ÚJBUDA

 KELENFÖLD

Emlékünnepség,
díjátadás
A XI. kerület Újbuda
Önkormányzata
március 14-én,
kedden 14 órakor
az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékére ünnepséget
tart a Csíki-hegyek utcai Általános Iskolában (Csíki-hegyek utca
13-15.). A rendezvényen adják
át a 2006. évi „Pro Communitate
Budapest XI. kerület”, valamint a
„Pro Urbe Budapest XI. kerület”
kitüntetéseket. Az ünnepélyes
megemlékezésen az iskola tanulói működnek közre.
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A XI. KERÜLET POLGÁRAINAK HETI KÖZÉLETI LAPJA
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Gerlóczy, Csontváry

Sportköltségvetés

Lemezbemutató

A két név összefügg, ennyit
mindenki tud, de tekintsünk
túl a közhelyeken...

Kiemelt támogatás jut a sportra, három naponként indul egy
új rendezvény, közöttük egy
Guiness-rekord kísérlet.

Új albumát mutatta be az
Anima Sound System az A38on. A hajó is megmozdult a
pörgősebb számok alatt.

interjúnk az 5. oldalon

cikkünk a 3. oldalon

beszámolónk a 9. oldalon

Közel ötven helyszínen

Mire elég a 24 milliárd forint?
zója és kerete a költségvetés. Ezért a szocialista frakció már az elmúlt év közepétől
dolgozik azon, hogy a fejlesztési célokat,
működési feltételeket összegyűjtse, kialakítsa a prioritásokat. A költségvetés sokak
közös munkájának terméke; képviselők,
közalkalmazottak, köztisztviselők együttes
munkájának terméke. A képviselők között
persze a költségvetési szavazás különbséget
teremt, amíg az előkészítésben valamennyi
képviselő javaslataival részt vehet – és általában részt is vesz – addig annak elfogadása
a többséget biztosító koalíció feladata.
Természetesen saját javaslataim is
szerepelnek a költségvetésben és azt is természetesnek érzem, hogy nem minden javaslatom, de nem szeretném önmagamat
többi képviselőtársam elé „nyomni”, ezért
ezekről nem nyilatkoznék. Felhívnám
azonban néhány általános jellemzőre a
figyelmet: az eltelt négyéves ciklus alatt
sikerült a hiány teljes nagyságát egészében

Az Újbuda előző szá-

PRO ÉS mában gyorsjelentést
KONTRA közöltünk a város idei

költségvetéséről annak
testületi elfogadását követően. Ebben
a számunkban Wieszt János, a Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke (MSZP),
valamint Balás Piri László (Fidesz), a
legnagyobb ellenzéki párt költségvetési szakértője válaszol kérdéseinkre.


Ön személy szerint hogyan vett részt ennek a költségvetésnek a megalkotásában,
előkészítésében? Mennyire hasonlít az Ön
elképzeléseihez a végeredmény?

Egy költségvetés készítése
több tekintetben is egy-egy év összegzése;
a költségvetést megelőző évben megfogalmazott célok, viták eredménye az, hogy
milyen feladatok megoldása kerül bele a
következő éves költségvetésbe, ugyanakkor
az adott évben végzett munka meghatároWIESZT JÁNOS:

Újbudai Pedagógiai Napok

is csökkentenünk, ugyanakkor a tényleges
hiányt – ami nem tartalmazza az elmúlt
négy év alatt kétszeresére nőtt virtuális
elszámolási tételt – kevesebb mint a felére leszorítanunk. Költségvetésünket jól
jellemzi, hogy olyan likviditásmenedzselésre, amire az előző négy év alatt gyakori
kényszer volt, nem volt szükség. Sikerült a
kerület régen esedékes fejlesztéseit is megindítanunk, ennek költségeit nagyrészt
tartalmazza a költségvetés, ám nem szerepelnek még benne a fővárosi, az állami, illetve a vállalkozói pénzekből megvalósuló
fejlesztéseink, ezekre a megfelelő döntések
meghozatala után vissza kell térni.
BALÁS PIRI LÁSZLÓ: Mint azt már megszokhattuk, az ellenzéki képviselőket nem
vonták be a költségvetés előkészítésébe,
csak a bizottsági üléseken volt módunk
ismerkedni az anyaggal. Ráadásul a polgármester úr előterjesztett módosító javaslataink közül egyet sem fogadott be,

Budapesti Tavaszi
Fesztivál 2006

így hiába indítványoztuk például a telekeladás mérséklését vagy a fiatalok lakástámogatásának növelését. Szomorú, hogy a
baloldali frakciók leszavazták útfelújítási
javaslatunkat, sőt, még az előterjesztetthez
képest is 10 millió forinttal csökkentették
az erre a célra szánt keretet.


Két korszakos jelentőségű zeneszerző,
a 250 esztendeje született Mozart, és a
125 éve született Bartók Béla emlékét
idézi a 26. Budapesti Tavaszi Fesztivál
gazdag programjának legtöbb eseménye március 17. és április 2. között.

