 1113
Budapest, Zsombolyai u. 5. szám alatt a Polgármesteri Hivatal címére. A borítékon fel kell
tüntetni nagybetűvel: Pályázat ösztöndíjra.
A pályázatokat a Cigány Kisebbségi Önkormányzat testülete értékeli, és a döntésről március 31-ig értesíti írásban a pályázókat.

Mire számíthat az olvasó?

Munkát, kenyeret, létbiztonságot!

Farkas Annamária

Az MSZP XI. kerületi Szervezete politikai vitaestet rendez február 14-én,
kedden 17.30-kor a Bikszádi út 43.
sz. alatt Választások 2006 – pártok,
erőviszonyok, esélyek címmel. Az
előadó Závecz Tibor, a Szonda Ipsos
kutatási igazgatója.

Pártmegállapodás a választások etikájáról

MUNKÁSPÁRT

Thürmer Gyula pártelnök tájékoztatója elején elmondta, a TVből kizárják őket, ezért inkább oda mennek, ahol az emberek
naponta megfordulnak. Ezután választási programjuk főbb
pontjait ismertette: Minden ember jusson munkához, törvénybe kell iktatni a 35 órás munkaidőt, a minimálbér emelkedjen
100 ezer forintra. Segíteni kell a pályakezdők munkába állását,
és a fiatalok első lakáshoz jutását. Az általános- és középiskolai
oktatás legyen ingyenes. A tőkejövedelmeket adóztassák meg,
viszont a kenyér, a tej, a hús és a gyógyszer árát ne terhelje áfa.
Szorgalmazzák a vagyonadó bevezetését, az örökösödési adó
eltörlését. A nyugdíjkorhatár csökkenjen a nőknél 55, a férfiaknál 60 évre, és a legkisebb öregségi nyugdíj feleljen meg a minimálbérnek. A víz-, csatorna-, gáz- és áramellátás kerüljön újból állami kézbe, s jusson mindenki emberhez méltó lakáshoz.
Az állam támogassa a mezőgazdasági kis- és középtermelőket.
Mindezt a parlamenti képviselők számának felére csökkentéséből, az államapparátus „megnyirbálásából”, a „multik” és a külföldi vállalatok megadóztatásából finanszíroznák.

POLITIKAI VITAEST

Pályázati felhívás Tűzkerék ösztöndíjra

Stumpf választási esélylatolgatása
A Fidesz XI. kerületi szervezetének
meghívására választási esélylatolgatást tartott Stumpf István a Budai Klub
Galériában február 1-jén.

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP) 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).
DEÁK ANDRÁS, a Fidesz Szentimrevárosi
képviselője minden kedden fogadóórát
tart az Éghajlat Könyves Kávézóban
(Karinthy F. út 9.) 15-17 óráig.
DR. MESTYANEK ÖDÖN, aki Budapest
15. számú választókerületében
(Gellérthegy, Lágymányos, Szentimreváros) a MIÉP-Jobbik jelöltje,
minden szombaton 16 órától tájékoztatót tart aktuális kérdésekről a Jobbik
Magyarországért Mozgalom kerületi
irodájában (Villányi út 20/a).

folytatás az első oldalról
A megállapodás célja az, hogy az említett
közszolgálati fórumokon egyenlő feltételekkel jelenhessenek meg a jelölő szervezetek és a jelöltek.
A megállapodás aláírására és az
Újbuda újságban, valamint az Újbuda
TV-ben történő megjelenés elosztására,
sorrendjének sorsolására, a plakáthelyek
sorsolására lapzárta után, február 6-án,
hétfőn kerül(t) sor. Ennek hatása már a
következő Újbuda újságban is érződni
fog. Hogy mit vállalt az újság, mire számíthatnak az elkövetkező számainkban
olvasóink, hogyan segítjük a tájékozódásukat a választási kampányban, szó szerint
közöljük a megállapodás aláírás előtti,
véglegesnek tűnő szövegéből az Újbuda
újságra vonatkozó passzusokat.
Az Újbuda újság a Polgármesteri Hivatal és a Helyi Választási Iroda választással kapcsolatos közleményeinek helyet ad.
Az Újbuda újság március 1-jei, 6. számában ingyenes megjelenési lehetőséget
biztosít az országgyűlési választásokon
induló pártok és pártszövetségek kerületi
szervezetei számára, azonos feltételekkel,
jelölő szervezetenként maximum 1500
karakter terjedelemben.
Az Újbuda újság jelölő szervezetenként és számonként fél oldal fizetett hirdetési felületet biztosít, egységesen 20% ked-

vezménnyel. A pártok számára biztosított
felület maximum egy oldal terjedelemben
összevonható.
Az Újbuda újság a választások első
fordulója előtti utolsó számában fényképes
bemutatkozási lehetőséget biztosít a szükséges számú ajánlást összegyűjtő jelöltek
részére, jelöltenként maximum 1500 karakter terjedelemben.
Az Újbuda újság ingyenesen beszámol a budapesti listát, illetve a kerületben
jelöltet állító pártok által kiválasztott kampánygyűlésekről és egyéb a választással
összefüggő eseményekről, számonként
és jelölő szervezetenként maximum 1200
karakter terjedelemben. Az újság e tudósítások során is korrekt és kiegyensúlyozott
tájékoztatást ad.
Az Újbuda újság számonként és jelölő
szervezetenként előzetesen (az érintettek
által megjelölt) három tervezett esemény
időpontjáról és helyszínéről számol be rövid hír formájában.
Az Újbuda újság lapzártája a megjelenést megelőző szerda 12 óra. Az újság csak
az eddig beérkezett anyagokat, tudósításokat és hirdetéseket tudja megjelentetni.
Minden választással kapcsolatos információt, képet, cikket a következő e-mail
címünkre várunk:
www.valasztas@ujbudamagazin.hu

(a szerk.)
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folytatás az első oldalról


Gondoltuk, hogy szemérmessé teszi az előbbi
kérdés, mégis szeretnénk, ha szabatosan megfogalmazná, milyen is a jó polgármester?

A városüzemeltetésben nagyvonalú, a fejlesztésben következetes és lakosságbarát.
Elszánt lobbista, aki ugyanakkor érzékeny
a belső problémákra.


Nem firtatjuk, hogy ezt már kezdetben is tudta-e,
mindenesetre akkor aligha érhette meglepetés a
hivatala átvétele után.

INTERJÚ
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Molnár Gyula: Magunkat sikeresnek látni fél siker, ha más is annak lát, az az igazi

A szemléletváltozás
a legnagyobb eredmény

Egy kellemetlen és egy kellemes meglepetés ért. A kellemetlennel kezdem: a kerület
korábbi vezetése híján volt a koncepcióknak. Azt hiszem, keményen dolgoztak a
mai, meg a holnapi ügyeken, a hatékony
városüzemeltetés lebegett a szemük előtt.
Feladat, meg ügy pedig mindig van éppen
elég, így nem csoda, hogy a fától nem látták az erdőt, ráadásul a humán és a pénzügyi erőforrásokat is rosszul rakták össze,
nem igazították hozzá a megváltozott
viszonyokhoz az infrastruktúrát. Kevesen tudják, hogy a miénk az első vezetés,
amely a ciklus végén kisebb létszámú hivatallal dolgozik, mint amit átvett, azt viszont remélem, tapasztalják, hogy ennek
ellenére hatékonyabban tevékenykedünk.
Örömöt okozott viszont, hogy közelebbről megvizsgálva a kerületet, több erőforrást fedeztünk fel, mint amennyire számítottunk. Ezt megbecsültük, jól használtuk
mindannyiunk érdekében, a fojtogató
működési költségek arányát pedig szigorú pénzügyi fegyelemmel 80-ról 70 százalékra szorítottuk le, így a fejlesztésekre
ma már a költségvetésünk 30 százalékát
fordíthatjuk. Ennek köszönhetően meghirdetett terveinket a reméltnél is előbb
sikerült teljesíteni.


Logikus lenne a kérdés, hogy ezek szerint Önnek
van koncepciója, de emlékszünk, hogy 2002ben éppen az Újbudában fogalmazta meg azt a
szociálisan támogatott csoportoktól a rendezett
kerület elvéig. Viszont érdekelne a vezetői stílusa.
Divatos kifejezéssel élve demokratikus. Különösen
formális kérdésekben sokszor engedett az ellenzéknek. Hol a határ?

Most, az interjúfelvétel idején késő este van. Nem
szeretnénk sem sajnálni, sem sajnáltatni, csak
kiváncsiak vagyunk, milyen egy napja?

Ma is, mint általában, korán reggel, a hivatali idő előtt bejöttem. Ilyenkor lehet
legnyugodtabban és leggyorsabban dolgozni. Nyolc után már egymást érik az
egyeztetések, tárgyalások, ritka nap, hogy
valamelyik intézménybe ne látogassak
el, délután és este informális események,
kulturális rendezvények követik egymást.
Fennáll a veszélye annak, hogy szétaprózódik az ember. Ezért ragaszkodom
nagyon következetesen a fix pontokhoz:
minden hónap harmadik csütörtökén a
testületi üléshez, hétfőnként a stábértekezlethez. Van az életemnek egy másfajta
dinamikája is: megfigyeltem, hogy a testületi üléshez közeledve napról napra nő a
konfliktusok száma, majd csendesebb lesz
hirtelen a világ. Unatkozni akkor sincs
időm, és azzal a nyugodt tudattal is ritkán
fekhetem le esténként, hogy mindenkit
visszahívtam, és üresek az elintézendő
ügyek polcai.


Köszönjük ezt a kulisszák mögé engedett bepillantást. Nézzünk konkrét példákat a koncepció
elemeire. Az előbb a kultúrát említette, ahol látványos támogatási struktúraváltás ment végbe.

A fő elképzelésünk az volt, hogy a régi modell, a közösségi házak rendszere
mellett új, magán kezdeményezéseket is
támogassunk, mert közös akarattal, feladatmegosztással és pénzügyi áldozatvállalással többre jutunk. Örökségünk, hogy
városunkban nem alakult ki kulturális
városközpont. Ennek a megteremtését
tűztük ki célul, koncentrálva a lágymányosi városrészre. Ennek egyik végén
az A38 hajó ring, a másikon a Tranzit
kávézó. Mindkettő kisugárzása a Fonóhoz hasonlóan országosnak mondható.
Ugyanezen a szakaszon állítottunk emléket, szobrot Móricz Zsigmondnak – ezen
kívül a fővárosban csak két szobor készült
el. Belekalkuláltuk a metróépítést is, ami



Ha már a problémák sűrűjében vagyunk, ne kerüljük ki a szociális gondoskodást. Szegények,
elesettek mindig voltak és lesznek is. Meddig ér
az önkormányzat takarója?

A kezelendő probléma mindig több, mint
a forrás. Ezért határoztuk meg már 2002ben, hogy az egyedül élő nyugdíjasok és a
több gyermeket iskoláztatók az a két célcsoport, akikre különösen odafigyelünk.
Számos más módszerünk van a támogatásra – karácsonyi segély, egyszeri jubileumi 75 éves segély, évek óta 62 ezer forint az
itt született babáknak, ingyenes tankönyv
a rászoruló általános iskolásoknak, színház a gyerekeknek és a nyugdíjasoknak,
kattints rá nagyi internetes tanfolyamok –
de a fő figyelmet az említett két célcsoport
kapja. Az odafigyelésre szükség is van,
erre jó példa, hogy nemrég idős, egyedül
élő embereknek szánt segítségkérő jelzőrendszert állítottunk üzembe. Alig találtunk 50 nyugdíjast. A létrehozott szociális
kerekasztal lényege is a rászorulók feltérképezése, hogy ki esik ki a szociális hálón.
Előfordulhat, hogy valaki egy-kétezer
forint jövedelem miatt több tízezer forint
támogatástól esik el. A hálót szőjük, a kört
bővítjük. Az idei költségvetésünkben jut
forrás arra is, hogy ezentúl ne csak a 80
évesnél idősebb, de már a 75 évesek is ingyenesen válthassák ki a gyógyszereiket.


A költségvetésben az egyik legnagyobb tétel
Újbuda kiterjedt iskolai-nevelési hálózata. Ez a
ciklus elején valamelyest szűkült.

A 2003-as döntések helyesek voltak, de
zárójelbe kerültek. Újfajta feladatunk
támadt: a földrajzi egyenetlenséget kell
megoldanunk a nagyarányú lakásépítések miatt. Kellemesebb döntések következnek: hogy lehet az ott dolgozók bérét
rendezni, az intézményeket fejleszteni.
Az országban elsőként nálunk bevezetett
reformétkeztetés után hároméves program részeként minden iskolai, óvodai,
bölcsődei konyhát európai uniós normák
szerint átalakítunk, és 2010-ig minden
sportpályát és tornatermet korszerűsítünk. Ez még a játszótér programunknál
is nagyobb volumenű lesz.

Örülök, ha ezt az alapállásomat más is
észreveszi. Nem ez a könnyebb út, ugyanis mindenkit külön-külön meg kell győznöm a magam igazáról. A direktebb vezetőt sokan jobban szeretik, mert kevesebbet
kell gondolkodniuk. Én viszont elvárom,
hogy ki-ki izzadja ki a legjobb megoldást,
tegye hozzá a maga tudását a közös munkához. Visszaemlékezve látszik, hogy a
nagy ügyek végső célját az ellenzék sem
kérdőjelezte meg – vagy nem kínált alternatívát. Tehát a kiérlelt koncepció alapján
jól kell megfogalmazni, mi a cél. Egy demokratikus vezetőt pedig nem rettenthet
vissza a jól kitűzött célhoz vezető utak
sokfélesége. Ebbe az is beletartozik, hogy
az adott koordinátarendszeren belül engedjünk a más véleményen lévőknek.


tervért, a metró teljes kiépítéséért. Mint
politikus elgondolkodom, hol a határa a
közcélú beruházások akadályoztatásának.
A metró 270 milliárd forintos projekt,
évekkel ezelőtt a feléből megépülhetett
volna. Az M0-ás kiépítése több százezer
ember életét könnyítené meg, ám néhány
ember ezt egyelőre megakadályozhatja. A
politika felelőssége lesz ezeknek a folyamatoknak az újraszabályozása.



kapcsán a Gellért tértől a Kosztolányi térig megélénkül a kulturális élet. A Skála
tömb átépítése után teret nyit a körtér és
a Duna fele. A jelen is biztató, de a holnap
kifejezetten vonzó lesz.


Ugyanerre a szakaszra ígérte a Hadik Kávéház
megnyitását és a Helytörténeti Múzeumot is.
Ezekkel mi van?

Való igaz, hogy aki túl sokat vállal, az kockáztat. A Hadik ügye nem úgy alakult,
ahogy szerettük volna, de ma is komoly
esély van rá, hogy megnyíljon, igaz, nem
teljesen közfunkciójú intézményként.
Olyan társfunkcióval közösen működhet, ami eltartja a kávéházat. Olyasmire
kell itt gondolni, mint a Lukács cukrászda
modellje. Ami a helytörténeti múzeumot
illeti, megvalósítjuk. Évek óta sok pénzt
fordítottunk a Csonka János Múzeum létrehozására. Ez most látványos eredményt
mutat, mint helytörténeti múzeum nyílik
meg. Tudok mondani harmadik példát is
arra, hogy nem minden megy úgy, mint
a karikacsapás. Évek óta hányatott sorsú
a szabadtéri színpad a Feneketlen-tónál.
A fővárostól átvettük volna, gondoltunk
az átépítésére is, de nem születtek meg a
konkrétabb városházi döntések. Bejelentették, hogy idén már meg sem nyitják.
Mivel a most 50 éves intézmény nálunk
sokak szívügye, úgy döntöttünk, hogy ezt
az évadját megfinanszírozzuk, a Tóparti
Újbuda-party keretében megünnepeljük
és méltón elbúcsúztatjuk a színpadot. És
ez nem a történet vége, mert a funkcióját átvisszük az öbölbe a Dunára épített
víziszínpadhoz, ahol a környék lakóit sem
fogja zavarni a működése.


A sportban a leglátványosabb elem a két kerületi első osztályú kosarascsapat támogatása volt.
Képzavarral élve, nem tett rossz lóra?

A tapasztalatokat elemezni kell majd. Most
azt látom, hogy sem a sportolók kötődése
a városhoz, sem a város kötődése ezekhez
a csapatokhoz nem olyan, mint amilyen

példák a szemünk előtt lebegtek. A lényeg
azonban nem ez. Úgy döntöttünk, hogy a
költségvetés 1 százalékával támogatjuk a
sportéletet, a sporttal foglalkozókat. Ehhez a korábbinál jóval nagyobb összeghez
feladatokat is rendeltünk: épüljön tömegsport centrum, legyenek korszerű iskolai
tornatermek, gyakorló minigolf pálya.
A jégcsarnokról sem tettünk még le, a
curlingezők viszont csak itt versenyezhetnek nálunk Magyarországon. Valószínűleg jól, mert mindjárt elsőre nemzetközi
porondon is megállták a helyüket.


A közhiedelem szerint az egészségügy nyeli-nyeli
a pénzt. Belebukhat egy önkormányzat a szakrendelés fenntartásába. Miben bízott 2003. július
1-jén, a feladat átvételekor?

Jól mondják, hogy a gazda szeme hizlalja
a jószágot. Ez itt a mi városunk, a mi polgáraink itt szeretnének egészségesen élni,
ha szükséges, korszerű szakrendelőkben
gyógyírt kapni a bajukra. Abban bíztunk,
hogy a betegeknek és az orvosoknak, az
egészségügyi személyzetnek egyaránt
jobb lesz az új rendszer. Ráköltöttünk egymilliárd forintot az épületre, ez a ciklus
második-harmadik nagyberuházása volt.
A közönség már nagyon jól reagál a változásokra. Ugyanakkor személyes kudarcomként élem meg, hogy nem mindenkivel sikerült megértetni ennek az ügynek a
fontosságát. Nem minden szereplő érezte
át ennek a felelősségét, például a vállalkozó nem tudta január 1-jére átadni az
egész létesítményt, két hónapot csúszik.
Kompromisszumokat is kellett kötnünk,
minőségi engedményeket, de a szolgáltatás színvonala nem fog csorbulni.


Ilyen kudarc után szinte jól esik elégedetten hátradőlni…

Mindenkinek van saját mércéje is, amivel magát megméri, de nincs itt az ideje a
megpihenésnek. Ígértük, hogy a dolgozók
szociális helyzetén, az eszközellátáson javítunk, bevezetjük a legkorszerűbb beteg-

irányítási rendszert. Ha ez teljesül, akkor
lesz időszerű megpihenni, elgondolkodni,
hogy helyes döntés volt-e, és akkor tűzhetünk ki újabb célokat. Hosszas hezitálásra
senki se gondoljon, mert most következik
a családorvosi, gyermekorvosi hálózat, a
pszichiátria felújítása. Erre 80 millió forintot szánunk. Ami a feneketlen zsákot illeti:
már most, az átszervezés közben látható,
hogy a járóbeteg szakellátás nullszaldós,
magyarul a tb-finanszírozásból tud működni. Ez a tény önmagáért beszél.


A külső Bartók Béla út átépítése, a hetes busz vonalának meghosszabbítása és a 48 órán belüli kátyúzás jó visszhangra talált ebben a közlekedéssel
sújtott városban…

A kétszintű közigazgatás egyik nagy hátrányát tudtuk leküzdeni. Mi közelről látjuk az igényeket, a vágyakat, a halaszthatatlan feladatokat. Úgy voltunk ezzel, hogy
ha a főváros nem cselekszik, megtesszük
mi saját magunkért, saját forrásainkból,
aztán később elszámolunk. Ezért bonyolítottuk mi a külső Bartók Béla út átépítését,
és ezért szabtunk ilyen határidőt a kátyúk
eltüntetésére, függetlenül attól, hogy saját,
vagy fővárosi utakról van szó.


…de a metró most, hogy épülni fog, alaposan
megosztja, legalább is a politikusokat.