Minek tulajdonítja, hogy évek óta először
nem emelkedett a mérlegfőösszeg? Jó ez,
vagy valamiféle megtorpanást kell mögötte sejtenünk?

WIESZT JÁNOS: Két fő okot említek. Egyrészt

önkormányzatunk az előző évre fejezte be
azt az „alkalmazkodást”, amit a forrásmegosztási rendszer írt elő: ennek érdekében
2003-ban a mai vezetés tette meg az első
lépéseket. Ezért az előző két évben költségvetésünk nagymértékben nőtt, de most a
csökkenő lakosságszám finanszírozási következményei újra előtérbe kerültek.

folytatás 3. oldalon
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Tradíciók
és új utak
Március 2–3-án rendezte meg a XI.
Pedagógiai Szolgáltató Központ az
Újbudai Pedagógiai Napokat Tradíciók
és új utak a magyar közoktatásban címmel. Pedagógusok, oktatási szakemberek, lélekgyógyászok tartottak előadásokat, illetve bemutatókat több kerületi
oktatási, illetve közintézményben.

Dömök Viktória

A pedagógiai napok rendezvénysorozatát
a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
dísztermében Gyurcsó Gyuláné, a központ igazgatója nyitotta meg, majd Bács
Márton alpolgármester, az est védnöke
köszöntötte a megjelenteket.
A központi rendezvény első előadója
Hoffmann Rózsa, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pedagógia tanszékének
vezetője volt, aki Állandóság és megújulás
a pedagógiában címmel a nevelésfelfogás-

Hatszáz embert foglalkoztat a Sykes Közép-Európa Kft.

A Mozart tiszteletére
bemutatásra kerülő
programok gazdag
kínálatából előző
számunkban ismertettük a legérdekesebbnek ígérkezőket
a teljesség igénye
nélkül, ezúttal elsőként a Bartók Bélára
emlékező előadásokból emelünk ki néhányat. Közülük talán a legjelentősebb
a Nemzeti Filharmonikus Zenekar estje
lesz a Művészetek Palotájában (III. 24.).
Kocsis Zoltán vezényletével az 1. hegedűverseny (szólista Kelemen Barnabás), az
1. zongoraverseny (szólista Ránki Dezső)
és a Concerto szólal meg. A Bázeli Kamarazenekar Christopher Hogwood dirigálásával a Zene húros hangszerekre, ütőkre
és cselesztára című művet adja elő a Zeneakadémián (III. 28.). Érdekesség, hogy
ezt a munkáját Bartók e zenekar felkérésére írta 1936 nyarán. Főhajtás címmel
hirdették meg a Művészetek Palotájában
a magyarországi Bartók-kórusok emlékestjét (III. 19.). Bartók mindhárom színpadi műve (A kékszakállú herceg vára,
A fából faragott királyfi és A csodálatos
mandarin) látható lesz az Operaházban
(III. 31.), de a kékszakállút a kaposvári
Csiky Gergely Színház (III. 25.), A csodálatos mandarint a Szegedi Kortárs Balett
(IV. 1.) előadásában is megtekinthetjük;
e társulat másik darabjának, a Táncszvitnek ekkor lesz a bemutatója. Ugyancsak
a kékszakállú témakörét és feldolgozásait
járja körbe a Szerelemajtók című összeállítás a Művészetek Palotájában (III. 27.).
A Visegrádi Négyek országából jött művészek a Millenáris Teátrumban adnak
koncertet a Bartók-év jegyében (III. 22.).
Gazdag válogatást hallhatunk Bartók kamaraműveiből is a fesztiválon, közülük
többet, így a Kontrasztokat és a II. vonósnégyest kétféle interpretációban.
folytatás a 12. oldalon

CÉGTÖRTÉNET

A legjobb munkahely Magyarországon
A Sykes 1999-ben nyitotta meg magyarországi irodáját a Fehérvári úton. Mára az
alkalmazottak száma meghaladja a hatszázat, a magasan képzett ügyfélszolgálati
szakemberek naponta több tízezer hívást
válaszolnak meg 12 nyelven, a lehető legrövidebb idő alatt, a legegyszerűbb információktól a legbonyolultabb, szakmai
képzettséget igénylő kérdésekig. László
György vezérigazgatót kérdeztük az eredményekről, sikerekről.

plusz szolgáltatásként segítjük a termékfejlesztést is, hiszen mi itt előbb tudjuk, hogy
mondjuk egy telefonkészüléknek milyen
hibái vannak, vagy mit lehetne rajta javítani, mint bárki más. Ahogy egy termék
kijön a piacra, abban a pillanatban nálunk
csapódik le a fogadtatása, és mi visszajelzünk a megbízóinknak, hogy mit kellene
másképp csinálni.

 Tavaly óta az Önök cége válaszol a kormányzati ügyfélszolgálat 189-es hívószámára
érkező hívásokra.