Ha a 4-es metrónak lesz nyertese, az biztosan Dél-Buda. Korábban hibás közlekedési döntések születtek, amelyek a kelenföldi
lakótelep kellős közepére, a Gellért térre
és a BAH csomóponthoz terelték a forgalmat. Ez Újbudának, az itt élőknek nem jó,
elviselhetetlen. Itt a kerületben a testület
10 éve mindig úgy dönt, hogy az Etele tér
fontos állomása, de ne végállomása legyen
a metrónak. Ki is jelöltük a Virágpiacot a
majdani végállomásnak. Úgy látom, hogy
el kell indulnia ennek a hányatott sorsú
metróberuházásnak. Akkor lesz visszafordíthatatlan, ha elindulnak a fúrópajzsok.
Abban a pillanatban mi is elkezdhetünk
forrásokat keresni, lobbizni a nyomvonal-

Az oktatás-nevelés fontos, de részterület. Milyen
lesz Újbuda egészének fejlesztése?

A képviselő-testület szinte egyhangúlag
elfogadta Újbuda településfejlesztési koncepcióját, ami 15-20 évre irányt szab a
törekvéseknek. Az én olvasatomban ebből három vízió emelkedik ki. Az egyik
az inteligens lakóhelyfejlesztés. Egyrészt
támogassuk a piac által gerjesztetten épülő lakónegyedek közlekedésének, infrastruktúrájának megteremtését, belesimulását a kerület vérkeringésébe, másrészt
törekedjünk arra, hogy ne csak garzonok
épüljenek, ne a szociális feszültséget növeljük, hanem Újbuda erősödjön egyúttal.
A másik fontos szempont, hogy tudásalapú befektetések jöjjenek létre, amelyek az
egész országnak is fontosak és hasznosak,
ugyanakkor nem környezetterhelő a működésük. A harmadik kirajzolódó irány a
város már említett új kulturális központjának és az öböl-fejlesztés kapcsán kulturális és szabadidő parkjának a kialakulása. A feljesztéseket összefoglalva élhető,
de fejlődő város képe bontakozik ki, nem
egymást kioltó, hanem egymást erősítő
folyamatokkal, projektekkel. Mindez hozzájárulhat a pillanatnyilag még lefele tartó
városrészeink újra felemeléséhez is.


Kikerülhetetlen téma az interjú végén, hogy két
választás előtt állunk ebben az évben. Olyannyira,
hogy az Újbuda következő száma is már a választási megállapodás szellemében jelenik meg.

Kiemelt, fontos célom, hogy a lehetőségekhez képest távol tartsam a hivataltól,
intézményeinktől a politikát, a kerület
élete a megszokott, zökkenőmentes legyen. Örülök, hogy a pártok választási
megállapodást és etikai kódexet írnak alá,
ami korlátozza a megjelenéseket a közmédiában és a kezelésünkben lévő közterületeken. A legnagyobb önkorlátozást
természetesen én vállaltam: most lesz a
Fehérvári úti szakrendelő, majd az ország
legnagyobb ügyfélszolgálatának átadása
– a médiumok szempontjából – nélkülem, nem közvetíti ebben az időszakban
a televízió a testületi üléseket, ahol hivatalomnál fogva vezető szerepet játszom, és
még sorolhatnám. Ha nyugodtabb, békésebb lesz a kampány nálunk, ha továbbra
is normális életüket élhetik az újbudaiak,
akkor ez részemről nem nagy áldozat.
Halász Lajos
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Jön a télbúcsúztató farsangi sváb bál

Reprezentáció és mecenatúra Pázmány Péter udvarában

Sramli-parti Kelenvölgyben

A magyar udvari kultúra

Dömök Viktória

A jó hangulatról ezúttal is a Gáspár Zoltán vezette Die Donautaler együttes gon-

doskodott, talpalávalónak osztrák, német
és sváb dalokat játszottak. A Közhasznú
Egyesület célja a német hagyományok felelevenítése és ápolása, ezért német és magyar nyelven is csendültek fel nóták.
A Nyugdíjasok Budapesti Szövetségének Bartók Béla úti Tagszervezetén és a
kerület lakóin kívül az Osztrák-Magyar
Bajor Társaság tagjai vettek részt a sramli-partin. Farkas Mártától, az Egyesület
ügyvezető igazgatójától megtudtuk, 2004
óta hagyománnyá váltak a Kardhegy utcában rendezett zenés-táncos mulatságok,
minden hónapban várják a sramlizene
kedvelőit. Szegedi György, a közösségi ház
vezetője elmondta, február 25-én 19 órai
kezdettel – immár kilencedik alkalommal
– hagyományőrző télbúcsúztató sváb bált
rendeznek, ahol többek között medvetáncoltatás és szalmabábu-égetés is szerepelni
fog a hajnalig tartó programok között. A
rendezvénnyel és a jegyek vásárlásával kapcsolatban érdeklődni Farkas Mártánál lehet
a 06/20/255-0871 vagy 424-5363 számon.
- dömök -

Ez a tánc kortalan

Nagy Gáspár az Éghajlat Kávézóban

Közelebb az életemhez
Január 25-én este a Kossuth-díjas
Nagy Gáspár volt a vendége az Éghajlat Könyves Kávézónak. A költőnek a
közelmúltban jelent meg Közelebb az
életemhez című kötete.
A Tiszatáj Könyvek sorozatában kiadott
válogatásban Nagy Gáspár vall a családról, hitéről, visszaemlékszik iskolaéveire,
olvashatjuk képzőművészeti tárgyú tanulmányait, és a vele készített több mint száz
interjúból is csaknem harmincat.
Az esten Nagy Gáspár elmondta, mostani kötetében verseinek a hátországát,
forrásvidékét akarta megmutatni, hogy az
olvasó megismerhesse azok keletkezési körülményeit, történetét. Számára alapvető
élmény volt 1956. A nyolcvanas évek közepén írt Nagy Imre-verse miatt a költőnek le

kellett mondania az Írószövetségben betöltött titkári posztjáról, majd egy újabb verséért az akkori szocialista hatalom emberei
menesztették a Tiszatáj szerkesztőségét.
A közvetlen hangulatú beszélgetésen
Nagy Gáspár felidézte a Kádár-korszak
utolsó évtizedét, hangsúlyozva, hogy egyáltalán nem volt olyan puha az a rendszer,
mint amilyennek egyesek mostanában
igyekeznek bemutatni, ugyanis érezve a
bukás közeledtét, a hatalom emberei egyre hisztérikusabban, idegesebben reagáltak az ellenzéki megnyilvánulásokra.
Még pályája elején írta, hogy „a költészet töretlen gerincek kopogtatása.” Neki
sikerült ezt az elvet maradéktalanul megvalósítania az „Emlékezni, látni, megnevezni és sohasem félni” alapelv jegyében.

Bodnár Dániel

A Magyar Kultúra Napja alkalmából
tartották a Balassi Kiadó gondozásában napvilágot látott Idővel paloták....
Magyar udvari kultúra a 16-17. században című tanulmánykötet bemutatóját.

gatója szólt arról, hogy a tanulmányok
eligazításul szolgálnak mai magyar kultúránkhoz, kulturális hagyományaink jobb
megértéséhez.
A 16-17. századi magyar udvari kultúra állapota különösen érdekes és mozgalmas időszaka a magyar művelődéstörténetnek. Az ország három részre szakadása
nyomán ugyanis a királyi udvar a határon
kívülre került, s a funkciót megöröklő nádori, érseki és főúri udvarok vették át az

A címében Balassi verset is idéző kiadvány
szakmai ismertetőjének stílszerűen a költő nevét viselő intézmény, a Balassi Bálint
Magyar Kulturális Intézet adott helyszínt.
A vendéglátó intézet igazgatója, Lauter Éva
köszöntőjében
em léke z tetet t
arra, hogy 1989,
a rendszerváltoztatás évétől a magyar kultúra ünnepe január 22.,
Kölcsey Ferenc
Himnusz című
poémájának születésnapja. Mint
hozzáfűzte: a
Magyar Kultúra Napja tulajdonképpen egy
olyan folyamatosan alakuló hagyomány, amely
évről évre gazdagodik, színesedik
a kultúránkkal
kapcsolatos rendezvényekkel.
Szörényi
László irodalomtörténész a kötet
m é l t a t á s a k o r Szörényi László megszokott humorával anekdotázott eleinkről
kiemelte: a több
mint 600 oldalas, 29 tanulmányt csokor- ízlésformáló, iránymutató szerepet.
ba gyűjtő - G. Etényi Nóra és Horn Ildikó
A kötet Kubinyi András A királyi udszerkesztette - munka egyaránt izgalmas var a késő középkori Magyarországon cíolvasmány a szakemberek és a civil érdek- mű tanulmányával indul.
lődők számára. Az írások hozzájárulnak a
R. Várkonyi Ágnes professzorasszony
magyar történelem e századainak újrata- a szerzője a Tradíció és innováció a kora
nulásához, árnyaltabb megismeréséhez, a újkori Közép-Európa udvari kultúrájában
régi históriánkról alkotott sztereotípiák című esszének.
lebontásához.
A királyi Magyarország udvarai feA Magyar Tudományos Akadémia jezetben Lengyel Tünde: Thurzó György
Irodalomtudományi Intézetének igaz- nádor biccsei udvarát mutatja be.

Toma Katalin Nádasdy István európai
tanulmányútjáról ír a magyar főúri nevelésben is alkalmazott „Kavalierstour” kapcsán. A 17-18. századi Európában újfajta
divat terjedt el. Az előkelő családok külföldi
utazásokra küldték fiaikat. Megismerni a
művelt Európát, felkészülni jövendő hivatásuk betöltésére, hogy kapcsolatokkal rendelkezzenek, vagyis elfogadják őket a rangbéli társaságban, udvarképesek legyenek.
Az Erdélyi udvarok témakörben a 16.
századi Gy ulafehérvárt, az
erdélyi fejedelmi
udvar színterét
Kovács András
vázolja fel.
Az Egyház
és udvar mottót
kapott részben
Fazekas István
Oláh Miklós esztergomi érsek udvarába kalauzolja
olvasóit. Bitskey
István tanulmánya a Pázmány
Péter udvarában
dívott reprezentációt és mecenatúrát taglalja.
Külön fejezet foglalkozik a
társasági élettel.
Ezek sorában olvasható többek
között Király Péternek a magyarországi főnemesség 17. századi zenei életérő szóló írása.
Kustán Magdolna révén az arisztokrácia
kertjei ismerhetők meg, Benda Borbála
pedig e század főúri udvarainak étkezési
szokásaiba avatja be az érdeklődőket.
Érdekes olvasmányok foglalkoznak
a korszak szerteágazó főúri kapcsolatrendszerével, a korabeli karrierlehetőségekkel, valamint a reprezentációval és a
mecenatúrával.
Révész Marianna

Január 29-én ismét sramlizenétől volt
hangos a Kelenvölgyi Közösségi Ház,
itt tartotta ugyanis idei első zenéstáncos délutánját a Saxlehner András
Közhasznú Egyesület.

(pataki)

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

Tisztelt újbudai választópolgár!
Kérjük, támogassa ismét jelölésünket! Ajánlószelvényét
adja át megbízólevéllel rendelkező aktivistánknak, vagy
hozza el, küldje el az MSZP körzeti választási irodájába!

A Magyar Szocialista Párt XI. kerületi választási irodái:
15. országgyűlési választókerület
1114 Bartók út 19. (bejárat a
Mészöly u. felől) Telefon: 466-6235

16. országgyűlési választókerület
1119 Bikszádi út 43.
Telefon: 204-2806, 204-2805

17. országgyűlési választókerület
1118 Kaptárkő u. 8.
Telefon: 247-1711

Ügyelet munkanapokon 10-18 óráig, szombaton 9-13 óráig. Ha a fenti számokon hív bennünket, ajánlószelvényéért elmegyünk lakására!
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Szkok Iván: Átálltam a vadak pártjára

Műteremház a hegyen (2).
A Mányoki út és a Kelenhegyi út sarkán áll a magyar szecessziós építészet egyik
impozáns épülete. 1902-1903 között épült, több mint száz éve alatt neves festő-, grafikus- és szobrászművészeknek adott otthont. Érdekelt a ház története, és az, hogy
jelenleg kik lakják a nagy múltú műtermeket, ezért néhányukhoz bekopogtam.

Szkok Iván
festőművész
Ezt a műtermet húsz éve szereztem meg.
Olyan helyet kerestem, ahová a gipszzsákjaimat be tudom hozni, ahol nagy
méretekkel tudok dolgozni. A falak felsóhajtottak, és azt mondták, Iván, de jó
hogy jöttél. Ide nem költözött ember 80
éves kora alatt, nem tartották méltónak
rá. Azelőtt, hogy idejöttem itt munka alig
folyt. Czóbel 86 évesen került ide – nem
tudott lejönni a lépcsőn, kikerekezett a
teraszra, a napon szeretett sütkérezni –,
előtte Uitz Béláé volt. Amikor Uitz 1970ben a Szovjetunióból hazatelepült, paranoiás félelmei miatt a műteremablak alsó
kétharmadát és a kerti ajtót befalaztatta.
Azelőtt Ómann Béláé volt, azt hiszem, ő
volt az első lakó.

Beszéljünk inkább a művészetről.

A kortárs művészet ismerete ma nem
tartozik az általános műveltséghez. Ha
én most lezárnám a Szabadság hidat, és
csak azt engedném át, aki tud mondani
három kortárs festőt, akkor a hídon nem
lenne forgalom.






Ez sosem volt másként...



De! Amikor mi fiatalok voltunk, akkor, ha
valaki nem ismerte Medgyesit, Ferenczy
Bénit, Laknert, Barcsayt, Bernáthot,
Csernust, vagy nem hallott volna Gyémántról, Domanovszkyról, Fónyiról, a
művészeti vitákról, az egy bunkó volt. A



Jár még vadászni?

Az utóbb évben egyetlen egyszer volt a
kezemben puska, egy szalonkát lőttem. A
vadászat egyensúlyt teremt, hiányát megsínylené a vadállomány. Én már nem vagyok rá alkalmas, mert átálltam a vadak
pártjára, el sem viszem a fegyvert. Fölülök
a lovamra és belovagolok közéjük, azt játszom, elébük tudok-e vágni.

Kertész Dániel

Festő létére miért kezdett szobrászattal foglalkozni?

Szerettem volna festeni egy Euridikét,
amelyik megvan, de nem lehet megérinteni. Akkor jött a negatív öntvény ötlete.
Egyébként meg a festészet és a szobrászat
között nincs különbség.

De Békéscsabán, Hódmezővásárhelyen...

Hogy jön ez ide! Ez olyan, mintha a Parlamentben megszűnne az országgyűlés...
hogy hát igen, a képviselők szoktak itt-



ott ülésezni... Persze, az országos tárlatok
feladatkörét átveszi Szeged, Hódmezővásárhely, Szolnok, Hatvan, de ezek a
kiállítások nem pótolják a Műcsarnok
feladatkörét. Bizonyos képek csak akkor
készülnek el, ha van esély a méltó bemutatkozásra. Csontváry képei ezért születtek meg. Igaz, onnan kiszórták, százegy
évvel ezelőtt.


Nem legyezgeti a hiúságát, hogy az ön rajzán
Czóbel aláírása jelenik meg?

hát kitől kérjen az ember terpentint, ha
elfogyott... Egyik alkalommal felmentem
Kokashoz, mondom, egyszer szeretnék
festeni rólad egy portrét. Kérdezi, mikor? Mondom, rád bízom, amikor ráérsz
– mert éppen munka közben volt. Azt
mondja, tudod mit, legyen most, látom

rajtad, mennyire szeretnéd. Lejöttem az
anyagokért és mire visszaértem, két pohár
és egy üveg bor ki volt készítve.

Megvan a véleményem a művészettörténészekről. Szeretem Czóbelt, ez volt a műterme... de azért ez nagy csibészség.

Nem luxus egy ilyen műteremlakás, ha nem használják?

Aczél Györgyék döntése volt, nem anynyira műteremnek, inkább reprezentatív otthonnak szánták. Mikor ez a ház
épült, a magyar képzőművészet élvonalába tartozó művészek kapták meg. Ez
részben most is így van, de a műtermek
többségében most sem folyik munka, az
örökösök lakják.


másik, ami nekem nagyon fáj, az az országos tárlatok hiánya. A Műcsarnokot 1894ben országgyűlési törvénnyel hozták létre,
azért, hogy megfelelő kiállítóhelye legyen
a kortárs magyar képzőművészet reprezentatív bemutatásának. Ezt a törvényt
egy évszázad alatt megtartották, egészen a
rendszerváltásig. Érdekes, azóta egyetlenegy országos tárlat sincs.

Kertész Dániel
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Stílust váltott, furcsa képeket készít.

Úgy szokták festeni a portrét, hogy a
festő és a modell között van a felület, a
tábla. Én meg úgy, hogy karhajlításnyi
távolságra fogom a modellemet, mondjuk érintés-távolságra. Ilyen közelről
egészen más az arc. (Természetes, hogy
négy szemet kezdtem látni.) Supka Magdolnát is így festettem meg, halála előtt
egy-két héttel.


Mit szólt Magdolna, hogy odamegy fröcskölni,
porolni? Miért nem ő jött ide?

Latolgattuk, de azt mondta, jobb lenne, ha
én mennék. Kedves volt, mosolygós, egyfolytában beszélt, a cikkeiről, a dolgairól.
Bementem abba a hihetetlen zsúfolt szobába, helyet kerestünk a papírok, csészék,
göncök között, és ő egyik ruhát a másik
után próbálta magához, hogy művész úr,
akkor ez a tengerkék jó lesz-e, aztán végül is maradtunk ennél a brillant sálnál...
Akrillal kezdtem, pasztellal fejeztem be,
de most, ahogy nézem, valószínűleg még
mindig nincs egészen kész.

A kiállítás és a műkereskedelem átment a galériákba.

A gagyizás ment át. Amiből üzletet lehet
csinálni, az nem a kortárs. Egry, Vaszary,
Szinyei, ez az üzlet. És tele van minden
hamisítványokkal. Bemegyek valamelyik
galériába, és látom az egyik rajzomat, amit
egy idős néniről csináltam. Alá van írva,
Czóbel Béla: anyám.



Milyen a kapcsolata a többi lakóval?

Nagyon jó. Nem igaz, hogy nem járogatunk össze, összefutunk, ha máshol nem,
a kertben. Leginkább a kollégákkal, mert

Kertész Dániel

Újságunk előző számában olvashattak
már néhány karakteres művészlakóval
készült beszélgetést. Szerettem volna találkozni Kokas Ignáccal is, a ház „nagy öregjével”, kérdezni tőle színekről, tájakról, az
életéről. A beszélgetés sajnos elmaradt,
mert a mester betegeskedik. Remélem, ez
az állapot nem tart sokáig, és megújult
alkotóerővel, jó egészségben ünnepelheti
közelgő nyolcvanadik születésnapját.

MŰVÉSZET

Magdolna aranyos volt, egyfolytában beszélt a cikkeiről, a dolgairól

A kortárs magyar festészet élvonala a Bartók 32-ben

Öt évszázad spanyol remekművei a Szépművészeti Múzeumban

A Kozák-gyűjtemény remekei

El Greco, Velázquez, Goya

Az Újbudán élő Kozák Gábor magángyűjteményéből nyílt kiállítás január
24-én a Bartók 32 Galériában BuktafeLugossy-Gaál-Palkó címmel.

Nagyszabású, nemzetközi együttműködésben megvalósuló kiállításokkal
ünnepli az idén megnyitásának centenáriumát a Szépművészeti Múzeum.