A pedagógiai napok megnyitó ünnepsége

ban végbement változásokat tekintette át,
hangsúlyozva, az állandóság és a megújulás folyamatosan jellemzi oktatáspolitikánkat. Ideális esetben a kettőnek egyensúlyban kellene lennie, ez azonban gyakran megbomlik, s a tradíció, az állandóság
egyre inkább háttérbe szorul.

folytatás 3. oldalon

Cégünk arra szakosodott, hogy elektronikus ügyfélszolgálatokat építsen ki és üzemeltessen. Ezt a profilt olyan jól sikerült
kialakítani, hogy most már a világ és Magyarország legnagyobb vállalatai közül sokan velünk végeztetik ezt a tevékenységet.
Ez annyit jelent, hogy ha ön lát egy számot,
hogy hívja fel, ha bármi gondja van egy
adott cég valamely termékével, és ezt megteszi, akkor azt a hívást mi fogadjuk annak
a cégnek a nevében, s ettől kezdve mi próbáljuk meg az adott problémát orvosolni.
Ügyfeleink között olyan vállalatok szerepelnek, mint a Nokia, a Samsung, a Malév,

Révész Marianna

Révész Marianna

 Milyen tevékenységet végez a Sykes?

a MÁV vagy a Fővárosi Gázművek, de mi
látjuk el a Magyar Köztársaság Kormányának ügyfélszolgálati tevékenységét is.
Az elmúlt közel hét év alatt eljutottunk

oda, hogy hatszázötven emberünk és négy
nagy call centerünk van, kettő Budapesten,
kettő Miskolcon. A velünk dolgozó cégek
listája pedig önmagáért beszél. Emellett

Kevés cég mondhatja el magáról, hogy a
miniszterelnök megtisztelte látogatásával. Többek között mi működtetjük Magyarország ügyfélszolgálatát, mivel ezt
a számot tízmillió ember hívhatja, ha a
Kormányzati Ügyféltájékoztató Központot szeretné elérni. Egy olyan nemzetközi
versenytárgyaláson lettünk elsők, amelyen a legnagyobb cégek indultak.
A Sykes nemzetközi viszonylatban több
mint 25 ezer alkalmazottal dolgozik 143
nyelven, a világpiac legjobb három cége között van, ez stabil hátteret jelent nekünk is.
folytatás a 2. oldalon

HÍREK / ÖNKORMÁNYZAT
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A kerületben működik a Sykes Közép-Európa Kft.

Magyarország legjobb munkahelye
folytatás az első oldalról
Mivel mi csak ezzel foglalkozunk, a legmagasabb minőségi elvárásoknak is meg
tudunk felelni, és olyan piacképes extra
szolgáltatásokat is biztosítunk, amelyek
nagyon sokat érnek az ügyfeleinknek.

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:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Telefonszám:

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

Honlap: www.ujbuda.hu
KIHELYEZETT
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK

Ezt pontosan tudjuk, mert a Hewitt és a
Fortune meg is mondja, hogy mitől jó egy
cég, vagy mitől nem. Ennek több oldala
van: egyrészt kemény munkát végzünk,
ahol minden másodpercnek jelentősége
van, minden embernek a teljesítményét
pontosan nyomon lehet követni, és rendkívül nagy a stressz, a leterhelés. Másrészről viszont nagyon fontos, hogy a munkáltató arra is odafigyeljen, hogy ezt valahogy
kompenzálja, és megteremtse a feltételeket
a munkatársak regenerálódására, legyen
az színház, mozi, szórakozás, utazás, esti
bulik, vagy éppen sportolási, esetleg ingyen nyelvtanulási lehetőség. Egy időben
volt saját masszőrünk is, de sajnos ezt hat-

meg kell érteni, hogy mi a problémája, és
meg kell tudni oldani a gondot. Ez azért
fontos, mert a betelefonálók jó része nem
azért hív, hogy megdicsérje az adott cég
termékét, vagy szolgáltatását, hanem mert
valami gondja van vele. Egy kimutatás
szerint az az ügyfél sokkal elégedettebb,
akinek volt valami problémája, amit a cég
flottul, gyorsan megoldott, mint az, akinek soha semmi gondja nem volt.

 Milyen elvárásaik vannak a munkatársaikkal szemben?

Révész Marianna

hétfőtől csütörtökig 8.30-16, pénteken 8.30-13 óráig. Tel.: 371-1324

MSZP A NYELVTANULÓKÉRT

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

Állandó programok: minden kedden
ingyenes jogi tanácsadás 14-16 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.
A programokról bővebb információ
a 209-3439-es és a 06/20/471-4972es számon kapható. A helyszínük:
XI., Budafoki út 9-11. Az iroda nyitva tartása: hétfő-csütörtök 10-18-ig,
péntek 11-17-ig.
MDF JOGI TANÁCSADÁS

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

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.

Szöllőssy Anna

BM KÖZPONTI OKMÁNYIRODA
 XI., Fehérvári út 83. Nyitva tartás:

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

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

A kerület határában születtem, a Naphegyen, onnan költöztünk át a Gellérthegyre. Az egyik nagymamám a Zsombolyai
utcában lakott, a másik a Fadrusz utcában,
a Feneketlen-tavon tanultam meg korcsolyázni, úgyhogy sok minden köt ide.

(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

ÉJSZAKAI ÉS HÉTVÉGI PATIKAÜGYELET

JOBBIK-KAPCSOLAT

 Kerületiként hogyan kötődik Újbudához?