Deák Attila

Révész Marianna

Felemelő, amikor egy önkormányzat által
finanszírozott galériában egy művészetpártoló lokálpatrióta, egy újkori mecénás
példát mutat, tükröt tart: nem csak a pénz
bűvöletében lehet élni! Lehet a művészeti
alkotásokon keresztül is lélekben és szellemiekben gyarapodni.
Kozák Gábor gyűjteményének első
bemutatkozása 2005 szeptemberében volt
a Godot Galériában. A mostani kiállítás
– alkalmazkodva a galéria lehetőségeihez – 28 képet tár elénk. A négy művész
munkáiban – ha nem is viselnek azonos
stílusjegyeket – érezhető valamiféle együvé tartozás. A kortárs magyar képzőművészet élvonalába tartoznak, és progreszszív, állandóan megújulni képes alkotók.
Képeikkel az újbudai kiállítótermekben
többször is találkozhattunk.
Most Kozák Gábor gyűjteményének
remekeit – ötletesen, helyesen – nem alkotónként, hanem témánként csoportosítva
állították ki. Így például nagyon plasz-

tikusan jelenik meg a Férfi és nő vagy a
Laca és a terhesség című mű. Másfajta
világot képvisel az Ikon vagy az Önarckép. Ki kell emelni Bukta Imre 1998-ban
készült Könyöklő önarcképét: a tus, tempera, zsírkréta, grafit, papír segítségével
készült, alig ötvenszer harmincas nagyságú kép a kiállítás egyik legszebb darabja.
Másfajta világot ábrázol Gaál József
archaizáló, kicsit expresszív stílusával. Első pillanatra meghökkentő a gnóm figurája, de ha van türelmünk elmélázni rajta,
akkor mást is belelátunk.
feLugossy László az utóbbi időben
egyre gyakrabban állít ki Újbudán. Tőle
olyan alkotásokat gyűjtött be Kozák Gábor, melyek az egykori undergroundos
szentendrei alkotó kiérlelt munkái.
A gyűjteményből Palkó Tibortól látunk a legkevesebbet. Eddigi pályafutása
során a művész sok mindent kipróbált,
készített grafikát, nagyméretű olajfestményt, enkausztikát. Most bemutatott vászonra festett olajképe nagyon érdekes és
szép munka.
A kiállítás február 24-ig tekinthető
meg, hétköznap 14 és 18 óra között.

feLugossy László: Autóbrókerek II.

zött képekkel, valamint a házigazda intézmény első rangú műtárgyaival.
A Szépművészeti Múzeum kollekciója
ugyanis világszínvonalú, az egyik legjelentősebb spanyol gyűjteményként tartják
számon. Alapját Esterházy Miklós gyűjteménye képezte. A herceg kollekcióját a
magyar állam 1871-ben megvásárolta, ezzel megalapozta a Fővárosi Képtár, majd
az 1906. december 1-jén kaput nyitott
Szépművészeti Múzeum törzsanyagát.

A szenzációsnak ígérkező bemutatók sorában elsőként az El Greco, Velázquez,
Goya – Öt évszázad spanyol remekművei
című, összesen 110 alkotást felvonultató
bemutatóra invitálja a közönséget a jubiláló intézmény.
A kiállításra a tizenhárom
külföldi gyűjteményből kölcsönzött több mint félszáz műtárgy
értékét jelzi, hogy biztosításuk
díja csaknem 50 milliárd forint,
s az összeállítás legféltettebb kincse 7,5 milliárd forint.
A tárlat szenzációi közé tartoznak a Margarita Teresa infánsnőről készült festmények.
Az egyiket Mazo festette, a másik Velázquez műve. A portrék
közül az infánsnőt kék ruhában
megörökítő Velázquez alkotás
sokáig bécsi múzeumi raktárban
pihent, mert a zöld ruhás képet,
Mazo művét tartották Velázquez
munkájának. Izgalmassá teszik
a kiállítást további szokatlan párosítások is. Egymással „rokonságban” álló, de azonos helyen
ritkán látható művek, így például Goya, Caballero márkiról
és hitveséről festett portréi. A
Budapestre érkezett kiemelkedő
művek sorában megtekinthető
Velázquez Don Carlos infánsról
festett képe és a festő feleségé- VELÁZQUEZ: Margarita Teresa infánsnő kék ruhában
nek a portréja, El Greco, vagyis
A bemutató rendezői az 1400-as évek„a görög” (eredeti nevén Domenikos
Theotokopulos) Pünkösdi oltára, Ribera től a XIX. század közepéig ívelő gazdag
Bűnbánó Magdolnája, Murillo Kis gyü- spanyol festészeti válogatást ikonográfiai
mölcsáruslány, valamint Zurbarán Szent és a művészek működése szerinti földrajzi
csoportosításban, megközelítőleg időrenBonaventura imája című alkotása.
A bemutató alapját az elmúlt évben di sorrendbe fűzve tárják a publikum elé.
Hamburgban, majd Drezdában megren- A bemutató a gótikával, azon belül az anodezett „Spanyolországi festészet német nim mesterek táblaképeivel kezdődik. A
gyűjteményekben” című kiállítás adja. Ez XVI. századi udvari és egyházi művészekiegészült a madridi Pradóból és a bécsi tet a középkori, illetve a reneszánsz mesteKunsthistorisches Museumból kölcsön- reknek, El Grecónak, továbbá Moralesnek

az alkotásai, az udvari arcképfestészetet
Alonso Sánchez Coello, valamint Juan
Pantoja de la Cruz művei képviselik.
A Siglo de Oro, az úgynevezett
Aranykor valamennyi kiemelkedő jelentőségű festőjének – Riberának, Bartolomé
Gonzá leznek és Zurbaránnak – megcsodálhatók a munkái.
A tárlaton szereplő arcképek az ábrázolt személyek sokszínűségén keresztül
érzékeltetik, hogy a sevillai Velázquez és
követői – például Mazo, illetve
madridi kortársai, Carreno és
Antolínez milyen változatossággal művelték e műfajt. A spanyol
barokk oltárfestészetet reprezentálja Ribera: Bűnbánó Magdolna
című képe is. A világi témájú
festészetet Collantes, Arellano,
Mazo és Meléndez művek képviselik, a vallásos tárgyú munkák
közül kiemelkedő jelentőségűek
Murillo és Zurbarán képei.
A kiállítást a XVIII. század
utolsó harmadában és a XIX.
század elején alkotott géniusz,
Francisco de Goya művei zárják.
Munkásságába szőnyegkárpitterve, csendélete, illetve portréi
adnak betekintést a Szépművészeti Múzeumban őrzött Vízhordó lány és a Köszörűs című
festményei társaságában.
A múzeum a várható nagyszámú érdeklődő fogadására felkészülve új jegyvásárlási rendszert
vezetett be. A belépők 150 értékesítési helyen és az interneten is
megválthatók. A sorban állás elkerülésére meghatározott idősávokra
szóló jegyeket vásárolhatnak az érdeklődők.
A hónapok óta sikerrel zajló Múzeum+
programsorozat keretében a februári csütörtök esti rendezvények is a spanyol kultúrához kapcsolódnak. A tárlatkalauzolások
mellett ezeken a programokon Tokody Ilona
spanyol áriaestjét, a Botafogo Táncegyüttes
előadását, valamint a Régi Zenei Műhely
koncertjét is élvezheti a közönség.
A kiállítás április 30-ig tekinthető meg.
Pataki Katalin

PROGRAMOK
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A38 ÁLLÓHAJÓ
XI., Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940
FEBRUÁR 9. 21.00 Kistehén Tánczenekar,

Waterfall koncert.

FEBRUÁR 11. 21.00 A Kutya Vacsorája, Frenk,

Jambalaya.

FEBRUÁR 15. 20.00 Cimbalom+. Balogh
Kálmán, Kovács Ferenc, Dresh Mihály, Lukács
Miklós koncertje.

ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Gyékényes u. 45-47. Tel./fax: 204-6788
HÉTFŐ 14.00 Életet az Éveknek Nyugdíjas

Klub, a Vöröskereszt 11/16 és 11/17 sz.
alapszervezete, 16.00 Családok a Családokért
Polgári Egyesület, 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, 18.00, 18.30 Mesetorna.
SZERDA 17.00 Albertfalvai Polgárok Köre.
SZERDA ÉS PÉNTEK: 19.00 Kempó-karate.
CSÜTÖRTÖK AKH Társastáncklub: 19.30 Kezdő,
20.30 Haladó csoport.
FEBRUÁR 11. 10.00 VIII. AKH Kupa Albertfalvi
autós ügyességi verseny. I. forduló.
FEBRUÁR 15. 13.00 Cukorbetegek
Egyesületének Albertfalvai Klubja.
SZÍNHÁZAK

ARTUS STÚDIÓ

XI., Sztregova u. 7. Tel.: 204-3755
FEBRUÁR 9., 10., 11. 20.00 Don Quijote

mauzóleum.

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.
Kiállítás: FEBRUÁR 28-IG Bukta, Felugossy,

Gaál, Palkó. Válogatás Kozák Gábor gyűjteményéből. Megtekinthető munkanapokon
14-18 óráig.
BME OMIKK AULÁJA
XI., Budafoki út 4-6.

MÁRCIUS VÉGÉIG kiállítás Bay Zoltán holdra-

dar-kísérleteinek 60. évfordulója alkalmából.
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. FEBRUÁR 11. 16.00 Az
ötvenes évek egyházpolitikája, történelemóra
dr. Tóth József történelemtanárral. FEBRUÁR
15. 18.00 Az 51. Velencei Biennále. Kiállítás:
FEBRUÁR 22-IG Teőkéné Montvai Rozália festő
kiállítása.
ÉGHAJLAT KÖNYVES KÁVÉHÁZ
XI., Karinthy F. út 9. Tel.: 365-1515

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.

FEBRUÁR 12. 15.00, 15. 19.00 Heltai Jenő:

A néma levente.

KARINTHY SZÍNHÁZ

XI., Bartók B. út 130. T.: 203-8994
FEBRUÁR 11. 10.30 Oroszlánkirály, 19.00

Őrült nász.

FEBRUÁR 12. 19.00 Szeressük egymást.

MU SZÍNHÁZ

XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
FEBRUÁR 8. 20.00 Szabó Réka: Buddha

szomorú.

FEBRUÁR 9., 10. 20.00 Ladjánszki Márta: a

mi madre.

FEBRUÁR 15., 16. 20.00 a Még 1

FEBRUÁR 8. 18.00 Bencsik András: Politika és

közélet 2006 tavaszán. Előadás, majd a szerző
dedikálja könyveit. FEBRUÁR 9. 18.00 Sinka
István: A fekete bojtár. Medvigy Endre irodalomkutató előadása. FEBRUÁR 10. 18.00 Papp
Lajos: A szív szava. Könyvbemutató, dedikálás.
FEBRUÁR 14. 18.00 Freund Tamás: Az agy a
Teremtő műve. Mezei Károly interjúkötete.
A könyvet bemutatja Hámori József, az MTA
alelnöke.
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
XI., Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300
FEBRUÁR 8. 18.00 Tánctanulás Savanyúval,

20.00 Méta együttes koncert és táncház.

FEBRUÁR 9. 18.00 Ferenczy György szájhar-

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ

monika-iskola, 20.00 Ferenczy György és a
Rackajam. Állandó vendég Dj. Jutasi Tamás.
FEBRUÁR 10. 9.00 Vásottak, színházi nevelési
foglalkozás, 20.00 Khamoro, Somnakuno
Kher. FEBRUÁR 11. 11.00 Kolompos színház,
Farsangi mulatság, 20.00 Dresch Quartet.
FEBRUÁR 13. 19.00 Budai tangó, tánctanítás
Budai Lászlóval. FEBRUÁR 14. 20.00 KMB koncert. FEBRUÁR 15. 11.00 Turka, a táncoló kecske,
farsangi játék és mulatság, 18.00 Tánctanulás
Savanyúval, 20.00 Fabatka táncház.

FEBRUÁR 8., 9., 10. 20.00 Parasztopera.
FEBRUÁR 14. 10.00, 15. 20.00 Anyám orra.

XI., Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R KLUB

HÉTFŐ 14.00 Nótakincs TV-klub, Akrobatikus

Mozdulatszínház és a Közép-Európa
Táncszínház közös előadásában: Káin-Ábel.
Stúdiószínpad:
FEBRUÁR 12. 19.00 Szentkirályi u. 4. F.
Műhely: Karamazov nővérek.
Kiállítás: FEBRUÁR 9. 19.00 Tolnay Imre
festőművész kiállítása: Al secco, megnyitja:
Sinkó István képzőművész, művészeti író.
Megtekinthető: FEBRUÁR 28-IG.
XI., Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451

XI., Műegyetem rkp. 9. Tel.: 463-3733

HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 18.00 Csí Kung – Tai Csi

tanfolyam.

FEBRUÁR 10. 19.00 ReActor Színházi Társulás:

Kutyaszorítóban.

FEBRUÁR 11., 12. 20.00 Másodállás Társulat:

Konyhaszertorna.

KIÁLLÍTÁSOK

ALBERTFALVI HELYTÖRT. 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, Bikszádi u. 11-15.
FEBRUÁR 10. 13.00 Az iskola tanulói
Farsang című kiállításának megnyitója.
Megtekinthető FEBRUÁR 28-IG, hétköznap
10-18-ig.

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

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

FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ

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 Baba-mama torna,
16.00 Nyugdíjas torna. HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK
18.00 Gerinctánc. HÉTFŐ 16.30, 17.30,
PÉNTEK 16.00, Hangoló zeneovi SZOMBAT
9.00, 14.00 Családi foglalkozás (a hónap
utolsó hetében nem lesznek órák). KEDD
16.30 Csengő-bongó hangszerbemutató,
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. FEBRUÁR 9. 9.00
Túlpart együttes, énekelt versek és táncház.
FEBRUÁR 10. 18.00 Újra itt van, az Illés
CluBoschok baráti körének műsoros estje.
FEBRUÁR 12. 11.00 Hangszervarázs: vonósok.
Könyvtári nyitva tartás: H., K., P.: 13–19-ig,
Sze.: 9–15-ig, Szo.: 9–12-ig, Cs., V.: zárva.
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. SZOMBAT társastánc 16.30 kezdő, 18.00
haladó. FEBRUÁR 13. 15.00 Rét Nyugdíjas Klub.
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: MÁRCIUS 3-IG Bakonyi Mihály
festőművész Síkplasztikák című kiállítása.
Megtekinthető munkanapokon 10-16-ig és a
rendezvények időtartama alatt.

KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363
HÉTFŐ 16.00 Kóruspróba. HÉTFŐ, SZERDA 18.00
Sztepp aerobic. HÉTFŐ, SZERDA PÉNTEK 9.00
Alakformáló torna. KEDD 15.00 Kézműves fog-

lalkozás gyerekeknek, 17.00 Bridzs klub.
KEDD 10.00 CSÜTÖRTÖKÖN 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.
FEBRUÁR 12. 9.00 Autómodell börze.
HÉTFŐ–PÉNTEK 10-19 Újbudanet lakossági
internet-használat.
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
XI., Ecsed u. 13. Tel.: 203-5607

FEBRUÁR 11. 19.00 József Attila irodalmi est,
előadó Turek Miklós. Kiállítás: FEBRUÁR 13-IG

Armuth Gábor fotóművész Blendemonda
című kiállítása. Nyitva hétköznap 13–18-ig.

ÚJBUDA 2006. FEBRUÁR 8.

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET

MŰSOR

XI., Alsóhegy u. 38.
CSÜTÖRTÖK 18.30 Bibliaóra.
VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, 17.00 (kivéve

3. vasárnap) Istentisztelet.

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

GAZDAGRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET

Február 8. – Február 14.

FEBRUÁR 8.
 SZERDA
18.00 ismétlés
20.00 Grossglokner. Út a hegyen és út

önmagunkban. (Czanik Csaba Árpád ismeretterjesztő filmje.)
21.00 a 9STV műsora
FEBRUÁR 9.

XI., Rétköz u. 41. Tel.: 246 0892
MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet
és gyermek istentisztelet. MINDEN HÓ 2.
VASÁRNAP Úrvacsorai közösség. MINDEN
HÓ 3. VASÁRNAP dicsőítés (ha nem hirdetik
máshogy). SZERDA 9.00, PÉNTEK 9.30 Babamama 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
és a Törökugrató utcai iskolában.

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 te-

rem) 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.

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

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 17.00,
SZOMBATON 18.00, VASÁRNAP: 9, 11, 18.00.
KÜLSŐ-KELENFÖLDI REF. EGYHÁZKÖZSÉG
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
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.

 CSÜTÖRTÖK

9.00 ismétlés

FEBRUÁR 10.

 PÉNTEK

18.00 és 22.30 ismétlés

FEBRUÁR 11.

 SZOMBAT

9.00, 14.00 és 23.00 ismétlés

FEBRUÁR 12.  VASÁRNAP
9.00, 13.00 és 23.00 ismétlés
FEBRUÁR 13.  HÉTFŐ
a febr. 6-i adás ismétlése
Újbuda Magazin
Sport 11
Hit és élet (katolikus percek)
Égető kérdések (református 5 perc)
SzivárványSzín (kulturális magazin)
Szolgáltató műsor

4.00
18.00
18.40
18.50
18.55
19.00
19.30

FEBRUÁR 14.

 KEDD

18.00 és 22.30 ismétlés

ÚJBUDA TV Budapest, XI., Csíkihegyek utca 13. Telefon: 246-6259
SZERDA 18.00 Fiatal Házasok Köre. MINDEN HÓ
3. SZERDA 18.00 (gyülekezeti terem) Szülői
Kör (középkorú szülőknek). MINDEN 2. PÉNTEK
17.00 Szenior Kör. MINDEN HÓ 2. KEDD 9.00
Felnőtt konfirmációs felkészítés. MINDEN HÓ
1. VASÁRNAP 18.00 (templom) Modern isten-

tisztelet. Hittanórák a Bethlen Gábor Általános
Iskola és Gimnáziumban, a Keveháza utcai és
a Teleki Blanka Általános Iskolában.
FARKASRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET

XI., Németvölgyi út 138. Tel.: 319-7239
MINDEN VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.
Konfirmációs felkészítés, ifjúsági óra, bibliaórák az imaház alagsorában. Hittanórák az
Érdi úti Általános Iskolában.

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

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
XI., Neszmélyi út 36. Tel.: 06/20/371-1292
MINDEN HÓ 1. SZERDA 18.00 református est.
MINDEN HÓ 2. SZERDA 18.00 Bibliaolvasó kör.
VASÁRNAP 17.00 Istentisztelet. Hittanórák a

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. FEBRUÁR 8.19.30
Bibliai elmélkedések. FEBRUÁR 11.15.00
Betegek Világnapja a Magyar Rákellenes Liga
és a Szent Lukács Egyesület rendezésében.

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.
FEBRUÁR 11. Gerecse. Dorog – Nagy-Gete
– Bajót. Kéktúra. Táv: 18 km.
FEBRUÁR 11. Budai-hegység. Nagykovácsi
– Vörös-pocsolyás-hát – Szépjuhászné
–Zugliget. Táv: 16 km.
FEBRUÁR 12. Budai-hegység. Nagykovácsi
– Nagyszénás – Hétlyuk-barlang
– Máriaremete. Táv: 16 km. Túravezető:
Kremser Ferenc.

TIT STÚDIÓ
XI., Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514
FEBRUÁR 8. 18.00 Ásványbarát Kör: Erdély ásványairól (videóvetítéssel). FEBRUÁR 13. 18.00
Gombász Kör: Bemutatkozik a Szombathelyi
Gombászklub (diavetítéssel).
FEBRUÁR 14. 18.00 Tengerimalac Klub: A
tengerimalacok szaporításának, tenyésztésének egészségügyi kérdései. FEBRUÁR
15. 18.00 Ásványbarát Kör: Dolomitok
világa (videóvetítéssel). Mozi: FEBRUÁR 2-28.
Kisfilmek a nagyvilágból. Iskoláknak, előzetes
bejelentkezés: 466-9019.
Kiállítás: FEBRUÁR 28-IG Öveges József emlékkiállítás: dokumentumok, tárgyi emlékek
bemutatója, filmbemutatók. Előzetes bejelentkezés: 466-9019.

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

Kiállítás: FEBRUÁR 15.18.00 Spiral projekt.
Berkeczi István kiállításának megnyitója.
Megtekinthető MÁRCIUS 3-IG minden nap
8-23 óráig.
BUDAI FOTÓ- ÉS FILMKLUB
XI., Villányi út 28/c.
FEBRUÁR 9. 18.00 fotós klubnap.

CUKORBETEGEK ALBERTFALVAI KLUBJA
XI., Gyékényes u. 45–47.
FEBRUÁR 15. 13.00 Dr. László Gyula igazgató-

főorvos előadása a cukorbetegek lábfájásáról.
A következő klubprogram MÁRCIUS 22-én lesz
megtartva március 15. helyett.
MOZGÁSSÉRÜLTEK KLUBJA
XI., Keveháza u. 19–21.
MINDEN HÓNAP 2. SZERDA 14.00 klubnap.