KIHELYEZETT ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK

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. Ugyanitt a MIÉP XI. kerületi újjáalakult Ifjúsági Tagozata is
várja a radikális nemzeti gondolkodású fiatalokat minden hétköznap az iroda nyitvatartási idejében. Ugyancsak a
nyitvatartási időben a Magyar Fórum
régebbi számai ingyen elvihetők.

Nekem nagyon kényelmes, hogy itt van a
székhelyünk, mivel közel vagyok az otthonomhoz, nem kell naponta átautóznom
a városon. A cégünk számára óriási előnyt
jelent a kerület jó tömegközlekedése, mivel a munkatársaink gyakran éjjel, vagy
hétvégén jönnek dolgozni. Ennek a területnek nagyon jó a „lakottsága”, ami azért
lényeges, mert a környéken élők nálunk
találhatnak munkahelyet. A kerület részéről viszont egy kicsit több figyelmet is
el tudnék képzelni, hiszen az elmúlt hat év
alatt felépítettünk itt egy ekkora céget.

Nyitva tartás: Hétfő: 15-19 óráig,
Kedd: 9-13 óráig, Szerda: 14-18 óráig,
Csütörtök: 14-18 óráig, Péntek: 9-13
óráig. Tel.: 248-0777, 248-0778

(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

MIÉP HÍREK

 Mit jelent Önnek vagy a cégnek, hogy éppen ebben a kerületben működnek?

Nagyon komoly háromlépcsős kiválasztási rendszeren kell átmenni a jelentkezőknek: részt vesznek egy pszichológiai teszten, egy képességfelmérő teszten, végül
pedig egy személyes beszélgetésen, ahol a
tesztek eredményeit próbáljuk meg ellenőrizni. Ide csak olyan emberek kerülhetnek be, akik alapvetően nagyon jól kommunikálnak, türelmesek, empatikusak,
kitartóak és stressztűrőek. A nyelvtudás, a
technikai tudás szintén fontos feltétel, mivel több cég nagyon komoly műszaki elvárásokkal rendelkezik. Minden esetben
úgy kell kezelni az ügyfelek problémáját,
hogy az illetővel nem találkozunk, tehát

 Eleven Center, XI., Rétköz u. 7.

BEVÁNDORLÁSI ÉS MIGRÁCIÓS HIVATAL

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.

Felnőttképzés és elhelyezkedés

Palló a munka világába
Március 21-én 10–14 óráig Palló a
munka világába címmel egy, a tanulás
és a munkalehetőségek összefüggését, valamint az ezzel foglalkozó Palló
rendszert bemutató rendezvény lesz
Budapesti Művelődési Központban.
A rendezvény célja a tanulástól elszokott
felnőttek képzésbe való bekapcsolódásának segítése a tanulási és munkalehetőségek megismertetésével, a választás
képességének kialakításával. Különböző
tanulást és elhelyezkedést segítő technikákat mutatnak be, valamint felnőttképzési konzulensek segítségével tájékoztatást
nyújtanak a rendelkezésre álló támogatásokról, képzési lehetőségekről. 11 órai
kezdettel szakmai műhelybeszélgetést
tartanak a programról közművelődési intézményvezetők részére Palló – Segítség a
felnőttkori tanuláshoz elnevezéssel.
A rendezvény ideje alatt kiegészítő
szolgáltatások várják az érdeklődőket,
így lehetőség lesz egyéni konzultációra, megismerkedhetnek a számítógépes
önéletrajzírással, valamint az internetes
álláskereséssel, és azzal, hogyan lehet ön-

életrajzokat feltölteni az állásközvetítő weboldalakra. A program a „Művelődés hete
– a tanulás ünnepe” sorozat része.
A Palló – Az élethosszig tartó tanulás
információs, felkészítő és segítő hátterének
biztosítása a közművelődési intézményekben nevű projekt a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program A felnőttképzés
hozzáférésének javítása a rendelkezésre
álló közművelődési intézményrendszer
rendszerszerű bevonásával című intézkedésének keretében valósul meg. A célja a
felnőttképzésbe való bekapcsolódást, a
lemorzsolódás csökkentését segítő szolgáltatások biztosítása a közművelődési
intézményekben a működtetéshez szükséges személyi és internetes háttér megteremtésével. A Budapesti Művelődési
Központ, a Biatorbágyi Faluház és Karikó
János Könyvtár 2005. február 1-jén kezdte
el a munkát, amelynek támogatott szakasza 2007. január 31-ig tart.
A projekt során kifejlesztett képzések,
információs rendszerek, szolgáltatások
legalább 2012. január 31-ig elérhetők lesznek. Információ a www.pallo.bmknet.hu/
honlapon található.

Sportnap március 15-én

GÉPJÁRMŰADÓ

László György, a Sykes Dél-Kelet
Európai regionális vezérigazgatója 45 éves, nős, négy lánya van.
Felesége, Anna középiskolai tanár,
lányai közül Viktória (21) az ELTE
magyar-angol szakán tanul, Zsófi (18),
Barbi (16) és Orsi (14) gimnazisták. A
Külkereskedelmi Főiskola elvégzése
után MBA diplomát szerzett, angol
nyelvből felsőfokú nyelvvizsgája van.
Hobbija a tenisz, az ulti és a zene.