SZENTIMREVÁROSI EGYESÜLET (SZIE)
XI., Himfy u. 9.
SZERDA 9.30–11.30-ig Baba-mama klub,
20.15-től Evangelizációs szakosztály:
házas hittan. CSÜTÖRTÖK 16.15–17.45-ig
Gyermeknéptánc.

EGYHÁZAK

BUDAFOK SZT. LIPÓT PLÉBÁNIATEMP.
XXII., Plébánia u. 2.
MINDEN HÓ 1., 3. ÉS 5. VASÁRNAP 12.00 Görög

katolikus szentmise.

Az Újbuda kulturális ajánlatai
 FESTMÉNYEK A KÖNYVTÁRBAN  A Kelenhegyi úti Műteremházban alkotó Mészáros Géza és
Mészáros Borbála képeiből látható kiállítás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Karinthy Frigyes Könyvtárának (Karinthy Frigyes út 11.) galériájában február közepéig. A festmények megtekinthetők hétfőn,
szerdán és pénteken 13-19, kedden és csütörtökön 10-16 óráig.
 DON QUIJOTE MAUZÓLEUM  Rendhagyó bemutatóra vállalkozott a Sztregova utcai Artus Stúdió Goda Gábor társulata: a Don Quijote mauzóleum rockkoncert, múzeumi kiállítás, tánc és prózaszínházi előadás, performance, laza buli és színházi nyelvkurzus egyben. A színházi kiállítótérben látható élő
mobil-installációk mind egy-egy Don Quijote-analógia. Az előadások február 9., 10., 11-én este 8 órakor
tekinthetők meg, a limitált nézőszám miatt helyfoglalás szükséges (204-3755).
 KISTEHÉN TÁNCZENEKAR  A Szájbergyerek című slágeréről elhíresült Kistehén Tánczenekar
ad koncertet február 9-én, csütörtökön 21 órakor az A38 Állóhajón. A zenekar a kultúrlakodalmas pop,
vagy optimista rock művelője, számaiban különböző stílusok keverednek: ska, rock, pop, underground,
cigányzene, reggae, balkáni zene, afrikai ritmusok és modern tánczene. A szövegeik viccesek, koncertjeiket vidámság, humor, sajátosan kelet-európai esztétikum és nagyon jó hangulat jellemzi. Az est kísérőzenekara, a Waterfall felvidéki magyarokból verbuválódott és stílusukat leginkább a gitárorientált britpop
befolyásolja. Hagyományos hangszerelésüket klarinét, szintetizátor és ütőhangszerek színesítik.
 BORSOS MIKLÓS  Száz éve született a XX. századi magyar képzőművészet egyik legmarkánsabb
alkotója, a Munkácsy- és Kossuth-díjas Borsos Miklós, aki számos művészeti ágat művelt, legismertebbek
azonban kültéri szobrai, a gyűjtők körében pedig nagyon népszerűek rézkarcai. Az évforduló alkalmából
február 13-tól a Scheffer Galériában (XI., Kosztolányi D. tér 4.) olajképeiből, grafikáiból és kisplasztikáiból, a Congress Park Hotel Flamencoban (XI., Tas vezér u. 7.) rézkarcaiból látható kiállítás.
 KMB KONCERT  KMB koncert lesz február 14-én kedden 20 órakor a Fonó koncerttermében
(XI., Sztregova u. 3.). A Kormorán egykori alapítója, a hegedűs Gál Péter, a zenekar korábbi frontembere,
Margit József és a zenekar gitárosa, Jenei Szilveszter a hazai folkzene legjobb szólistáival állnak ismét színpadra, hogy eredeti hangzásban idézzék fel a rég nem hallott Kormorán dalokat.
 KECSKEALAKOSKODÁS  Turka, a táncoló kecske február 15-én, szerdán 11 órától lesz látható a
Fonóban. A népi játékok között a kecskealakoskodás volt az egyik legnépszerűbb. A régi hagyományt évek
óta nagy sikerrel eleveníti föl a Levendulaszínház társulata interaktív játék formájában, melyet az eredeti
szövegvázra épített improvizációk tesznek még élvezetesebbé. A kecsketáncoltató Zsuzsi néni szerepében
Szabó Zsuzsa bábművész lesz látható, a talpalávalót pedig válogatott zenészek húzzák. Az alakoskodó játék után vidám táncház következik.
 SPIRÁL PROJEKT  Dömötör Tamás és Wesselényi Garai Andor február 15-én 18 órakor nyitja
meg Berkeczi István építész tervező Spirál projekt című fotókiállítását a Tranzit Art Caféban (XI., Bukarest u.). A képek egy 2005 szeptemberében Magyarkúton elkészített landart – tájművészeti – alkotás kapcsán születtek, mely a spirált, mint a természetes és természetfeletti erők dinamikus kifejezőjét ábrázolta.
A tárlat március 3-ig tekinthető meg minden nap 8-23 óráig.
 CIMBALOM+  Balogh Kálmán és Kovács Ferenc, Lukács Miklós és Dresch Mihály – két cimbalmos és két fúvós – lesznek a főszereplői az A38 Állóhajó Cimbalom+ estjének február 15-én, szerdán 20
órától. E rendhagyó koncerten két különleges felállású duó mutatja be, milyen lehetőségek rejlenek a cimbalomban, e kissé lenézett hangszerben. A megszólaló darabok rokoníthatók lesznek az autentikus népzenével, a dzsesszel és a kortárs zenével.
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Lakótelepek: A fővárosiak többsége belülről is ismeri a panelházakat

Lelassult az ingatlanpiac Nem bontani, hanem felújítani
növekedése
Az Ecostat igazgatója elmondta, hogy az
ingatlanpiac növekedése a korábbi évek
rohamos fejlődéséhez képest lelassult.
Míg 2004-ben körülbelül 44 ezer lakás
épült, addig tavaly mintegy 40 ezer. Ez a
tendencia várhatóan idén is megmarad,
2006-ban 38-40 ezer lakást adnak át. A
csökkenés leginkább annak tudható be,
hogy a jelenlegi jövedelmi viszonyok között a piaci kereslet elérte a felső határát.
Ezzel szemben a kínálat elég jelentős, több
mint 10 ezer eladatlan lakás van ma Magyarországon.
A jó helyen lévő, igazán drága lakások
ugyanakkor jól eladhatók. Ebbe a kategóriába tartoznak a külföldiek által vásárolt
lakások is. Számuk tavaly ugyan nem érte
el a korábbi, évi 4400 darabot, de 2005ben is több mint négyezret értékesítettek
külföldieknek. Az egymillió forint/négyzetméter árú extra lakások piacán 2006ban körülbelül 10-15 százalékos, az átlagos
vagy alacsonyabb árú lakások esetében
csak néhány százalékos áremelkedés várható. Az átlagos mérték 2,6 százalékos lesz
– derült ki a sajtótájékoztatón. Míg az új

építésű lakóparkok piacán belül csökken
a kereslet, addig a használt lakások iránti
érdeklődés stagnál, bár bizonyos helyeken
e kategóriában is csökkenéssel számolhatunk. A kisméretű, jó helyen lévő lakások
továbbra is jól eladhatók, azzal a megszorítással, hogy az 50 négyzetméteresek már
jobban értékesíthetők, mint a 35-38 négyzetméteresek. Az üdülőtelkek iránt változatlanul alacsony az érdeklődés a piacon.
Az ingatlan fekvésének a bérbe adhatóság szempontjából is jelentősége van
– mondta Bejó Pál. A kedvező elhelyezkedésű, illetve a jó megközelíthetőségű
lakások gyorsan bérbe adhatók. A bérleti
díjakra az enyhe stagnálás a jellemző.
Az irodapiac átalakulóban van. Az
elmúlt 15-20 évben lakóházakba települt
kis irodák a legmagasabb igényeket kielégítő modern irodaházakba költöznek. Az
irodaházak és bevásárlóközpontok építése számára alkalmas telkek iránti kereslet
változatlanul növekszik.
A piaci telítettség, illetve a lakásértékesítések számának csökkenése kedvezőtlenül hat az építőipari vállalkozások egy
részére. A kis tőkével rendelkező, banki
hitelből építő ingatlanfejlesztő cégek az értékesítési idő kitolódását rendszerint nem
tudják túlélni, megszűnnek vagy átalakítják tevékenységüket.
W. K. T.

A Vöröskereszt akciói
 VÉRADÁSI IDŐPONTOK
Február 15., szerda 8–10.30 óráig:
Allianz Biztosító (XI., Galvani u. 44.).
Február 15., szerda 12–15 óráig: Buda
Plaza Irodaház (XI., Budafoki út 111.).
Február 16., csütörtök 14.30–19 óráig:
Campona (XXII., Nagytétényi út 37-39.).

Február 8., 15., 22. 9–13
óráig a XXII. kerületi
Vöröskereszt Irodájában
(XXII., Anna u. 2.).
Február 10., péntek 9–18 óráig a Délbudai Kulturális és Szabadidőközpontban (XXII., Nagytétényi út).

 SZOCIÁLIS AKCIÓK
Minden hétfőn és kedden 10–16 óráig
a XI., Erőmű u. 6. sz. alatt (tel.: 209-4250).

 INGYENES RUHAOSZTÁS 
Február 15., szerda 13–16 óráig a XI. ,
Erőmű u. 8-ban.

A kutatás a lakótelepek megítélése mellett
a budapestiek más lakóhelyekről alkotott
véleményét, költözési szándékait, illetve
annak okait is vizsgálta. A tanulmányt
Ongjerth Richárd, a kht. ügyvezetője, dr.
Bakonyi Tibor főpolgármester-helyettes,
valamint Bihary Gábor, a Fővárosi Közgyűlés Európai Integrációs és
Külügyi Bizottságának elnöke
mutatta be.
Az ötszáz fős reprezentatív
telefonos adatfelvétel szerint a
fővárosiak úgy gondolják: szükséges volt megépíteni a lakótelepeket és nem szabad lebontani
azokat, hiszen nagyon sok ember
számára jelentenek otthont. A
válaszadók tizede választaná a
radikális megoldást és bontana
– a legkevésbé azok, akik most is
ilyen házakban élnek. A többség
inkább felújításukat szorgalmazza. A fővárosiak szerint szebbé,
változatosabbá kellene tenni a panelházakat, rendezettebbé a környező parkokat, emellett a házak
energiatakarékosságát is fontosnak tartják. Lakótelepen a megkérdezettek több mint harmada
élt – legtöbben panellakótelepen
– főként a 18-29 éves korosztály. Azonban
ténylegesen több fővárosi rendelkezik eleven tapasztalatokkal a panelépületekről: a
lakosok mindössze alig több mint harmada nem élt sohasem lakótelepen .
A megkérdezettek közel háromnegyede nem szívesen élne lakótelepen – derült
ki a sajtótájékoztatón –, bár az ott élők
véleménye pozitívabb. A válaszadók nagy
része alapvetően elégedett lakhelyével és
annak környezetével, ugyanakkor úgy
vélik, hogy érdemes lenne fejleszteni a
környéket. A lakótelepen élők közel ötöde
– bár szívesen élne más környéken – nem
elégedetlenebb környezetével, mint a fővárosiak általában. Sőt a budapestiek közel

háromnegyede – beleértve a lakótelepeken élőket is – ajánlaná a saját környékét,
ha esetleg egy barátja szeretne odaköltözni. Hosszabb távú költözési tervei a budapestiek tíz százalékának vannak.
A régi belvárosi házak és a lakótelepek
kevés pozitív jelzővel büszkélkedhetnek
a családi házakkal és a társasházakkal
szemben. A megkérdezettek elsősorban a
lakótelepi házakat tartják olcsónak, ezért
úgy vélik, ott a legszegényebbek laknak,
bár ez a vélekedés a régi belvárosi bérhá-

a lakótelepi lakásokat, és bérlakásokként
működtetni tovább. A vizsgált tizennégy
budapesti lakótelep közül leginkább a Pók
utcai, valamint a Gazdagréti nyerte el a fővárosiak tetszését. A legkevésbé népszerű
a Havanna volt. Míg a rákoskeresztúri és
az újpalotai lakótelep leginkább a fiatalok
körében volt népszerű, a Fiastyúk utcait a
magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők választanák.
Bakonyi Tibor főpolgármester-helyettes arról beszélt, hogy a panelprogram
mellett a Fővárosi Önkormányzat szeretne egy teljesebb felújítást szolgáló konstrukciót létrehozni a lakástakarékpénztárak
bevonásával. Szakértők szerint
egy 53 négyzetméteres panellakás felújítása 2,1 millió forintba
kerülne, ha a nyílászárók és a
fűtésrendszer korszerűsítése mellett a felszálló vezetékek cseréjére is sor kerül. A finanszírozás
a panelprogramhoz hasonlóan
itt is 1/3–1/3 arányban oszlana
meg az állam, az önkormányzat és a tulajdonos között. A
lakók a rájuk eső 700 ezer forintot egy lakástakarékpénztári
előtakarékossági program keretében is biztosíthatnák. 48 hónapos
futamidővel, havi 10 ezer forint
befizetéssel és évi 72 ezer forint
adókedvezménnyel össze is áll a
szükséges önrész. A főváros modellkísérlettel ellenőrzi, hogy a 2,1 milliós
összeg valóban elegendő-e a felújításra.
Ebben a projektben 32 millió forintos állami támogatással felújítanak egy XIII. kerületi Kassák Lajos utcai 80 lakásos panellakóépületet. A következő projekt egy XI.
kerületi 200 lakásos épület felújítása lesz.
Bakonyi Tibor arról is szólt, hogy az
év elejéig nyilvántartásba vett 1059 panelpályázat 48 853 lakást érint, az igényelt
támogatás összege 9,6 milliárd forint. A
panelprogramban eddig benyújtott pályázatokban az önkormányzatok 3,31, a
lakástulajdonosok 6,3 milliárd forint hitel
felvételével számolnak.
Révész Marianna

Az Ecostat Gazdaságelemző Intézet
elkészítette a 2005. év negyedik
negyedévének ingatlanbarométerét.
A felmérés eredményeit Bejó Pál igazgató ismertette január 25-én.

A Stúdió Metropolitana Kht. január
24-én sajtótájékoztatón ismertette
a budapesti lakótelepek társadalmi
megítéléséről szóló tanulmányát.

zakra is érvényes. Azok, akik soha nem
laktak lakótelepen, kissé negatívabban
ítélik meg az ott élőket. Szembetűnő volt,
hogy a válaszadók mintegy háromötöde
szerint semmi előnnyel nem rendelkezik egy lakótelep. Az előnyök között a jó
infrastrukturális ellátottságot említették,
valamint azt, hogy nem kell ház körüli
teendőkkel foglalkozni. A hátrányok között a legtöbben a zsúfoltságot, a magas
zajszintet, a lepusztultságot és a nagy rezsiköltséget említették. A szomszéd-viszályokból adódó nehézségeket a lakótelepen
élők említették gyakrabban.
A megkérdezettek ötöde úgy gondolja,
hogy az államnak vissza kellene vásárolnia

Wihart-Kiss Tamás
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A Fekete hollók éjszakája: egyházi ellenállás 1956 után

Szentimreváros élő katolikus öröksége
Negyvenöt évvel ezelőtt, az 1961. február 6-ról 7-re virradó éjszakán a magyar
katolikus egyház drámaian nehéz órákat
élt át. Az 1957-es „Loyolások” hulláma
után, az 1961 végén kezdett „Missziót”
megelőzően, a „Fekete hollók” fedőnevű titkos akcióban a politikai rendőrség
plébániákon és magánlakásokon, országszerte több mint ezer házkutatást tartott.
Több ezer embert ellenőriztek egyszerre,
45 felszentelt szerzetest és világi papot,
38 civil személyt tartóztattak le. Az öszszefoglaló jelentés szerint a lefogottak „a
rendszerváltozás számára vezető káderek
kiképzésével, ellenséges tartalmú brosúrák készítésével és terjesztésével foglalkoztak. Előtérbe helyezték az ifjúság és
értelmiség közötti illegális munkát. Támadták a lojális papi mozgalmakat, szervezték a reakciós papokat, az illegális hierarchiát, a ‘katakomba’-egyházat abból
a célból, hogy erősítsék a magyar egyház
Vatikánhoz való hűségét, és szélesebb bázist teremtsenek a rendszer megdöntésére
irányuló szervezkedésüknek. A szervezkedés tevékenységét megkönnyítette az,
hogy beépült a klerikális reakció féllegális és illegális mozgalmaiba és általában
a római katolikus egyház szervezetébe.
A felszámolt klerikális szervezkedés az
összreakciós erők vezetésére törekedett és
kapcsolatban állt más illegális csoportokkal, volt horthysta tisztekkel, fasisztákkal,
nacionalista értelmiségiekkel.” A koncepciós perben 81 személyt ítéltek el, köztük 39 papot. A Belügyminisztérium a
„szervezkedés” vezetői közül 248 fő ellen
indított eljárást, és további 50 pap ügyét
„a püspöki karnak adta át azzal, hogy az
illetékes püspökök vonják fegyelmi eljárás alá őket” (közülük 34-et eltávolítottak
beosztásukból).
Kádár János politikai rendőrsége
messze túlteljesítette Hruscsov utasításait: totális támadás indított mindazok ellen, akik az élő egyház tagjaiként vállalták
vallásos meggyőződésüket, vagyis nem
elégedtek meg az államhatalom által ellenőrzött hallgató egyház bénaságával, az
ún. sekrestye-katolicizmussal. Ők lettek a