Az éves gépjárműadó első részletét
március 15-ig lehet pótlékmentesen
befizetni a hivatalos értesítőhöz mellékelt csekken. A második részlet befizetési határideje szeptember 15. Az
adó-befizetési kötelezettség elmulasztása behajtási eljárást von maga után.
ÚJ HELYEKEN A SEBESSÉGKIJELZŐK

A február elején rendszerbe állított
három mobil sebességkijelző készülékeket március 10-től a Neszmélyi út
– Vőfély utca, a Tétényi út – Vahot utca és a Villányi út – Szüret utca sarkán
állítja fel jelzőkészülékeket működtető
Újbuda 11 Kht.

REAKCIÓ
Közleményt juttatott el a Bikás Park Egyesület lapunk múlt heti számában „Schmitt
Pál a Budai Klub Galériában” címmel megjelent az Egyesületet is érintő tudósításunkkal kapcsolatban. A Klacskó Géza elnök
által jegyzett írás szerint a Bikás Park Egyesület pártoktól való függetlensége jegyében
nem csupán egyetlen pártot, esetünkben a
Fidesz-Magyar Polgári Szövetséget kereste
meg kezdeményezésével. (Ezt mi sem állítottuk – a szerk.)
Az egyesület minden, a kerületi képviselő-testületben képviselővel rendelkező
pártot megkeresett, és ezek közül támogatta
elsőként a Fidesz kerületi szervezete kezdeményezésüket. Ezt a tényt a megállapodással kapcsolatos nyilatkozatukban is jelezték.
Egyetlen párttal sem kívánnak kizárólagos
kapcsolatot kiépíteni, de bíznak abban, hogy
a helyi nyilvánosság fejlesztése, a zöldfelületek aktív védelme és a helyi közakarat megvalósítása érdekében megállapodásra tudnak
jutni a pártok kerületi szervezeteivel. Több
párt is válaszolt felhívásukra, velük előkészítő
egyeztetéseket folytatnak. Javaslataik szerint
javítani kell a döntés és döntéselőkészítés
folyamatának nyilvánosságát, különös
hangsúlyt kívánnak fektetni a zöldfelületek
aktív védelmére. Szeretnék védetté nyilvánítani a Bikás park egészét.

VASÚTMODELL KIÁLLÍTÁS

Az Aloe Vasútmodell Klub és a
Fővárosi Művelődési Ház szervezésében Vasútmodell kiállítás nyílik március 14-én az FMH-ban (Fehérvári út
47.). A bemutatón megtekinthető lesz
egy házi készítésű kerti vasút, továbbá terepasztalok, modulrendszerek,
keskeny nyomközű és nagyvasúti, vitrin és házi készítésű egyedi modellek
többféle méretarányban. A kiállítás
ideje alatt szaktanácsadással várják
az érdeklődőket, valamint lehetőség
nyílik vasútmodell- és terepasztal
javításra, képeslapok, szakkönyvek
adásvételére, cseréjére. Az esemény
március 26-ig tart nyitva naponta 10től 18 óráig.
EGÉSZSÉG- ÉS SPORTNAP VÉRADÁSSAL

A Keveháza utcai általános iskola
egészség- és sportnapot szervez március 11-én 10–13 óráig a Bikás-dombon. A programok között sportversenyek, különböző egészségi állapotot
ellenőrző mérések, ruhaosztás, reformétkezési tanácsadás és ételkóstoló szerepelnek, valamint lehetőség
nyílik véradásra is. Rossz idő esetén a
Keveháza u. 2. sz. alatti iskolában tartják a rendezvényt, melynek támogatói
az Egészségért Egyesület, a Családok
a családokért Egyesület, a Kelenföld
Egyesület és a Magyar Vöröskereszt.

Pezsgő Újbuda

Újbuda sportolói az esélyegyenlőségért címmel sportnapot szervez a Polgármesteri Hivatal szabadidő és sport osztálya március
15-én a MAFC Sportcsarnokban (Hauszmann Alajos u. 10.).

A részletes program:
8.00–10.30 A Baráti Bőrlabda Football Club óvodás bajnoksága 12 csapat részvételével, majd eredményhirdetés.
10.30–10.35 A Montágh Imre Általános Iskola táncbemutatója Ritmusjáték címmel.
10.40–11.00 Hársfa Egyesület–Magyar Speciális Olimpia Szövetség–
MAFC – férfi kosárlabda-mérkőzés.
11.05–11.35 A Törekvés SE kerekesszékes kosárlabda-mérkőzése.
11.35–11.40 és 12.00–12.05 A Down Alapítvány Sarokház Lakóotthon
táncbemutatói: Keleti táncok és részlet a Macskák című musicalből.
12.05–13.30 Kosárlabda döntő a József Attila Gimnázium és a Szent
Margit Gimnázium csapatai között.
A szünetben táncbemutató, utána díjátadás.
14.00–17.30 Női kispályás labdarúgó-bajnokság négy csapat részvételével, utána díjkiosztás.

Dömök Viktória

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:

 2001-ben a Fortune Magazin és a Hewitt
Inside által végzett felmérésben elnyerték
a Legjobb Munkahely Magyarországon címet. Minek köszönhető a siker?

százötven embernél már nem lehet megoldani. Végül pedig nagyon szerencsések
vagyunk, mert ezt a tevékenységet legtöbbször fiatal emberek végzik, általában
egyetemről frissen kikerült huszonévesek,
akik – ha engedik és teremtenek rá lehetőséget –, akkor nagyon jól tudják magukat
érezni, attól függetlenül, hogy közben kemény és komoly munkát végeznek.

FKGP ÖSSZEJÖVETELEK

Március 3-án este a Flamenco Hotelben No
Kampány – Champagne címmel rendeztek az
Újbuda életében jelentős szerepet játszó közéleti személyiségek részvételével nagysikerű
bált. A hangulatot jól mutatja az FMH fenti
táncospárjának fergeteges előadása.

ÚJBUDA 2006. MÁRCIUS 8.

ÖNKORMÁNYZAT

Kiemelt támogatás a sportnak a költségvetésben

Júniusban adják át a
műfüves futballpályát
A kerület költségvetése ebben az
évben is lehetővé teszi, hogy Újbudán
minden korosztály megtalálja a számára kedvenc sportolási lehetőséget,
a felüdülést nyújtó, egészségét megőrző programokat. Az önkormányzat
támogatásával háromnaponként indul
új rendezvény a szabadidő és sport
osztály szervezésében.
A programok között megtalálhatók a
rekreációs jellegű tevékenységek, a nyugdíjasok, a nagycsaládosok, vagy az alkalmi érdeklődők számára szervezett rendszeres kirándulások. A lakosság körében
közkedveltek a tömegsportrendezvények,
ezért idén is minden helyi ünnepséget
sportnappal teszünk színesebbé. Ezek közül is kiemelkedik a március 15-i, amikor
is valamennyi korosztály a fogyatékkal
élőkkel együtt sportol. Ez a nap a tolerancia jegyében telik, és arra szolgál például,
hogy a sport miképp tud hozzájárulni e
tulajdonság fejlesztéséhez az esélyegyenlőség és az egymásra figyelés érdekében.
Augusztus 20-án testvérvárosainkat
fogadjuk sport és kulturális programokkal, valamint megrendezzük az immár
hagyománnyá vált Szent István-napi Kupát, mely nagyon kedvelt a sportot kedvelő vendégeink körében.

gattuk. A nem kiemelt, ún. kis egyesületeknek is több jut az idén, hétmillió forint
a támogatási keretük. Az idei tervezett és
elfogadott összeg több mint nyolcvanmillió forint, amelybe a két kosárlabdacsapat
támogatása is beleértendő.
Létesítményeink fejlesztésére már tavaly is kiemelt figyelmet fordítottunk. Aki
az idén megy üdülni, a Soltvadkerti Családos Üdülőnkben felújított fürdőszobát,
vizesblokkot talál. Megújult az ifjúsági tábor is, ahol a zsúfolt nyolcágyas szobákat
kulturált négyágyas szobákká alakítottuk.
Ebben az évben az elektromos hálózat teljes rekonstrukciójára, a szennyvízelvezetés
korszerűsítésére kerül sor. Balatonfüredi
üdülőinket is teljesen felújítottuk, így nyáron az ott üdülők kellemes meglepetésben
részesülnek, hiszen vadonatúj szobák, bútorok, konyhai berendezések várják a pihenni
vágyókat. Mindkét üdülőnkben a nyugdíjasok számára jelentős kedvezményeket biztosítunk, ez is a költségvetésünk teherviselő
képességét mutatja, hiszen a jelentkezők
létszámának nem szabtunk határt.
Létesítményfejlesztési szempontból
a sport területén idén nyáron történelmi
pillanathoz érkezünk, hiszen júniusban átadjuk a pályázati forrásból (90 MFt) és önkormányzati önrészből (70 MFt) felépülő
műfüves labdarúgópályát. A pillanat azért

PRO ÉS KONTRA: Wieszt János és Balás Piri László vitája a kerület költségvetéséről

Mire elég a 24 milliárd?
folytatás az első oldalról

Másrészt természetesen az ez évi áfacsökkentés a mi beszerzési árainkra is
hatást gyakorol, ami a tervezéskor szintén
csökkenti mind a kiadásokat, mind pedig
a bevételeket. Csökkenti a főösszeget a
tényleges hiány mértékének mérséklődése
is. Az ez évi állami finanszírozás további
különlegessége, hogy több bevételünk ingyenes vagyonátadásban fog realizálódni.

Balázs Gyula alpolgármester

Újbudai Pedagógiai Napok

Hogyan tudjuk lefordítani az idei költségvetés óriási tételeit az itt élők számára átélhetően?