„fehér vértanúk”, akik hosszabb-rövidebb
börtönnel, egzisztenciájuk feláldozásával,
családi nehézségekkel és másodrangú
állampolgársággal fizettek azért, mert
szembeszálltak a rájuk törő ateizmussal.
1961 februárjában Szentimreváros
földalatti katolikus mozgalmát is lefejezték. Barlay Ödön Szabolcsot és Havass
Gézát a népi demokratikus államrend
megdöntése ellen irányuló szervezkedés vezetésének bűntette, Nobilis
Gábort, Hontvári Miklóst, Gáldi Zoltánt, Merényi Gyula Engelbertet és
Kölley Györgyöt a szervezkedésben
való részvétel bűntette miatt ítélték el
június 19-én. Barlay 8 évet, Havass 5 és
fél, Merényi 4 és fél, Nobilis 4, Hontvári
3 és fél, Kölley 3, Gáldi 2 és fél év börtönbüntetést kapott. Szentimrevárosból elítélték még Alszászy Károlyt, Körmendy
Szilvesztert, Kelgevich Lászlót, Aszalós
Jánost, Rozgonyi Györgyöt, Hopp Rozáliát, Rozványi Istvánt, Mezey Bertalant,
Gosztonyi Gézát, Éry Bélát és Éry Györgyöt: Alszászy 5 évet, a többiek 4–másfél
esztendős börtönt kaptak. A többieket
fizikai munkára, alacsonyabb beosztásba kényszerítették, 12 pedagógus elveszítette állását, 21 hallgatót kitiltottak
az egyetemről. További 180 fő részesült
hasonló büntetésekben, rendőrhatósági
figyelmeztetésben – és titkosrendőrségi
megfigyelésben, legtöbbjük a nyolcvanas
évekig. Miért?
Az 1938-as Budapesti Eucharisztikus
Világkongresszust követően a Budai
Ciszterci Szent Imre Egyházközség területén a vallási élet
minden addigit meghaladó
fölélénkülése volt megfigyelhető. Innen: a plébániáról és a ciszterciek
gimnáziumából indult
el az a mozgalom, amely
1949-1961 között is tovább
vitte az örökséget: a cserkészetet és a ministrálást,
a (templomból ekkor már
kitiltott, lakásokon tartott)
hittanoktatást, a mód-

szeres, korszerű
önképzést, a tudatosan vállalt hit
fenntartását
és továbbadását

a Regnum Marianum hagyományaival
együtt. Barlay Ö. Szabolcs nem tévedett:
a szentimrevárosi mozgalom volt országszerte a legjelentősebb, mert „itt lehetett
legkevésbé abbahagyni mindazt, ami
elkezdődött”. Másutt is voltak egyházi
iskolák, másutt is virágzott a cserkészet,
de csak itt volt ilyen, a korabeli átlaghoz
képest korszerű plébániai pasztoráció,
ilyen erős és önérzetes keresztény középosztály. De miért, hogy ennek legaktívabb hitvalló tagjai súlyos börtönéveket
kaptak, a többiek életét pedig minden
lehető eszközzel igyekeztek kettétörni?
Miféle „szervezkedés” folyt itt nálunk,
Szentimrevárosban, ami nemcsak, hogy
magára vonta, de a szinte teljes fölszámolásig kihívta maga ellen az ateista államhatalom dühét?
A résztvevők legtöbbjének első és legnagyobb élménye természetesen a cserkészet volt, Latinovits Zoltánnak éppúgy, mint Róna Tas Andrásnak, Dudits
Andrásnak, Dávid Lászlónak, Geszler
Ödönnek. A cserkész-hagyomány hatását
jól megmutatja, hogy amikor 1956-ban
a mozgalom újraindult, a Bartók Béla út
15. előtt napokig kígyózó sorok álltak,
mert több mint 12 ezer (!) fiú jelentkezett. Az iskolák államosítása után jöttek
létre az „apostol-körök”, amelyek a vallásos közösségi élet természetes folytatását biztosították, a ministráns-körhöz, a
harmadrendhez, a kórusmozgalomhoz,
s természetesen az illegális hitoktatás
megszervezéséhez hasonlóan. A hitoktatásban nemcsak a már üldözött, aztán
elhelyezett, később le is tartóztatott
papok működtek közre, hanem a nagyobb diákok is, hálózatszerűen, akikhez kisebb-nagyobb
csoportok tartoztak. Egy-egy
népesebb csoportnak 80-120
gyerek is tagja volt. A ciszterci Pallos Bernardin vádiratából
az is megtudható, hogy célja volt
„minél több általános, közép- és
felsőiskolai tanulót bevonni az
illegális szervezkedésbe, ezeket
‘idealista’ szellemben nevelni,

hogy ún. keresztény elitté képezzék őket.
Ezáltal kívánták ellensúlyozni az államosított iskolák marxista kommunista nevelését”.
A szerveződés lassan hatalmassá növekedett, majd differenciálódott:
a Barlay-féle vonal mellett rövidesen
létrejött a Rozgonyi György vezette tömegmozgalom, közel 200 fővel. Ez az
irány Szentimreváros katolikus öröksége
mellett a lelki élet értékeit és a közösség
ifjúsági élményeit: a táborozást, vezetőképzést, és a társas élet alkalmait foglalta
modern keresztény pedagógiába. Számtalan házasság köttetett itt meg, máig
tartó barátságok jöttek létre ezekben az
évtizedekben. A szentimrevárosi katolikus mozgalmakban együtt volt az élő Isten-hit fenntartása és átörökítése, tehát a
tudatos, az egész közösségnek javát szolgáló keresztény életre való felkészülés, a
cserkészromantika, és a kultúra, a művészet szeretete és gyakorlása. Benne volt
persze a politikum is, mert a politika volt
az, amelyik az írott alkotmány betűjével
ellentétes módon nem a vallásszabadságot biztosította, hanem az egyház, a kereszténység fölszámolását tűzte ki célul.
Szentimreváros majd fél évszázad
előtti katolikus fiatalságát az ateizmus
fordította szembe a hatalommal, de nem
„az államrend erőszakos megdöntésére”
irányuló szervezkedéssel, hanem neveltetésbeli értékeinek, hitének és magyarságának védelmében. Ez a személyes és
közösségi önvédelem természetes életformát védett: a reakciósnak, klerikálisnak,
nacionalistának, horthystának, fasisztának stb. bélyegzett keresztény középosztálybeli, „kispolgári” életforma hagyományos értékeit. Annak a mentalitásnak
a gyökérzetét, erkölcsi-szellemi beállítottságát, amely az 1961 utáni, majdnem
negyven évet is túlélve, tovább vitte a
hagyományt. Ez az az örökség, amelyből
1990-ben megszületett a Szentimrevárosi
Egyesület (SZIE), és amelyik ma is eleven
keresztény, nemzeti-polgári hagyományt
jelent.

Az Önök Fidesz – KDNP képviselőjelöltjei

Deák András

Kristóf József

Dr. Kupper András

Fidesz – KDNP
15. vk.
Szentimreváros, Lágymányos, Gellérthegy

Fidesz – KDNP
16. vk.
Kelenföld, Albertfalva

Fidesz – KDNP
17. vk.
Sasad-Sashegy, Gazdagrét, Őrmező, Kelenvölgy

Területi iroda: 1111 Karinthy Frigyes út 9.
Telefon: 209-0474
Hétköznap: 10-18 óráig

Területi iroda: 1119 Fejér Lipót utca 63.
Hétköznap: 10-18 óráig

Területi iroda: 1118 Regös utca 13.
Hétköznap: 14-19 óráig
Szombat: 10-13 óráig

Ajánlószelvényért (kopogtató cédula) hívásra
házhoz megyünk
Telefon: 06/20/261-8863

Ajánlószelvényért (kopogtató cédula) hívásra
házhoz megyünk
Telefon: 06/30/383-3821

Ajánlószelvényért (kopogtató cédula) hívásra
házhoz megyünk
Telefon: 06/20/344-1279

Ajánlószelvényét (kopogtató cédula) személyesen is leadhatja a területi irodáinkon kívül
a Fidesz központi irodájában is hétköznap 10-18 óra között.
1111 Budafoki út 9-11. Telefon: 209-3439

Csapody Miklós
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A rendszeresen megtartott lomtalanítási akciók során bárki díjtalanul megszabadulhat felesleges holmijaitól.
Ennek ellenére sokan – főleg a lakótelepeken élők –, továbbra is tárolnak
éghető anyagokat a közös használatú
területeken, ráccsal lezárt folyosókon.
Így egy esetleges tűz esetén akadályozzák a
lakók menekülését és a tűzoltók munkáját,
vagyis megszegik a tűzvédelmi előírásokat.
– A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Budai Tűzmegelőzési Régiójának szakemberei rendszeresen végzik a lakóépületek, társasházak tűzvédelmi ellenőrzését
– mondta Kovács Tibor tűzoltóezredes,
régióvezető. – Az elmúlt évi ellenőrzések
során a szakemberek több szabálytalanságot tapasztaltak. Ezek jelentős része a közös használatú területeken, helyiségekben
történő szabálytalan tárolással kapcsolatos. A lakóépületek közlekedőfolyosóit,
tereit, lépcsőházait nem a rendeltetésnek
megfelelően használják, ott különböző
anyagokat, tárgyakat tárolnak.

Lehetséges, hogy a lakók nem ismerik a tűzvédelmi előírásokat?

A tűzvédelmi házirendet minden lépcsőházban ki kell függeszteni. Az érvényben
lévő jogszabályok alapján a társasházak
közlekedőterületein a tárgyak, eszközök
elhelyezése, tárolása nem megengedett,
függetlenül attól, hogy éghető vagy nem
éghető anyagról van-e szó. A tűzoltóság
nem határozza meg a tárolás helyét, de
feladata felhívni a figyelmet a jogszabályi
előírások megtartására, és szabálytalanság
tapasztalása esetén kötelessége megtenni a
szükséges intézkedéseket.

Sok lakótelepen – többnyire Gazdagréten,
Őrmezőn – a belső folyosókat ráccsal zárják le a

Folyamatos a lakóházak tűzvédelmi ellenőrzése

Szabálytalan tárolás,
ráccsal elzárt folyosók
lakók, és ott tárolnak éghető anyagokat.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján az építményrészt csak a használatbavételi engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni. Az
épületekben a közlekedési utakat, ajtókat
és a kiürítési, menekülési és menekítési
utakat leszűkíteni még átmenetileg sem
szabad. A közlekedési utakon elhelyezett
tárgyak tűz esetén az épület biztonságos
elhagyását gátolhatják, a mentést akadályozhatják. A bekövetkezett tűzesetek során többször előfordult, hogy a folyosók,
lépcsőházak füsttel megteltek, a lakók menekülését jelentősen megnehezítve vagy
lehetetlenné téve. Amennyiben a közlekedőkben tárolt anyagok éghetőek, és azok
is meggyulladnak, a kiürítési útvonalak
többé nem biztonságosak.


Azokkal szemben, akik nem tartják be az előírásokat, a Budai Tűzmegelőzési Régió szakemberei
milyen szankciót alkalmaznak?

Az előírásokat be nem tartó állampolgárok tűzvédelmi hatósági felhívás formájában felszólítást kapnak a szabálytalanságok megszüntetésére. Amennyiben ennek
nem tesznek eleget, szabálysértési eljárásra, pénzbírságra számíthatnak.


A felszólítás hatására valószínűleg sokan keresik
majd a kiskaput, és azt mondják: csak ezt a szekrénykét, csak ezt a kis ládát, csak ezt a cipős szekrényt szeretném tárolni.

Nem lehet szelektálni, mert az Országos
Tűzvédelmi Szabályzat világosan és egyértelműen fogalmaz. Nekünk nincs mérlegelési lehetőségünk aszerint, hogy valaki
éghető vagy nem éghető anyagokat tárol.
Egyetlen fegyelmezetlen, az előírásokat
figyelmen kívül hagyó lakó sem veszélyeztetheti mások életét. Aki közösségben
lakik, köteles betartani az együttélési szabályokat. Sokan csak akkor ismerik fel,
hogy gondatlanságuk tragédiához vezethet, amikor megtörténik a tűzeset.


A panelházak többsége több mint húszéves.
Lehetséges, hogy a tűzvédelmi berendezések ez
idő alatt elavultak, tönkrementek?

A szakemberek rendszeresen ellenőrzik a
lépcsőházakban, közös folyosókon elhelyezett berendezések állapotát. Amennyiben hiányosságot észlelnek, a lakásszövetkezet, a társasház illetékeseit felszólítják a
hibák haladéktalan kijavítására. Ezúton is
kérjük a lakókat, hogy a tűzvédelmi előírások betartásával segítsék lakókörnyezetük tűzbiztonságának javítását saját és
embertársaik védelmében.

-deák-

A hatályos tűzvédelmi szabályokról tájékoztatást kérhet az alábbi telefonszámokon: Budai Tűzmegelőzési Régió 1113
Bp., Tas Vezér u. 9. Tel.: 459-2337.
Fővárosi Tűzoltóparancsnokság 1081 Bp.,
Dologház u. 1. Tel.: 459-2300.

Megjött a tél, a vizet szerető ember vágyik télen is a vizek partjaira, a befagyott vizek jegére. A Dunai
Vízirendészet információi szerint a Duna lassúbb folyású mellékvizein megjelent az egybefüggő, de még vékony jégtakaró. A gyorsabb mellékvizeken és a
főmederben egyre nagyobb mértékben
zajlik a jég.
A Vízirendészeti szolgálat szeretné,
ha ebben az évben csökkennének a balesetek, ezért
indokoltnak
tartja, kellő
időben felhívni a lakosság figyelmét
a jégen való
tartózkodás
és közlekedés
lega lapvetőbb rendelkezéseire. A
szabad vizek
jegén tartózkodni csak
akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú,
nem olvad, illetve nem mozog. A gyakorlati tapasztalatok alapján az állóvizek
jege akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri vagy meghaladja a 10 cm-t.
Tilos a szabad vizek jegén tartózkodni éjszaka és rossz látási viszonyok
között, járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével, kikötők és veszteglőhelyek területén és folyóvizeken. A
teherbírást csökkentik a fenékről előtörő
források, csatorna-bekötések, az áradás,
apadás által kialakított jégmozgás.

Folyóvizeken jellemző, hogy a már
beállt jégmezőre újabb és újabb táblák
torlódnak, rakódnak, ezeken a közlekedés életveszélyes és tilos!
A folyóvizek jég alatti vízszintváltozásai
jégmozgást idéznek elő, apadás következtében a látszólag még szilárd jég állapota megváltozik, beroppanása várható.
Többnapos melegebb idő hatására a felület mosódik, a jég vastagsága csökken,
szilárdsága romlik, ezért a rajta való
közlekedés,
s p or tol á s ,
tartózkodás
ve s z é l y e s .
Veszélyeket
rejthet a friss
havazás,
mert a jég
tényleges állapotát nem
lehet időben
felismerni.
Akik a
jégen léket
vágnak,
jégkitermelést folytatnak, kötelesek a
jégmentessé vált területet távolról felismerhető módon, egy méter magasságban elhelyezett, legalább 10-10 cm széles
piros-fehér csíkozású korláttal körülhatárolni!
Fontos tanács, hogy a jeges vízből, a
jégből mentett embert azonnal ne vigyék
túlfűtött, meleg helyre, dörzsöléssel próbálják a vérkeringését beindítani, természetesen előzőleg a jeges ruházatától
meg kell szabadítani. Az ilyen személyt
minden esetben orvosi elsősegélyben,
orvosi ellátásban kell részesíteni.

Összefogás a hatékonyabb bűnmegelőzésért címmel egész napos bűnmegelőzési és
közbiztonsági konferenciát tartanak február 14-én az Újbudai Polgármesteri Hivatal nagytermében (Zsombolyai utca 5.). A rendezvény fővédnökei és azon felszólalnak Lamperth Mónika belügyminiszter, Gergényi Péter, Budapest rendőrfőkapitánya, Molnár Gyula polgármester. Az előadók között szerepel dr. Gönczöl Katalin, az
Igazságügyi Minisztérium miniszteri biztosa, Horváth Csaba, a II. kerület polgármestere, dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, dr. Czellér Ferenc XI. kerületi rendőrkapitány, Zsombor György, a Budapesti Polgárőr Szövetség
elnöke. A rendezvény emblémája – huszonháromplusz 2006 – a fővárosi kerületek
együttműködésére utal, mely nélkül elképzelhetetlen a hatékony bűnmegelőzés.

RENDŐRSÉGI HÍREK

A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság tanácsai

A szabad vizek jegén
való tartózkodásról

Közbiztonsági konferencia

Rabló az utazási irodában
Fegyveres rablás történt az egyik kerületi
utazási irodában. Egy férfi lépett be január 24-én késő délután a helyiségbe, és
azonnal a pénztárhoz sietett. Egy pénzküldemény iránt érdeklődött, amelynek
ügyében már többször járt ott. Amikor
azonban a pénztáros elővette a kérdéses
összeget, a férfi egy fegyvernek látszó tárgyat kapott elő, ráfogta az alkalmazottakra, figyelmeztetve őket, hogy semmiféle
jelzést ne adjanak le, és pénzt követelt.
Végül is cseh és szlovák koronát, horvát
kunát, svájci frankot, valamint több mint

húzódnak meg a hideg időben. Január 28án tragédia történt az egyik töltés melletti
kunyhónál. Egy lángoló ruházatú férfihez
hívták ki tűzoltókat, akik azonnal a helyszínre siettek és lángokat el is oltották, de
a szintén kiérkező mentőorvos már csak
a hajléktalan halálát tudta megállapítani.
A rendőrök kikérdezték a szomszédos
sátrakban élőket, de senki nem tudta,
hogy mi történt. A közelben lakó tanúk
elmondták, hangos kiáltásokat hallottak
este 7 óra körül a kalyibák felől, meglátták a tüzet, és azonnal értesítették a tűzoltóságot. A BRFK folytat vizsgálatot az
ügyben.

Tóth I. Gergely
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KÖZBIZTONSÁG

A rendőrök gyorsan és nagy létszámban érkeztek a kirabolt utazási irodához

900 ezer forintot vitt magával, a kár megközelíti a másfél millió forintot. A rendőrség kéri, hogy aki bármit tud a 28 év körüli, 175-180 centi magas, borostás, kerek
arcú férfiról, értesítse a kapitányságot a
381-4300-as telefonszámon. A rablás idején szürke keretes szemüveget, fekete kötött sapkát, háromnegyedes zöld télikabátot, kék farmert és fehér edzőcipőt viselt.

Visszajáró tolvajok
Január 16-án délelőtt két férfi csengetett
be az egyik Tétényi úti lakásba. Egy 86
éves néni nyitott nekik ajtót, aki egyedül
volt otthon. A férfiak azt mondták, késeket jöttek élezni, s szeretnének beljebb
kerülni. A néni azonban nem engedte be
őket, mert felismerte bennük azokat a személyeket, akik már január 2-án és január
9-én is jártak nála, igaz, akkor vízvezeték-szerelőnek adták ki magukat, s annak
megfelelően is öltöztek. Az első alkalommal 150 ezer, másodjára pedig 37 ezer forintot loptak el tőle. Az ügyben a ház lakóit is kikérdezték, akik elmondták, voltaképpen három főből állt a társaság, amely
minden ajtón becsengetett, s előadták a
“késélezés” meséjét. Végül csak az egyik
lakó erélyes fellépésére voltak hajlandóak
elhagyni az épületet.

Lángoló hajléktalan
Birtokba vették a hajléktalanok a vasúti
töltés oldalát. Kalyibákban, sátrakban

Gyanús társaság
A rendőrjárőrök felfigyeltek egy autóra,
amely a Balog Tihamér lejtő alján parkolt
január 27-én délben. Négyen ültek a kocsiban, két férfi elől, két nő hátul. Amíg a

rendőrautó a parkoló gépjármű mellé manőverezett, addig abból kiszállt az egyik
férfi, s el is tűnt. Igazoltatáskor a bennülők
váltig állították, csak hárman voltak kocsiban. A gyanús körülményre tekintettel
elszámoltatás következett, amely meglepő
eredménnyel zárult. Az egymástól elkülönítve kihallgatott személyek háromféle
magyarázatot adtak arra, mit is keresnek
környéken. A kocsi átvizsgálásakor előkerült két fényképes kitűző, amelyeket eredetileg a Fővárosi Vízművek ellenőrei viseltek. Látszott, hogy a fényképeket kicserélték rajtuk. A csomagtartóban egy rend
postás egyenruha volt, benne egy fizetési
szalaggal. A szalagon szereplő név alapján
megtalálták az egyenruha tulajdonosát,
aki az egyik budapesti kórházban feküdt
éppen. A kocsiban ülő férfi azt mondta,
a kitűzőket és a postás egyenruhát is korábbi alkalmazottai felejtették nála, akiket
már kirúgott. Az egyik nő táskájából egy
notesz került elő, benne nevekkel, címekkel, telefonszámokkal.
Az egyenruhások előállították a társaságot a kerületi kapitányságra. A kitűzők és a postás egyenruha is a trükkös
tolvajok eszköztárába tartozik, márpedig
a környéken megszaporodtak az utóbbi
időben az ilyen jellegű bűncselekmények.
Ugyancsak érdekes a notesz, mely azt a
korábbi rendőrségi feltételezést látszik igazolni, hogy valakik – akik a munkájuknál,
pozíciójuknál fogva tudják, hol laknak
idős, egyedül élő emberek – információkat szolgáltatnak ki. A trükkös tolvajok
ugyanis az esetek nagy többségében pontosan tudják, melyik ajtón érdemes becsöngetni!
S. F.

SZABADIDŐ
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Kos

március 21–április 20.

Izgalmas időszak következik, bár a pozitív
dolgok folyton kerülik az ön társaságát.
Ennek ellenére nem szabad nekikeseredni, különben az a kevés öröm is elpártol a
háza tájától, ami megmaradt a szép múltból. Önnek úgy tűnik, hogy mindenki
átveri és szórakozik az érzelmeivel, de ez
csak egy fatális tévedés miatt történik. Kis
türelmet, és minden rendbejön! Ha dolgozik, egy érdekes munkával, feladattal bízhatják meg, melynek sikeres teljesítésével
komoly elismerésre tehet szert.

Bika

április 21–május 20.

Jólesik egy kis móka annak érdekében,
hogy megtréfálja ellenségeit, de néha nem
ártana odafigyelnie a módszerekre! Lehetséges, hogy halálra rémíti bosszantó
kritizálóit, és közben gonoszul nevet a kulisszák mögött. Ne feledje, hogy a rosszakarat, mint a bumeráng, mindig visszaüt! Csak akkor kezdjen bele egy akcióba,
ha fölmérte a következményeket! A családban problémák léphetnek fel. Figyeljen
jobban oda szeretteire! Pénzügyileg és a
munka terén sikeres időszak várható.

ságaira szüksége lesz most, főként egyegy kemény konfliktus megoldásában. A
barátai számítanak önre, ezért fordulnak
ügyes-bajos dolgaikkal egy olyan nagyszerű társhoz, mint ön. Ne okozzon nekik
csalódást! A párkapcsolatban problémák
léphetnek fel. Ha nem vigyáz, még szakítás is lehet a dologból!