Újbuda pénztárcájába három forrásból jön pénz, az állami költségvetésből, kerületi adókból, valamint a
fővárosi forrásmegosztásból, ami – főként
– az iparűzési adóbevételeket osztja meg
a főváros és a kerületek között. Ezeket a
forrásokat egészítik ki a vállalkozási bevételek. A kiadások között kerületünk
iskoláinak, óvodáinak, bölcsődéinek a
kiadásai a legnagyobbak, de szerepelnek
a felújítások és a fejlesztések is. Jut ezen
felül a szükséges szociális ellátásra, sőt támogatni tudjuk a 75 éven felüli újbudaiak
gyógyszerszámláit is. Támogatjuk a kerületi rendőrség és a polgárőrség munkáját,
reméljük, hogy ezzel a segítséggel Újbuda
biztonságosabbá válik.
BALÁS PIRI LÁSZLÓ: Azt hiszem a képviselőknek is sokszor nehéz a sokmilliárdos
főösszeget áttekinteni. Nagyon fontos
ezért, hogy vegyük a fáradtságot és bontsuk le a költségvetés nagy tételeit, hogy
megtaláljuk mögöttük a mindennapokban is érthető számokat. Hogy egy példát
említsek, a beruházásokra tervezett másfél milliárd forintot nehéz felfogni, de azt,
hogy a korábbi, elhamarkodott óvodabezárások miatt kell most 40 millió forintot
óvodabővítésre költeni, mindenki érti. A
Fidesz frakció 2003-ban tiltakozott és jelezte, hogy rövidesen gondokat fog okozni
a bezárt intézmények hiánya, a baloldali
többség azonban nem hallgatta meg a jó
szándékú figyelmeztetést.
WIESZT JÁNOS:

Wieszt János

Végül, ahogy már említettem, az ez évi
fejlesztésekkel kapcsolatos döntések megjelenése is későbbre tolódott.
BALÁS PIRI LÁSZLÓ: Az állami normatívák
összege nemcsak, hogy nem nőtt megfelelő mértékben, de az intézmények finanszírozása terén még csökkent is. Ennyit ért a
„több pénzt az önkormányzatoknak” szocialista ígérete! Mára oda jutottunk, hogy
például a bölcsődék esetében az állami
hozzájárulás csak a költségek 32%-át fedezi! Kerületünk évről évre kénytelen vagyona feléléséből kiegészíteni az elégtelen
állami finanszírozást, az eladható vagyon
pedig egyre fogy. Ennek a folyamatnak az
eredménye a csökkenő költségvetés.

Mire elég a 24 milliárd forint hazánk negyedik-ötödik legnagyobb városában?

Az a határozott benyomásom, hogy mindenre, amire valóban
szükséges. Tovább tudjuk üzemeltetni az
iskolákat és az óvodákat, fenn tudjuk tartani az egyházi oktatási intézményeket,
működtetjük középiskoláinkat. Tudunk
megfelelő támogatást nyújtani az egészségügynek, befejezzük a rendelőintézet
felújítását. Meg tudjuk valósítani kerületünk játszótereinek felújítási programját,
működtetni tudjuk parkjainkat, tovább
folytatjuk útjaink, járdáink felújítását. Támogatni tudunk sport- és kulturális rendezvényeket, meg tudjuk ünnepelni ünnepeinket, advent előtt ki tudjuk világítani
a Bartók Béla utat. A kerületi érdekegyeztető tanácsban kötött megállapodásnak
megfelelően növeljük a közalkalmazottak
(intézményrendszerünk dolgozói) és a
polgármesteri hivatal dolgozóinak bérét.
BALÁS PIRI LÁSZLÓ: Sajnos nagyon sok mindenre nem elegendő ez az összeg, pont
ezért fájó, hogy még a kevésből is több
esetben pazarló a kerület gazdálkodása.
WIESZT JÁNOS:

történelmi, mert negyven éve nem épült
nagypályás sportlétesítmény – ellenkezőleg,
megszűntek –, így ma már a fél kezünkön
meg tudjuk számolni a kerületben található ilyen létesítményeket. A labdarúgópálya
alapvetően a gyermeksportot, az utánpótlás-nevelést, a lakossági tömegsportot és az
amatőr versenysportot szolgálja majd.
Ez évben közel 50 millió forintot fordítunk az iskolai és az óvodai sportudvarok felújítására, valamint sporteszközök
beszerzésére. A költségvetésben biztosított lehetőségek mellett évek óta kiemelkedő színvonalon működik a Nyéki Imre
sportuszoda a lakosság körében népszerű
szolgáltatásaival.

Nincs forrás például a közterület-felügyelet átvételére, ami pedig a kerület rendjének biztosításához elengedhetetlen lenne,
akad viszont 120 millió forint „számlázott
szellemi tevékenységek kiadásaira”, csak
azt nem tudják meg a kerület polgárai,
kinek és miért kell ezt a hatalmas öszszeget kifizetni. Nem jut pénz az óvodai
játszóudvarok korszerűsítésére, de még
az iskola, óvoda és bölcsőde épületek állagmegóvására sem. Nem sajnál viszont a
polgármesteri vezetés 170 millió forintot
településmarketing feladatokra, amelyek
legfőbb eleme az elmúlt évek tapasztalatai
szerint Molnár Gyula személyes népszerűsítése. Nem szerepel a költségvetésben
a közbiztonsági kamerarendszer bővítése,
amit polgármester úr még megválasztása
előtt beígért, de szerepel 47 millió forint
bútor és eszközbeszerzésre, 40 millió pedig rendezvényekre.