Szűz

augusztus 24–szeptember 23.

Egy régi célja megvalósul. Itt az ideje,
hogy szélesítse látókörét, nyitottabb legyen az új módszerek, és áttörő ötletek
iránt. Élje ki kreativitását a munkájában!
Természetes, ha a rossz idő miatt a kedve
is megcsappan, de emiatt nem kéne begubóznia, akár a selyemhernyónak. Inkább
adja a világ tudtára önálló, erős karakterének jellegét, és nevessen a sors szemébe! A

HOROSZKÓP
2006. február 8. – február 15.

hétvége kedvez a partnerkapcsolatoknak.
Talán egy új szerelem is feltűnik a láthatáron.

június 22–július 21.

Mérleg

Személyes pénzügyei kerülnek előtérbe.
Sikeres lehet a munkájában, akár egy előléptetésről is szó lehet. Itt az idő egy kis
baráti csevelyre a kollégáival. Sok dolgot
kell megbeszélniük, de ehhez szükség van
nyugodt, idilli környezetre. Ön, mint hangulatművész, természetesen érti a módját,
hogyan kell egy kis porfészekből mesebeli
kastélyt varázsolni. A munkahelyi problémákat is ízlésesebb tálalni egy békés családi fészek védelmében. Nyugodtan öntse ki
a szívét, elvégre ez az ön privát birodalma!

szeptember 24–október 23.

Szerencsés aspektusok hatnak most, mind
a szerelmi, mind a pénzügyi terveit támogatva. Új helyzet áll elő. Van egy rögzült
képe a világról, és emellett kitart minden
új helyzetben is. A világ azonban állandóan változik, ezt önnek is észre kell vennie!
Nem bújhat örökké egy maszk mögé, mert
akkor lemarad egy sor jó dologról. Próbálja meg elfogadni, hogy nem minden az,
aminek látszik! Nézzen a dolgok mögé és
meglátja az értéket!

Oroszlán

Skorpió

július 22–augusztus 23.

október 24–november 22.

Sikeres lesz a munkájában. Minden, amibe belekezd, sikerül. A diplomáciai adott-

A karrierje kap hangsúlyt, valamint a
szakmája és az üzleti érdekeltsége kerül

ÉLŐVILÁG

Készítsünk mesterséges
fészekodút!
Jó néhány madárfaj megtelepedését a
fészkelési lehetőség hiánya teszi lehetetlenné városi környezetünkben.
Az odúlakó széncinegék, kékcinegék, házi
verebek jelen vannak kerületünk parkjaiban és kertjeinkben, de a költési időben
rendelkezésre álló eleség, különösen a rovarok mennyisége sokkal nagyobb madárpopulációt is ellátna. Hasznos is volna, ha több
madár fogyasztaná a lombrágó hernyókat
és levéltetveket a hársfák, barackfák, cseresznyefák koronájában
vagy bokrokon, lágyszárú növényeken. Májustól
a nyár végéig a nagy melegben hatalmas tömegű
rovar fejlődik a lombozaton, amely az egyhangú napraforgómag-kúra
után változatosságot hoz
sok madárnak.
A kisebb odúlakó
énekesmadarak közül
jó néhány faj a természetben a harkályok
elhagyott odúiban költ.
Harkályból azonban még kevesebb van,
ha akadnak is természetes fészekodúk,
nagy a tülekedés irántuk. Ha azonban
mesterséges fészekodúkat helyezünk ki
parkjainkban vagy kertünkben, az énekesmadarak számát megsokszorozhatjuk.
Az odútelepítés gazdasági haszna régóta ismert, és a gyümölcstermesztésben,
erdőgazdaságban vannak is kampányok
növényvédelmi célból. Az álom, a biológiai növényvédelem egyre inkább megvalósul, és a számos állatfajt elpusztító permetezőszerek visszaszorulásával egyszer
talán lesznek olyan gyümölcsösök, ahol az
odúk százaiban lakó madaraknak is fontos szerepük van a termés védelmében.

Nyilas

november 23–december 22.

Ez az időszak kedvező lesz. Sikerekre számíthat a szerelemben. Ez a legjobb idő arra, hogy utazást tervezzen, és új kapcsolat
alakítson ki! Mindent föltehet egy lapra,
ezért kell vennie a bátorságot, és belevágnia valami olyasmibe, amitől eddig nagyon tartott! Ne feledje, hogy a félelmei
akkor húzzák keresztül a számításait,
amikor a legnagyobb reménnyel kecsegtet
egy terve! Le kell győznie a félelmeit, az
aggályait, föl kell vennie a tempót az optimista célok megvalósításához!
december 23–január 20.

május 21–június 21.

Rák

reflektorfénybe. Ha nem vigyázz elpuskázza egyik legnagyobb lehetőségét. Azt
hiszi, hogy most már felhőtlenül boldog,
de emiatt kudarcba fulladhat egy igazi
cél, amelyről régóta álmodik. Hogy ez ne
történjen meg, inkább próbáljon a földön
maradni, az álmokat hagyja éjszakára!
Nem minden arany, ami fénylik, s bármennyire is fáj, meg kell tanulnia veszíteni. A vereség is lehet hasznos tanácsadó!

Bak

Ikrek

A tervei megvalósítása kisebb akadályokba ütközhet, de emiatt nem kell végleg
föladni! Az ön impulzív természetével jár
az is, hogy könnyen befolyásolható a negatív pletykák által, és emiatt nehézségei
támadnak a karrierje építése közben. Próbáljon meg felülemelkedni a rosszízű vádaskodásokon! Csak egy kis önállóságot
kellene mutatnia, és máris a csúcsra érne!
Ha ez sikerül, akkor változásokra számíthat pénzügyi téren.

ÚJBUDA 2006. FEBRUÁR 8.

A városban azonban – a kétségtelen
növényvédelmi előnyökön túl – az odútelepítés legfontosabb haszna az élményszerzés. Nagy öröm, amikor észrevesszük,
hogy a magunk készítette odút felfedezik
a verebek, és közeli ágra telepedve órákig
fújják a magukét, barátkoznak a jövendő
lakással. Ha úgy találják, hogy valóban jó
a választás, megkezdődik a fészekanyag
hordása. Száraz fűszálak, tollak de néha
fonalak, vagy furcsa dolgok is érkeznek a
verébcsőrben, és az odú mélyén precíznek
egyáltalán nem nevezhető, mégis célszerű halmazba épülnek. Mikor
már színültig megtelik
az odú, ennek a kusza,
de nagyon puha alomnak a belsejébe kerülnek
a tojások, és megkezdődik a kotlás. A jövésmenést háromhetes látszólagos kihaltság követi.
Úgy tűnik, nem történik semmi, valójában
négy-öt parányi tojásban az embriók a tojó
testmelegétől szépen fejlődnek. A fiókák
kikelése nyomban észlelhető, mert megkezdődik az eleséghordás. Naponta több
százszor kirepülnek a szülők. Az odú telepítője tehát jó másfél hónapig remekül
elszórakozhat a madarak megfigyelésével.
Városokban az odútelepítés kapcsán
azonnal felvetődik a biztonság kérdése: sokan ellenzik a rongálások miatt. Az ilyen
jellegű veszteség nem nagyobb annál, mint
amekkorát erdei környezetben a ragadozó
állatok okoznak. Fontos, hogy az odú helyét jól válasszuk meg. Parkokban kevésbé feltűnő helyre, 3-4 méter magasra tett
odúk sok évig zavartalanul működhetnek.
Morandini Pál

Sokan titkolóznak ön előtt. Ez komoly
lelki válságot okozhat, főleg akkor, ha
önnel kapcsolatban hallgatnak el fontos
dolgokat. Ne vágjon azonnal a dolgok
közepébe, inkább próbálja meg a kevésbé tisztességes, de hatásosabb módszert:
okosan puhatolja ki a titkokat, bogozza ki
a szálakat, és maradjon a háttérben! Nem
mindig előnyös az asztalra csapni, mert ez
kockázatos önre nézve!

Vízöntő

január 21–február 19.

Ez az időszak kedvező lesz a párkapcsolatok szempontjából. Szerelmével kisebb
viták adódhatnak, de ez hamar elsimul és
elmélyítheti kapcsolatukat. A hét végén
meglepő híreket kaphat, melyek rendkívüli hatással lehetnek az életére, karrierjére. Egészségügyi gondjai adódhatnak. Legyen óvatos, mert az egészség első helyen
áll, mindennél fontosabb!

Halak

február 20–március 20.

Viszontagságok köszöntenek önre, de a
lelkiereje elegendő lesz ahhoz, hogy legyőzze a folytonos problémákat. Persze
az elégedetlenség állandóan kísérti, ennek
ellenére próbál felülkerekedni saját gyengeségein. Helyesen teszi, ám egyedül nem
birkózhat meg az élet nehézségeivel. Bízzon meg a barátaiban, mert ők mindent
megtesznek annak érdekében, hogy segítsenek önnek!
(Rebeka)

A téli alvás
bajnokai
A köztudatban a legismertebb a
medve alvási szokása. Az állat az első
hó megjelenésekor bevackolja magát,
majd február 2-án előjön, körülnéz, és
ha meglátja az árnyékát, visszabújik,
hogy a még negyven napig tartó telet
a szálláshelyén vészelje át – így tartja a
népi megfigyelés.
Alszik, mint a mormota. A mondás igaz,
a mormota egyike a hétalvó állatoknak.
Téli álmuk megkezdése előtt átalakítják a
„lakásukat”. A bejárati folyosót 1–2 méter
mélységig betömik agyagos földdel, kövekkel, fűvel. A fű amolyan vakolatféle, amely
az átteleléshez szükséges igen kevés levegőt átengedi. Ősszel a mormoták kövérre
eszik magukat, majd az első fagyos napok
eljövetelével kiürítik bélcsatornájukat és
családostul behúzódnak a szállásra. Légvételük óránként 15, amely halálhoz közeli
állapotot hoz létre. Testük hőmérséklete a
környezetükkel megegyező, 10–11 fok.
Szintén hétalvó a kedves kis rágcsáló,
a pele. Föld alatti lyukakban, faodvakban,
falakban is fészket raknak puha mohából,
és jóval az első fagyos napok megjelenése
előtt álomba merülnek. A téli álma körülbelül hét hónapig tart.
Az emlősállatok közül a denevérek
mintegy öt hónapig alszanak. Telelőhelyül mély barlangokba húzódnak. Itt nagy
csoportokba verődnek, és hátsó lábaikra
függeszkedve fejjel lefelé csüngnek. A sündisznó szintén hosszú ideig, akár hat hónapig is képes alvásba merülni.
Az örökké fürge és vidám mókus rövid
ideig alussza téli álmát. A nyár folyamán
gazdag raktárkészletet állít össze mogyoróból, makkból, erdei gombákból. Késő őszszel már egyre többet szundikál napközben
is, aztán a hideg idő beálltával faodvakban,
elhagyott madárfészekben találja meg meleg hálószobáját, ahonnét csak enyhébb téli
napokon bújik elő egy kis nassolásra.
Bánhídi János

KERESZTREJTVÉNY

JUHÁSZ GYULA

(1883 - 1937)

Juhász Gyula: Télutó
A költeményből idézünk két sort.
VÍZSZINTES: 1. A moszkvai olimpia mackója.
5. Az idézet első része (É, N, Ü). 10. Leányom férje. 12. Erkölcstan. 13. Idegen művészet. 14. Német matematikus (Christian
Felix). 16. Lantán vegyjele. 17. Szavát adja.
19. Biztató szócska. 21. Nagy főzőedény.
22. Középen belök! 24. Örmény városka
a Gugara-hegységben (ATAN). 26. Az
idézet második része (L, Ó, Á). 28. Bécsi
prepozíció. 30. Czuczor Gergely álneve.
31. Angyalrang. 32. Tallium vegyjele. 33.
Szent Pál eredeti neve. 35. Küzdősport.
39. Tévesen jegyző. 41. Szúrófegyver. 42.
A zöld egyik árnyalata. 44. Pertu. 45. …
Hari, hírhedt kémnő. 47. … tarda, túzok.
49. Kalcium vegyjele. 50. Női becenév.
52. Európai határhegység. 54. Kézimunkafajta. 56. Vízhatlan kabát. 58. Női név
az Ágnes spanyol alakjából. 59. Részben
kifigyel! 61. Község Kőszeg mellett. 62.
Termelőszövetkezet, röv. 64. Híres gyáros
(Ábrahám). 69. Vadász rejtekhelye. 70. Betegség tünete. 71. Kínai hosszmérték. 72.
Magasba tart. 74. Feltéve. 75. A középnehéz részecskék neve. 77. Török férfinév. 79.
Összetételekben ellentétes irányú mozgást
jelöl. 82. Rangjelző szócska. 83. XIII. Leó
pápa 1891-ben kiadott enciklikája (R, O).
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Szegeden járt gimnáziumba, majd a
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helyi és fővárosi lapokba dolgozott. A
Tanácsköztársaság alatt hivatalt vállalt,
ezért később üldöztetéseknek volt kitéve,
de nemzeti és humanista eszméihez hű
maradt. Főszerkesztője lett a Magyar
Jövendő c. szegedi szépirodalmi és társadalomtudományi lapnak. Utolsó éveit
visszavonultságban töltötte. A mellőzés,
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Variációk farsangi fánkra
Aszalt barackos fánk
10 dkg cukrozott citromhéj, 15 dkg aszalt barack, 1 dl rum, 1,25
dl tej, 1 evőkanál cukor, 1 csipet só, 2 dkg
élesztő, 25 dkg liszt, 3 tojás sárgája, 7 dkg
margarin/vaj, 8 dkg hámozott mandula,
vaníliás cukor a szóráshoz. ELKÉSZÍTÉSE: A
cukrozott citromhéjat és az aszalt barackot
apróra vágjuk, megöntözzük a rummal,
majd lefedve fél óráig áztatjuk. A tejet meglangyosítjuk, elkeverjük a cukorral és az
élesztővel. A lisztet tálba szitáljuk, közepébe
mélyedést készítünk, beleöntjük az élesztős
tejet. Fakanállal belekeverjük a tojássárgájákat, a margarint és a csipet sót. Letakarva
fél óráig kelesztjük. Beledolgozzuk a durvára vágott mandulát, a citromhéjat és az
aszalt barackot. Kiskanálnyi adagokat szagHOZZÁVALÓK:

gatunk a tésztából és a tálcára rakjuk őket.
Az olajat felforrósítjuk, majd mérsékelt
tűzön kisütjük benne a fánkgolyókat. Még
melegen megszórjuk vaníliás cukorral.

Farsangi fánk
HOZZÁVALÓK: 1 dl tej, 6 szem kockacukor,

4 dkg élesztő, 4 tojássárgája, só, 2 dl langyos tej, 7 dl liszt, 4 evőkanál olaj.
ELKÉSZÍTÉSE: A tésztát jól kidolgozzuk,
szükség esetén még annyi langyos tejet
adunk hozzá, hogy kemény, rétestészta fogású legyen. Langyos helyre állítva,
letakarva 1 órán át kelni hagyjuk. Majd
kiszaggatjuk, és még a deszkán is kelni
hagyjuk fél óráig. Bő, forró olajban sütjük.
Míg a fánk alsó fele sül, lefedjük a lábast,
de ha megfordítjuk, levesszük a fedőt.
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Rhoda Scott ismét Magyarországon

Szerb-magyar együttműködés a művészet jegyében

A világhírű Rhoda Scott afroamerikai
virtuóz dzsesszorgonista mezítlábas
játékával óriási népszerűséget szerzett
a hetvenes években hazánkban is.
Január 25-én az A38 hajón adott koncertjén lendületes, életvidám muzsikájával újra elvarázsolta közönségét.

szek munkáitól – kezdte lapunknak adott
nyilatkozatát Sinkovics Ede, majd hozzátette, nagy felelőssége van a médiának
abban, hogy milyen módon említi a két
nép kapcsolatait. – Az együttműködés baráti alapon kezdődött, ez azért különösen
fontos, mert a televíziók és újságok legtöbbször csak „elfajult”, erőszakos híreket
közölnek szerbek és magyarok kapcsolatáról. Amíg az emberek galériába járnak
képeket nézni, addig kevesebbet pofozkodnak – mondta találóan Sinkovics. – A
két nép annyira közel él egymáshoz, hogy
nem kerülhetjük ki egymást, a történelmi
sors, a kulturális hagyományok egy része
is kapcsot jelent közöttünk. A közös kiállítások szakmai véleménycserére, a kifejezési eszközök frissítésére adnak alkalmat
mindkét fél számára.
– A rendszerváltozás előtti években a
hozzávetőlegesen nagyobb szabadságnak
köszönhetően Jugoszláviában progreszszívebb művészet valósulhatott meg, míg
Magyarországon ez nem volt jellemző,
mivel túlságosan is intézményesített és

A „Hammond orgona királynője” metodista lelkészcsaládban született New Jerseyben. A gospel világában nevelkedett,
már gyermekként elbűvölte az orgona.
Zenei tanulmányait később Franciaországban folytatta, ahol letelepedett. Magyarországon a hetvenes évek derekán egy
nyári mesterkurzuson ismerkedett a Kodály-módszerrel, és számos alkalommal
mutatta meg lenyűgöző tudását a fővárosban és vidéken egyaránt. Hazai ismertségét jól jellemezte, hogy Hofi Géza remek
paródiában örökítette meg egyedi stílusát.
A Hammond orgonát a múlt század
első harmadában fejlesztette ki a névadó
amerikai órás. Ez a különleges, több mint
százkilós, elektromechanikus hangszer a
progresszív rockzene történetében is jelentős szerepet játszott. Hazánkban nélkülözhetetlen kelléke volt többek között a Syrius
együttes és Presser Gábor koncertjeinek.
Az A38 hajó női zenészeket bemutató
Szívhang sorozatának idei első estje a Kovács Linda Quartet fellépésével kezdődött.
A fiatal generációt képviselő énekesnő és
együttese rockos elemekkel kiegészített,
andalító, igényes dzsesszmuzsikájával
megalapozta a teltházas koncert kitűnő
hangulatát. A párizsi barátai – egy harso-

Révész Marianna

A Hadik Galéria tágas kiállító-helyisége
nemzetközi vendégsereget láthatott vendégül a kiállítás megnyitóján, szerbek és
magyarok együtt örülhettek a tizenegy
képzőművész munkáit bemutató tíznapos
tárlatnak. A kétnyelvű megnyitót dr. Józsa
István kezdte, aki köszöntőjében a kultúra
határokat és nyelvi nehézségeket is átívelő szerepének fontosságát hangsúlyozta.
A szófordulat – a szerb-magyar viszonynak a médiában sokat taglalt aktualitásait ismerve – megszűnt közhellyé válni, és
valódi értelmet kapott. Az országgyűlési
képviselő a budapesti kiállítást csak első lépésként értékelte, melyet bizonyára
újabbak követnek majd. Ez a tárlat húsz
év után az első nemzetközi kezdeményezés, melyen szerb művészek állítanak ki

JAZZ

Orgonavarázs az A38-on

Diplomáciai jelentőségű
kiállítás a Hadikban
Január 23-án Switch címmel szerb képzőművészek munkáiból nyílt kiállítás
a Hadik Galériában. A baráti alapokon
szerveződő együttműködés csak az
első lépése a magyar és szerb művészek között kialakuló párbeszédnek.
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Rhoda Scottot hosszan tartó tapssal ünnepelte az A38 közönsége

sé. A dzsessz, a blues, a soul és a gospel
világában kalandozó, improvizációs ötletekkel tarkított este nagy sikert aratott.
Rhoda Scott három év után tért viszsza Magyarországra. Egyes hírek szerint
február végén a kecskeméti Katona József
Színházban újra élvezhető lesz az orgonakirálynő lenyűgöző muzsikája.

nás és egy dobos hölgy – kíséretében színpadra lépő Rhoda Scottot hosszan tartó
taps várta. Különleges, nőiesen vibráló
zene töltötte be a hajót. Az orgona meleg, bizsergető hangjával jól harmonizált
Ray Charles felfedezettje, a bájos Sarah
Morrow hol kellemesen érdes, hol lágyan
búgó harsonajátéka. Az összjátékot Julie
Saury dobos remek ritmusai tették teljes-

Szamos Márton

Új folyóiratot mutattak be

A terrorizmustól a Meseautó idilljéig

Az Újvidéki Akadémián végzett művészek kifejezési eszközei, nyelvük csak „ízében” különbözik
a magyar kortárs művészek munkáitól

Az 1999-ben született – prózát, zenét, éneket és mozgásszínházi elemeket egyaránt
alkalmazó – produkció egy Nostradamusjóslathoz hasonlatosan megérezve és
előrevetítve szólt és szól az emberiséget
napjainkban legjobban fenyegető általános veszélyről, a terrorizmusról. A felújítás
különös aktualitását adja, hogy 2001. szeptember 11-én bekövetkezett az Egyesült Államokat ért támadás, majd a világ aggódva
figyelte a madridi, a londoni és a világ több
más pontján elkövetett merényleteket.
A többségében a társulat tagjai által írt, illetve válogatott – közöttük Jean
Buadrillard és Antonioni – szövegek
felhasználásával készült produkciót
Zsalakovics Anikó rendezte. Az előadás
szinte minden pillanatban közölni akar
valamit egy olyan világban, ahol ez már
„lehetetlen”, ugyanis ez a világ kaotikus,
abszurd, ugyanakkor ironikus. Nincsenek valódi emberi kapcsolatok. A félelem
is átélhetetlenné lesz. Ebben a világban a
legfontosabb cél a túlélés, ezért a túlélőcsomag birtoklása a leghasznosabb. Mégis a darab végén felhangzik a Meseautó

Magyarországon, de valószínűleg nem az
utolsó. A szervezők elképzelései szerint
májusban Újvidéken „viszontkiállítás”
valósulhat meg, ahol magyar képzőművészek mutatkozhatnak majd be. Józsa
István végül megköszönte a szervezésben
tevékeny részt vállaló Újbuda Baráti Kör
munkáját.
A két nép egymáshoz közeledésének
szükségességét hangsúlyozta Sinkovics
Ede festőművész, aki délvidéki származású lévén kiemelten fontosnak tartja a
szerbek és magyarok közti párbeszédet.
A hivatalos és kevésbé hivatalos beszédek
után a megnyitó beszélgetésbe fordult,
ahol nyoma sem volt ellenségeskedésnek,
vagy gyűlölködésnek.
– A kiállító alkotók zöme az Újvidéki
Akadémián végezte művészeti tanulmányait, többségük egy évfolyamra is járt,
kifejezési eszközeik, nyelvük csak „ízében” különbözik a magyar kortárs művé-

kontrollált volt az artisztikus önkifejezés
lehetősége. A ’90-es években azonban a
finoman fogalmazva is diktatórikus elemekkel kormányzó szerb vezetésnek köszönhetően a helyzet megváltozott, azonban ez hozott egyfajta egyensúlyt a két
nép művészeinek munkáiban – hangsúlyozta Sinkovics Ede, aki reméli, hogy az
együttműködés „jó buli” marad, és nem
fogja eluralni a pénzközpontú szemlélet,
ami a több éve megrendezett, nagy fesztiválokat gyakorta jellemzi.
Elmondása szerint, számára fontosabbak a személyes kapcsolatok, a sokak által
(általa is) ingyen végzett munka öröme,
mint a „fullextrás” szervezés, majd kritikus hangvétellel említette a pénzmosodává váló művészeti kezdeményezéséket,
melyek törvényszerűen egyfajta ellaposodást eredményeznek a művészeti színvonalat illetően.

A Magyar Kultúra Napján, január 22-én
nyílt meg Burger Barna Követés című
fotókiállítása a Tranzit Art Caféban. A
megnyitón Polcz Alaine osztotta meg
gondolatait a vendégekkel.

Hangulatok és fotók Nádas Péterről

Burger Barna kortárs magyar írókat fotózott, e munkája egy könyvben is megjelent, illetve a legjobbnak ítélt műveket a
Petőfi Irodalmi Múzeum is kiállította. A
tárlat kapcsán ismerkedett meg a művész
Egri Orsolyával, a Tranzit tulajdonosával,
és megbeszélték, hogy Burger képeinek
kiállítást szerveznek a kávéházban.
A fotóművész az írók fotózása során
került kapcsolatba Nádas Péterrel, aki
eredeti hivatását tekintve szintén fotós
volt, ezért ötleteivel segítette Burger Barna
munkáját. Együttműködésükből barátság
lett, így a művész lehetőséget kapott arra,
hogy nyilvános és kevésbé nyilvános eseményeken „követhette” és fotózhatta az
írót és környezetét. A hónapokon át tartó
munka során több mint ezer kép készült,
ezekből választották ki azt a huszonnégyet, melyből a tárlat anyaga összeállt.
A kellemetlen, havas időjárás ellenére
a szokott módon zsúfolásig megtelt a kávéház, az előrelátók egy kávé, vagy egy pohár
bor mellett már jó fél órával a kezdés előtt
elfoglalták a jó helyeket. Körben, az üvegfalak előtt nagyméretű, színes képek, egy kép
valójában kettő, a huszonnégy képet tizen-

két párba rendezték. A válogatást nem gondolati, hanem a képek közti hangulati kapcsolódás motiválta – mondta el lapunknak
Burger Barna. Nádas Pétert láthatjuk munka, kikapcsolódás, vagy éppen tévészerep-

- szöllőssy -

című film idillikus, örökzöld slágere. A
szereplők – Orosz Helga, Csík Adrienn,
Geltz Péter, Lengyel Péter és Stubnya Béla
– együtt éneklik: „Meseautóban színezüst
erdők során repülünk az idők tavaszán.
Arany országút csillogó gyémántporán
repülünk a mesék kocsiján. Fenn az égen
angyalok vigyáznak ránk, és a sors fogja
tán a volánt. Csupa boldogság vár ezután
rád és rám a mesék meseszép kocsiján”.

Az Andaxínház Még távolabb című
előadása felújított változatának bemutatóját tartották január harmadik hétvégéjén a MU Színházban.
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A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Egy író követése hónapokon át

Révész Marianna

lés közben, a képpárokon pedig egy száraz
falevél, egy kerti pad, vagy egy szemüveg:
az író tárgyai, környezete, élettere.
A megnyitó vendégei közt volt a fotóművész egyik régi barátja, Bács Márton

Fotók inspirálta gondolatok, személyes emlékek hangzottak el Polcz Alaine megnyitóján

Egy izgalmas ötlet igényes megvalósítását tárták a nyilvánosság elé a
Tranzit Kávézóban január 31-én este.
Bemutatkozott a Kilincs elnevezésű,
politika- és pártosodásmentes, kulturális folyóirat.

Révész Marianna

Révész Marianna

Átélhetetlenné lett félelem Több ajtót
nyitó Kilincs

alpolgármester, aki elmondta, számára
Burger fotói nemcsak dokumentálják az
írót, hanem hozzá kapcsolódóan hangulatokat hoznak létre, fényeken, színeken és
Nádas Péter személyiségén keresztül, miközben esztétikai élményt is nyújtanak.
Polcz Alaine nem tartott „hivatalos”
megnyitóbeszédet, a fotók által inspirált
gondolatait osztotta meg a hallgatósággal. A Tranzit fényei elhalványodtak, és
egy erős reflektor világította meg azt a
képet, amelyről éppen szó esett. Nádas
Péterrel való több évtizedes ismeretségének, barátságának köszönhetően személyes történeteket idézett fel Polcz Alaine.
Szóba kerültek közös nyaralások, egyegy régi ismerős, több macska, beszélgetések, fontos pillanatok, emlékek. Értő és
avatott „idegenvezetőt” kapott a fotókiállítás érdeklődő közönsége ezen az estén.
Január 22-én, a Magyar Kultúra Napján.
A legjobbkor.
A tárlat február 12-ig várja az érdeklődőket a Tranzitban, és Burger Barna tervei
szerint az év végére könyv is születik az
íróról készült fotóiból.
(sz. a.)

– Több ajtón kívánunk kilincs lenni – élt
a kínálkozó szójátékkal a bemutatkozó
esten Tarnóc János főszerkesztő, akinek
régi vágya vált valóra az újság indulásával. Próza, vers, esszé, kritika, magyar és
külföldi szövegek közlése egyaránt célja a
lapnak, a tartalmát pedig az irodalmon
kívül a társadalomtudományok, a zene,
a színház, a film, a média világából is
meríti majd. A Kilincs széles körű nyitottságát azzal magyarázta, hogy a politikamentességgel együtt az irodalmon belüli
pártosodást is el akarják kerülni.
Az első számban olvasható többek
között Nick Cave esszéje a szerelmi dalról,
Terebess Gábor haibun-útinaplója, Röhrig
Géza, Mechwart Gábor, Salzkammer Judit, Nemes Z. Márió és Lukáts János versei, valamint Nádas Péter, Terebess Gábor,
Gerevich András és Tarbay Dávid köteteiről írt kritikák. Erdély György egy verssel,
Erdély Dániel egy beszélgetéssel, a számot
pedig felesége, Szenes Zsuzsa illusztrációi
díszítik. Külföldi kortárs szerzők minden
számban megjelennek majd, első alkalommal finn költők verseivel ismerkedhet
az olvasóközönség.
Az esten a szerzők is felolvastak műveikből. Angolul adta elő verseit a magyar származású, Torontóban élő Mary
Elisabeth Grace költőnő, akitől a kortárs
kanadai alkotásokból válogató, következő
negyedévi kiadványban olvashatunk.
(sz. m.)

KÖNYVTÁRI HÍREK
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Kelenföldi Könyvtára (XI., Etele út 55.,
BMK épülete) értesíti a már beiratkozott és leendő olvasóit, hogy ez évtől
szerdai napokon is nyitva tart 10 órától
16 óráig. A többi napon a nyitva tartás
változatlan: H–K–CS–P 10-től 20 óráig, szombaton 13-tól 18 óráig.
Mozgásukban korlátozott, rászoruló olvasóknak házhoz viszik a kért
könyveket, hangoskönyveket, havonta
egy alkalommal – a szállítást a XI.
kerületi önkormányzat biztosítja. A
hangoskönyvek lejátszásához szükséges
eszközöket is kölcsönöznek.
Bővebb információ a könyvtárban
személyesen, vagy telefonon a 371-2788
vagy 371-2873-as számon, Szabóné
Borbély Dórától kérhető.
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BIZTONSÁG. Gázkészülékek, FÉG cirkók,
Hérák, konvektorok, vízmelegítők javítása, karbantartása, gázszivárgás, CO2 mérése, XI., Etele
úti szakszerviz. Tel.: 204-4214, 06/30/422-6179.
FIGE Zoltán regisztrált gázszerelő vállal:
víz-, gáz-, fűtésszerelést. Tervezés, kivitelezés.
Műhely: XI., Fadrusz u. 26/b. Tel.: 365-8302,
06/30/966-0542.
VILLANYSZERELÉS azonnali kezdéssel. Gáz
EPH-szerelés. Hanusi mester. Tel.: 06/30/950-7009.

LAKÁSSZERVIZ

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. 06/30/940-8093
466-2482, www.villalux.hu, villalux@villalux.hu
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.
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
BUDAI Ingatlaniroda keres-kínál a budai kerületekben eladó-kiadó ingatlanokat fizetőképes ügyfelei részére. 315-1020, www.budagold.hu
XI. KERÜLETI irodaházban 108, 36 m2-es iroda
eladó. www.banalp.hu, 06/30/922-9053.
OTTHONA, ingatlana nagy érték! Eladását, vételét bízza szakemberre! Hívjon, jövünk, segítünk:
06/30/515-5533, 403-9571.
SAJÁT részemre keresek legalább 2,5 szobás
csendes, emeleti, világos lakást parkosított vagy
zöldövezeti részen, tavaszi, nyári költözéssel. 10
emeletes panel kizárva. Tel.: 06/30/440-1452.
XI., KELENFÖLD városközpont kertvárosi részén, a Puskás Tivadar utcában új építésű társasházban földszinti, kertkapcsolatos, kétszobás lakás
terasszal, 2006. tavaszi költözéssel 18 500 000 Ft-os
áron eladó. 06/30/491-1525, 06/30/251-8326.
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 m2-es, 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.
AZ AT-HOME Budapest Network Kft. luxuskivitelű ingatlanokat keres külföldi ügyfelei
részére. Bérletre és eladásra Budán és Pesten.
Nálunk az Ön ingatlana az első! 240-2767,
202-1360, 06/20/262-7864, www. athomebudapest.hu,
info@athomebudapest.hu
ELCSERÉLNÉM Kenderes utcai nyugdíjasházban lévő önkormányzati garzonomat.
Megegyezünk. Érdeklődni a címen, vagy 208-1273.
XI., ANDOR utcában VII. emeleti, 62 m2es, háromszobás, erkélyes lakás 12,5 M Ft.
06/30/515-5533, www. ingatlan.org/otthon02
FEHÉRVÁRI úti 2+2 félszobás felújított panellakás extrákkal 15 000 000-ért eladó. 06/30/559-5064.

SASHEGY környékén telket vennék (bontandó
házzal is). 06/20/373-9282.
XI., CSALÁDI házas övezetében lakóparki,
III. emeleti, tetőtéri, 154 m2-es, ötszobás lakás
gépkocsibeállóval 32 500 000-ért eladó.
06/30/241-1595, 338-1737.
SASADON kétszobás, lodzsás, emeleti öröklakás
eladó. 06/30/932-4741, www.sasadconsult.hu
ÚJ építésű lakások leköthetők Sasadon és
Madárhegyen. 06/20/994-3788.
SASADON 91 m2-es, igényes öröklakás + garázs
40 000 000 Ft. 06/20/971-8696, www.sasadconsult.hu
XI., MADÁRHEGYEN eladó építési telkek
útleadás után 2604 m2 56 M, 1401 m2 26 M Ft.
Tel.: 249-3006.
XI., MADÁRHEGYEN eladó 688 m2-es telek 18
millió, 819 m2-es 23 millió. Tel.: 249-3006.
XI., MADÁRHEGYEN telkek adásvételének
közvetítése. Telekalakítás, közműszervezés.
Madárhegyi Ingatlaniroda. Tel.: 249-3006.

BÉRLEMÉNY
KIADÓ-eladó nívós ingatlanokat keresek
215-0311, 06/30/397-6556, www.ingatlan.com/beabt
KIADÓ lakásokat, házakat keresünk ügyfeleink részére a kerületben! OLS Bt. 1995 óta.
Tel.: 351-9578. www.ingatlanabc.net

GARÁZS
GARÁZS eladó a Sashegyen, zárt udvaron.
Érd.: 06/30/399-8520.
XI., SASADI úton kerti garázs kiadó.
Tel.: 06/20/946-2866.
GARÁZS kiadó raktárhelyiséggel együtt is XI.,
Ratkóc utcában. 246-2034, 06/30/264-7857.
GARÁZS kiadó XI., Halmi u. 6-ban.
Tel.: 203-5386.
XI., VINCELLÉR utcában, teremgarázsban beálló kiadó, irányár: 16 000 Ft/hó. 355-2228.

OKTATÁS
ANGOL-, német-, francia-, spanyol-, olaszórák
igény szerint. 201-3139.
MATEMATIKUS egyénileg tanít nyolcadikosokat, középiskolásokat, egyetemistákat!
Tel.: 365-2969.
MATEMATIKA, fizika érettségi, vizsgafelkészítés közép-, felsőfokon. 250-2003, 06/20/934-4456.
MATEMATIKATANÍTÁS, számítástechnika-,
gépírásoktatás a Batthyány térnél. Mikrobitstudio.
212-8212.
MATEMATIKA-, fizika-, kémiaoktatás általános iskolásoktól egyetemistákig. 385-3280,
Obádovics.
GAZDAGRÉTI nyelviskolában angol, német,
francia, olasz, spanyol, magyar. Anyanyelvi tanárok. 06/20/354-4879.
MATEMATIKA-, fizikaoktatás, kétszintű
érettségire, pótvizsgára felkészítés 405-4531,
06/30/854-8315.
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.
MATEMATIKAOKTATÁS Kelenföldön minden korosztálynak. Tel.: 205-6732, Rudas Katalin.
MATEMATIKÁT, fizikát, műszaki tárgyakat tanít eredményesen mérnöktanár. 246-2122.
ANGOLTANÁR a Móricz Zsigmond körtérnél
érettségire, nyelvvizsgára előkészít, diákokat korrepetál. Tel.: 06/20/546-8963.
MATEMATIKA-KORREPETÁLÁS a Kosztolányi téren 900 Ft. 06/20/348-4677.

ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsgára felkészítés
Sashegyen (minden szinten). Tel.: 319-5724.
ANGOLTANÍTÁS Gazdagréten. Diplomás
nyelvtanár vállal felnőtt-, gyerekoktatást. Délelőtt
is. 246-8045, 06/70/616-5035.
MATEMATIKA-, fizika-, kémiakorrepetálás a
Budai Skálánál. 06/70/218-9000.
MATEMATIKA-, fizikatanítás Önnél! Nagy hatékonysággal, szaktanártól! Tel.: 06/20/959-0134.
ANGOL, anyanyelvű diplomás tanártól középés felsőfokon a XI. kerületben. 17 éven felülieknek. 466-4670.
AKCIÓS jogosítvány. Gyakorlóvezetés jogosítványosoknak. Tel.: 229-1002, 06/30/949-4416, 226-8842.
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.
FRANCIA nyelvoktatás felsőfokú, középfokú- és felnőttoktatási tapasztalatokkal diplomás
tanárnőnél. 246-8658.
OROSZ nyelv diplomás tanárnőnél, minden
szinten. 06/20/522-0658.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornaszerviz! XI.
kerületi gyorsszolgálat. Lefolyótisztítás falbontás
nélkül, azonnal. 228-6193, 06/30/921-0948.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületieknek
azonnal. Falbontás nélkül, több évtizedes gyakorlattal. 227-7210, 06/30/940-0748.
FÉG-SZERVIZ. Gázbojlerek, cirkók, konvektorok javítása. Villanybojler vízkőtelenítése, csapok,
WC-k javítása. 359-5033, 06/30/924-8010.
GÁZ-, víz-, központi fűtés-, csatorna szerelése,
tervezése, Gázműveknél átadása. Gázkészülékek
javítása. Tel.: 06/30/944-6513, Nagy László épületgépész.
GÁZŐR-11: hagyományos gázkészülékek javítása, karbantartása, konvektorok, FÉG cirkók, bojlerek, tűzhelyek. Tel.: 248-0417, 06/20/929-1318.
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.
FÜRDŐSZOBA-FELÚJÍTÁS! Vízszerelés,
WC-tartályok, csapok javítás, csőtörések elhárítása. FÉG gázkészülékek szakszervize.
Garanciával! Javítás esetén ingyenes kiszállás.
280-2685, 06/30/934-6473.
CSŐTÖRÉS? Víz- és fűtési vezetékek csőtörésének műszeres megkeresése földben, padlóban
is. Kőrösi Zsolt. 246-5464, 06/30/296-0198.

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.
LAKOSSÁGI gyorsszerviz. Teljes körű gázkészülék-javítás, -karbantartás, fűtés-, víz-, villanyszerelés, gépi duguláselhárítás 0-24-ig. Hétvégén
is. 321-8082, 06/20/334-3437.
FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást, tapétázást hosszú távú garanciával.
285-2882, 06/30/251-5872.
ASZTALOS, ajtók-ablakok, falburkolatok javítását, gyártását vállalja. 06/30/943-1544.
REDŐNYÖS munkák, készítés, javítás,
gurtnicsere. 06/20/212-9919, üzenet: 276-5827.
LAPOS tetők szigetelésének javítását, felújítását a csatlakozó bádogos, kőműves munkákkal
együtt garanciával vállalja magánvállalkozó, referenciákkal. 204-6793, 06/20/934-6993.
CSEMPÉZÉST, padlóburkolást vállalok rövid
határidővel, garanciával.
206-3579, 06/20/327-0992.
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
ÜVEGESEK Kft. Üvegezés helyszínen is.
Thermoüveg, tükör, képkeret, eladás. 1116 Bp.,
Kondorosi út 7. T.: 208-2352.
ÉJJEL-NAPPALI zárszerelés, hevederzár, lakatosmunkák, rácsok ajtóra, ablakra. Korlátok,
kerítések, kapuk kovácsoltvasból is. Szekcionált
garázskapuk szerelése és ezek automatizálása.
420-3596, 06/20/962-7150.
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.
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.
REDŐNYÖK, szúnyoghálók, napellenzők, reluxák, szalagfüggönyök, harmonikaajtók javítása, készítése garanciával.
06/30/211-9730, 06/20/323-2753.
FELÚJÍTANÁ lakását? Forduljon hozzánk bizalommal. Burkolás, festés, tapétázás, parkettázás,
víz-, villanyszerelés, asztalosmunka garanciával.
06/20/430-1461.
ÜVEGEZÉS háznál még ma, de holnap
biztos. Számlánkat a biztosítók visszafizetik.
Strenglass Üvegező Bt. XI., Őrmezei út 55.
310-4116, 06/30/281-1457.
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, 06/30/232-8732.
ANTIALKOHOLISTA BT. szobafestést, mázolást, tapétázást, teljes körű lakásfelújítást vállal.
06/20/998-2369. Tel./fax: 365-2662.
KŐMŰVES-, festő-, mázoló-, tapétázó-, parkettacsiszoló munkát vállalunk. 06/30/619-5491.
HÁZÉPÍTÉS, tetőtér-kivitelezés, gipszkartonozás, lakások, lépcsőházak felújítása, festés, ácsmunka. 06/20/371-0364.
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. Generálkivitelezés!
280-2685, 06/30/934-6473.
AJTÓ-, ablakdoktor! Mindenféle ajtók-ablakok illesztését, szigetelését, átalakítását és zárak
cseréjét vállalom garanciával. Horváth Ákos,
06/30/962-8704.
BÁDOGEMBER BT. Vállalunk bádogos-, és
tetőfedő-, valamint szigetelési munkákat referenciákkal, kis munkákat is.
Tel./fax: 361-4505, 06/20/934-9281.

LAMINÁLT padlózást, parkettázást, csiszolást,
melegpadlózást minőségi kivitelben vállalok!
Tel.: 06/30/398-5782.
AJTÓ-, ablakdoktor! Mindenféle ajtók-ablakok illesztését, szigetelését, átalakítását és zárak
cseréjét vállalom garanciával. Horváth Ákos,
06/30/962-8704.
LAKÁSFELÚJÍTÁS A-tól Z-ig. Kizárólag teljes
körű felújítás. Kert s ház Bt. 06/70/313-1414.
CSALÁDI házak, irodák, lakások, társasházak
átalakítását, felújítását, homlokzatok utólagos hőszigetelését, burkolómunkát, betonozást garanciával vállalunk. 204-6793, 06/20/934-6993.

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.
MOSÓGÉPJAVÍTÁS még ma! 06/20/961-8618,
395-3357. Ingyenes kiszállás. Garancia.
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.
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 1 év garanciával, hétvégén
is. 285-6335, 06/70/315-9525, 06/20/257-2866.

TV-ANTENNA-SZÁMÍTÓGÉP
SZÍNESTÉVÉ-JAVÍTÁS! Orion, Videoton,
ITT-Nokia, Dual, Schneider televíziók helyszíni
javítása azonnal, villamosmérnöki végzettséggel,
garanciával! 06/20/531-7638.
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, vírusirtás, problémák megoldása kiszállással. 06/20/934-1318.
SZÁMÍTÓGÉP gyors, helyszíni javítása 8-20
óráig, hétvégén is. 06/70/286-8789.
NONSTOP számítógép-szerelés lakáson, software, hardware. 06/20/328-0952, 215-7476.
TELEVÍZIÓJAVÍTÁS helyszínen 30 év szervizgyakorlattal, garanciával. 06/20/991-3405.
Kováts Miklós.
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-, hulladékés termőföldszállítás. T.: 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 mes rakterű kistehergépkocsival Budáról! Telefon:
06/70/316-1533, 395-1217. Sziráki.
ZÁRMESTER gyorsszolgálat! Ajtónyitás, zárszerelés, betörésbiztos hevederzár-szerelés, lakatosmunkák, rácsok. 06/30/961-3794.
KÖLTÖZTETÉS, szállítás 3,5 tonnás, dobozos,
emelőhátfalas, nagyplatós tehergépkocsival, vidékre is. Hétvégén is. Tel.: 06/20/923-9188.
TÁRSASHÁZKEZELÉS! Kerületi székhelyű
kft. jogi, műszaki háttérrel közös képviseletet,
könyvelést vállal. 204-0765, 06/20/957-8545.
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.

KERT- és telekgondozást, szőlő- és gyümölcsfametszést vállalok, vidéken is. Tel.: 06/30/682-4431.
KÖLTÖZTETÉS, nehézgépszállítás, lomtalanítás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig, zongora, páncélszekrény. T.: 06/30/948-2206.
TÁRSASHÁZAK közös képviseletét vállalja
M.É.I. Kft. Nagy gyakorlattal, szakmai háttérrel.
Tel.: 06/30/670-3526,
e-mail: oroszlan.miklos@chello.hu
KERÜLETI szolgáltató. Alu-, fa-, műanyagredőnyök, roletta, szalagfüggöny, elektromos, hagyományos cseréje, javítása, ablakok szigetelése.
Ezermestermunkák. 06/30/308-0609, 7-20-ig.
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.
PINCÉTŐL padlásig kisebb-nagyobb takarítást vállalok. Szobafestést, mázolást, tapétázást és kisebb kőművesmunkát, reális áron.
T.: 06/20/358-7399.

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.
OKLEVELES gyógymasszőr kezel szakszerűen
deréktáji-, hát-, nyaktáji fájdalmakat Őrmezőn.
06/30/981-4944.
PSZICHOTERÁPIÁS magánrendelő a Móricz
Zsigmond körtérnél szakképzett orvosokkal,
pszichológusokkal. www.menesirendelo.hu.
06/30/470-6557.
PEDIKŰR, talpmasszázs. Középkorú, leinformálható hölgy otthonába megy napközben.
06/30/381-0834.
FOGÁSZAT. Komplett ellátás, olcsó, szép fogak. Dayka G. u. 4. H-Sze: 9-11, K-Cs: 16-19.
06/30/241-0366, 319-0999/7035.

RÉGISÉG, KÖNYV
SZŐNYEGBECSÜS vásárol régi, keleti szőnyegeket sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan.
Tel.: 06/30/456-3938.
KASTÉLYOK berendezéséhez készpénzért
vásárolok nagyméretű, kisebb festményeket, bútorokat, szekretert, íróasztalt, tabernákulumot,
könyvszekrényt stb. (Hibásat is.) Antik órákat,
ezüstöket, porcelánokat, márványt, bronzszobrokat. Teljes hagyatékért, első vevőként, legmagasabb árat fizetem. (Vidékre is.) II., Szilágyi
Erzsébet fasor 16. Budapest Szállóval szemben.
214-4850, 06/20/323-4104.
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.

ÁLLÁS, VEGYES
600–1500 Ft óradíjjal hölgyeket keresünk
pótmamának, bébiszitternek. Budapestről és
Pest megyéből. Tel.: 205-8700, 243-8280.
XI. KERÜLETI lakásszövetkezet gondnokot keres. Cserelakás szükséges. Érdeklődés: 203-6858.
UNIÓS szintű jövedelemmel, 370 000 Ft kezdő támogatással, ingyenes átképzéssel pénzügyi
tanácsadói állást kínálunk 5 jelentkező számára.
06/20/970-6879.
KÉZMŰVES bedolgozást vállalok. (Ötvös,
bőr, lószerszám, textil, kötés.) 319-1054,
06/30/587-8775.
KIEGÉSZÍTŐ tevékenységet vállalókat, kismamákat, diákokat keresünk piackutatáshoz.
Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: 385-2487.
MEGBÍZHATÓ nő iroda-, magánlakás takarítást vállal. Hívjon bizalommal!
Tel.: 06/30/244-5634.
IDŐS hölggyel, úrral életjáradéki szerződést
kötnék. T.: 214-4850, Mobil: 06/20/323-4104.
ÉLETJÁRADÉKI szerződést kötne vidéki fiatalember XI. kerületi gázfűtéses ingatlanért.
Telefon: 06/30/432-6061.
KERÁMIAÉGETŐ kemence digitális hőfokszabályzóval, újszerű állapotban eladó.
06/30/222-0968.
ERDÉLYI kopó kiskutyák. Az egyik legszebb
kutyafajta. Díjnyertes szülőpártól kölykök eladók. Kiegyensúlyozott, jó idegrendszerű, barátságos társ. Tel.: 06/20/921-0353.
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.
LEMÁSOL-lak. Fénymásolás: 6 Ft/A4. Budán
a legolcsóbb! Cím: 1114 Bp., Bukarest u. 5.
ELTARTÁSI szerződést kötnék idős személlyel,
ott lakás nélkül. Tel.: 06/30/501-6895.
SUZUKI Swift, óarany színű, első tulajdonostól,
üzemképes állapotban, levizsgázva, garázsban tárolva eladó. Gyártási év: 1984. 206-0414, délelőtt.

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.

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

feszített víztükrű medencék
angol nyelv már az oviban
kis létszámú csoportok,
szótagolva olvasás
tenisz, rsg, labdajátékok,
műfüves focipálya,
logopédus és pszichológus
Ne csüggedj, ha messze laksz! zongoraiskola,
Biztonsági övvel és gyermeküléssel informatika,
felszerelt, kényelmes autóbuszainkkal sok-sok játék, síelés,

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

... ÉS MÉG SOK MÁS ÜZLET VÁRJA A KEDVES IDE LÁTOGATÓKAT!

Apróhirdetés-felvétel
hétfő–csütörtök 9–15.30
1111 Budapest, Szent Gellért tér 3.
Telefon: 372-0960
Médiatanácsadás keretes
hirdetésekről:
06/30/9925-866

15

KELENFÖLDI MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA
ÉS SZAKISKOLA
FELVÉTELT HIRDET A 2006-2007. TANÉVRE
Nappali tagozatra
8. osztályt végzetteknek
Szakközépiskolai, érettségit adó képzés
- Informatika
- Angol nyelvi előkészítő
- Elektrotechnika, -elektronika
Szakiskolai képzés
- Elektrotechnika, -elektronika szakmacsoport
10.-eseknek
- Távközlési hálózatépítő OKJ 33522401
- Országos beiskolázás
Érettségizetteknek
- Távközlési technikus OKJ 52542402
- Számítástechnikai szoftver üzemeltető OKJ 52464103
Esti, levelező tagozat
- Távközlési technikus OKJ 52542402
- Számítástechnikai szoftverüzemeltető OKJ 52464103
Tanfolyami képzés
- ECDL tanfolyam
- Nyelvi képzés: angol nyelv
További információval szolgál:
Varga Andrásné (ECDL tanf.) a 463-8215-ös telefonszámon,
Kilin Tamásné a 463-8201-es telefonszámon

Szeretettel várjuk!

ELADÓ LAKÁS!

Budapest XI. kerület, Ibrahim utcában – családi házas környezetben – 3 lakásos
társasházban 101 m2-es, 3 szoba + nappali, duplakomfortos tetőtéri lakás
2 gépkocsibeállóval eladó!
Érdeklődni lehet: BUDA-HOLD Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 18.
Mátay Lászlóné. Telefon: 203-6092, 06/20/9732-279

SPORT
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Ha valaki nem olimpiai bajnok, az
Magyarországon akár teljes inkognitóban leélheti az életét. Esetünkben ez többszörösen is igaz, hiszen
dr. Tasnády Károly 1962 és 1997
között nem Magyarországon élt.
Ami persze nem változtat a tényen,
hogy az igen eredményes magyar
öttusázás egyik markáns személyisége volt.
A sportpályafutását követő évtizedekben
nemzetközi elismertségre szert tett általános- és baleseti sebésszel az Őrmezői
lakótelepen lévő lakásában beszélgettem.
Természetesen először a sportról, sportpályafutása sikereiről és buktatóiról esett szó.
– Azt hiszem, teljesen szokványos módon
kerültem a sport közelébe, majd vonzásába – mesélte a házigazda. – 1941-ben a
Gamma SE-ben úszkáltam, s egy alkalommal elindítottak egy KISOK-versenyen, ahol az eredményhirdetéskor én is a
dobogóra állhattam. A MAC és a Gamma
módszeresen gyűjtötték a tehetséges úszókat, akik közül azután többen elkeveredtek az öttusázókhoz. Nálam ez csak évekkel később következett be. A már akkor is
edzősködő Benedek Ferenc szervezett egy
kéttusa felmérőt a Margitszigeten. Száz
métert kellett úsznunk és háromezer méter futás jelentette a második próbát. Én a
második helyen végeztem, de arra nagyon
határozottan emlékszem, hogy a későbbi
világklasszis pólós, Markovits Kálmán
lett mögöttem a harmadik.


Öttusa: Tasnády Károly világbajnoki címet is szerzett

Beckenbauert is operálta
a Honvéd csapatának tagjaként fő sportágamban is országelső.


Azért mondjuk el azt is, miért nem jutott ki a helsinki olimpiára 1952-ben?

Akkor még négyezer méteres tereplovaglás szerepelt a programban, én pedig az
olimpiát megelőzően akkorát buktam,
hogy kulcscsonttörés lett a vége. Nem
voltam sokkal szerencsésebb 1953-ban
sem, bár akkor legalább már kijutottam a
Chilében megrendezett világbajnokságra.
Ott ugyanis egy olyan rossz lovat sorsoltam, amellyel egyszerűen nem tudtam
mit kezdeni. Ezért szinte végigsétáltam a
távot, s bevezettem a célba a négylábút. A
versenybíróság előbb engedte, hogy a másik négy napot is leversenyezzük, majd a
végső eredmények ismeretében nemcsak
engem, hanem a magyar csapatot is disz-

szem, a feledhetetlen lovas edző, Tóth Béla
nem kevesebb, mint száz csődört készített
fel a nagy eseményre, amelynek lovas számát Örkényben bonyolították le. Bár az
egyéni verseny arany- és ezüstérmét nem
tudtuk itthon tartani, de a Szondy István,
Benedek Gábor, dr. Tasnády Károly összetételű trió több mint ötszáz pontos előnynyel nyerte meg a csapatversenyt.


kvalifikálták. Ha én kapok a lovaglásért
nulla pontot, úgy a többi részeredmény ismeretében Magyarországnak kellett volna
megnyernie a vb csapatversenyét!


Az ugyancsak balszerencsés vb-bemutatkozást
követően 1954-ben azért csak kijött a valós tudás:
hazai pályán sikerült kiharcolnia a magyar válogatottnak a világbajnoki győzelmet.

Októberben Budapest rendezhette meg
a világbajnokságot, ahol a lovakkal nem
volt különösebb gond. Ma is jól emlék-

Ön ekkor 25 éves volt, tehát elméletileg még csak
ezután ívelt volna felfelé a pályafutása. Ám tudjuk,
nem így történt. Miért is?

Ekkor már évek óta a Honvédban sportoltam, így 1953-as diplomázásomat követően katonaorvosként, tiszti besorolásban
kezdtem el dolgozni. Az 1954-es vb után,
a világbajnok csapat tagjaként, Kutas elvtárs utasítására minden indoklás nélkül
kizártak a válogatott keretből. Ekkor elhatároztam, a továbbiakban csak az orvosi
karrierem építésével törődök, majd beadtam a leszerelési kérelmemet.


Megvoltak tehát az első sikerek, de innen még
hosszú lehetett az út a világhírnévig. Hogyan folytatta sportpályafutását?

A csepeli öttusázókhoz csatlakoztam,
ahol akkoriban igen komoly nevek alkották a csapat gerincét. Így többek között ott
sportolt a későbbi egyéni olimpiai bajnok,
Benedek Gábor, dr. Hegedüs Frigyes, a
hatvanas évek sikerkapitánya, Karácson
László és ott nyüzsgött az öttusának később Balczót is megnyerő Benedek Ferenc is, de 1951-ben a Bp. Honvéd akkor
megalakult szakosztályába léptem át. Bár
köztudottan jó lovasnak számítottam,
azért mint érdekességet megjegyezném,
hogy előbb nyertem lovaglásban országos
bajnokságot (középosztályú díjugratás,
1952), s csak a következő két évben lettem
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Jóval később ugyan, s akkor is csak áttételesen,
de ismét kapcsolatba került a sportélettel.

Valóban, de addig még nagyon sok minden történt. A Rókus Kórházban sebészorvosként dolgoztam, de a gyakorlati munka
mellett a szakirodalom is intenzíven érdekelt. Ezért gondoltam arra, hogy tudományos fokozatot szerzek. A kórház írásos támogatásával jelentkeztem is a Tudományos
Minősítő Bizottságnál, de dr. Gegesi Kiss
Pál akadémikus aláírásával elutasítottak.
Az indoklásból szó szerint idéznék: „Tudományos fokozatot csak olyan, szakmailag
arra érdemes szakemberek nyerhetnek,
akik támogatják népi demokratikus rendszerünket, és tevőlegesen részt vesznek
szocialista társadalmunk építésében”.


Gondolom, ezt olvasva nem perdült táncra.
Egyáltalán: mit tehetett az adott helyzetben?

Végeztem tovább a dolgomat a kórházban.
Amikor évekkel később megtudtam, hogy
Münchenben lesz egy engem érdeklő tudományos kongresszus, azon előadást
szerettem volna tartani. Lázasan készülődtem, majd beadtam az útlevélkérelme-

met, amit elutasítottak. Fellebbezésemet
követően behívattak a BM-be és elbeszélgettek velem. Kerek perec megmondták:
csak akkor kaphatok útlevelet, ha aláírok
nekik. Nem volt túl sok választásom, így
aláírtam a beszervezési papírokat. Három
nappal később felültem a vonatra és 1988ig be sem tettem a lábamat az országba…


Az előadást ezek után természetesen megtarthatta. Hogyan fogadták?

Mivel németül és angolul is beszéltem, így
eleve jó helyzetből indultam.
Még ott, a müncheni kongresszuson állást ajánlottak
a Düsseldorf melletti Wesel
város kórházának sebészetén,
majd egy év múltán a düsseldorfi egyetemi klinikára
kerültem. Wuppertalban is
eltöltöttem három és fél évet,
ezután vettem délre az irányt.
1967-ben Münchenben kötöttem ki.




Közben szervezte a hazatérését…

Olyannyira, hogy már 1990-ben lakást
vettem itthon, s apránként költözködtem
Münchenből Budapestre. Így a számomra
kedves darabok javát sikerült áthoznom.
Végleg 1997-ben telepedtem vissza Budapestre, bár 1996 és 2000 között bírósági
szakértőként még gyakran kellett hivatalosan utaznom a bajor fővárosba.


Hogyan sikerült a visszatérés?

Természetesen kíváncsi voltam az 1962ben aláírt aktámra, ám azt nem találtam
a Történeti Hivatalban! Egyébként jól
érzem magamat, többek között ápolom
sportbaráti kapcsolataimat. Különösen a szintén Németországból 1999-ben
hazatelepült Szondy Istvánnal vagyok

Itt került ismét kapcsolatba a
sporttal, ha jól tudom...

Akkor már javában tartottak
az 1972-es müncheni olimpia
előkészületei, én pedig a bajor
öttusa szövetségen keresztül
„képbe kerültem” a szervezőknél. Egyébként az általános sebészet mellett baleseti
sebészként is dolgoztam, s
ebben a minőségemben egyre
több élsportoló keresett meg.
Egy idő után „divatba jöttem”
a Bayern München labdarúgóinál is; közülük számos Chilében egy lovon bukott el a csapat
világnagyságot (Uli Hoeness,
Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Sepp gyakran együtt. Ő is itt lakik a kerületMaier) is megoperáltam az évek során. Az ben, s ha megyünk úszni a Hotel Héliába,
1973/74-es években többször is rá akartak mindig én viszem autóval. Egyetlen bávenni, legyek a csapatorvosuk. Bár talics- natom, hogy egy nem egészen sikeres
kányi pénzt kereshettem volna, mégsem gerincoperáció következményeként a bal
vonzott az a szerteágazó tevékenység, amit kezem nem teljes értékű, így teniszezel kellett volna látnom. Így megmaradtam ni sem tudok. Ezzel együtt igazán nincs
egy kisebb klinika vezetésénél, ahol 1996- okom panaszra.
ig folyamatosan dolgoztam.
Jocha Károly