Szeptemberben ismét egy újdonsággal rukkolunk ki: kerületünk meg kívánja
dönteni a folyamatos sakkozás Guinessrekordját, ha erre a technikai feltételek
adottak lesznek. Ugyancsak ebben a hónapban rövidtávú kajak-kenu versenyt
rendezünk az öbölben, ami szintén újdonságnak számít. Összességében tehát
elmondható, idén is változatos rendezvények várják az érdeklődőket.
A kerületi sportegyesületek támogatására mindig nagy figyelmet fordított
önkormányzatunk. A kiemelt egyesületek
már a tavalyi, és az azt megelőző évben
is közel harmincmillió forint támogatást
kaptak, ezen felül a MAFC, és a BEAC férfi, illetve női kosárlabdacsapatait is támo-
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Mi a legfőbb erénye, illetve hátránya ennek
a tervezetnek?

Biztosítja a közszolgáltatásaink működtetését, fejlesztését (pl. az új
ügyfélszolgálati irodánk kialakításának
költségeit), de nem terheli a jövőt. Újbuda
valamennyi lakója megkapja a számára
szükséges közszolgáltatást, egy barátságos, rendben működő városban élhetünk.
Ugyanakkor hátránya – bizonyos értelemben – az, hogy nem terheljük az idei
költségvetést olyan nagy fejlesztési projekttel, amely a következő politikai ciklusra átnyúlna, és – bár előkészítünk ilyeWIESZT JÁNOS:

neket – az ezzel kapcsolatos döntéseket a
következő képviselő-testületre hagyjuk.
BALÁS PIRI LÁSZLÓ: Egy önkormányzat
életében már önmagában a költségvetés
léte is fontos, hiszen az intézmények működésének, a támogatások és ellátások
folyósításának biztonságát jelenti erre az
évre. Sajnos ennél több
pozitívumot nem lehet az PRO ÉS
elfogadott költségvetésről KONTRA
mondani, a kerület gazdálkodása lassan az utolsó
tartalékokat emészti fel. Kijelenthetjük,
hogy amíg Magyarországnak nem lesz
olyan kormánya, amely felelősséggel kezelné az önkormányzatok gazdálkodását,
addig a helyhatóságok jelentős része az
összeomlás felé fog haladni!


Véleménye szerint kezelhető a betervezett
majdnem egymilliárd forintos tényleges
hiány? Van erre Újbudának vagyon-fedezete, vagy legalább középtávú stratégiája
a visszafizetésre?

WIESZT JÁNOS: Abban a szerencsés helyzet-

ben vagyunk, hogy a hiány fedezetét az
önkormányzat egy 5 éves tervének végrehajtása teremti meg, melyet még Juhos
Katalin akkori polgármester és Mestyanek
Ödön – a költségvetésért akkoriban felelős
alpolgármester – terjesztett elő: a Bogyó
utcai telephely értékesítése. Ez az épület
egyébként mára teljesen feleslegessé vált

Balás Piri László

az önkormányzat számára: ezekben a napokban fejeződik be az ottani osztályok
átköltözése a Bocskai úti főépületbe. Tehát én úgy gondolom, hogy az ellenzéki
pártok, amikor a költségvetésre nemmel
szavaztak, valószínűleg a kiadási oldalon
találtak kifogásolnivalót.
BALÁS PIRI LÁSZLÓ: A működési mérleg,
tehát a kerület éves működésének pénzügyi egyenlege kétmilliárdos hiányt
mutat. Ráadásul az elmúlt évek költekezése 2008-ig évi közel 500 millió forinttal terheli a költségvetést, behatárolva a
következő önkormányzat lehetőségeit.
Stratégiát nem lehet kiolvasni a költségvetés soraiból, így alighanem marad a
vagyonfelélés, illetve egyes feladatok teljesítésének elmaradása, legalábbis az önkormányzati választásokig.
H. L.

KÖZOKTATÁS

folytatás az első oldalról

Hangsúlyeltolódás érzékelhető a pedagógusok hagyományos oktatói-nevelői,
értelmiségi szerepében is, és a korábbiaknál sokkal jobban kell alkalmazkodniuk a
gyerekekhez. A diákok ugyanakkor egyre
kevésbé a tanároktól szerzik ismereteiket,
több mint 50%-ban a médiából vagy az
internetről jutnak hozzá az ismeretanyaghoz. A pedagógusok számára ezért egyre
fontosabbá válik, hogy minél szélesebb
körű általános műveltséggel rendelkezzenek, hogy eligazítani, irányítani tudják
a gyerekeket az információáradatban.
Az ismeretszerzés sebessége a korábbi
háromszorosára-négyszeresére gyorsult
napjainkban, így nem csoda, ha a diákok
unalmasnak találják a hagyományos tanórákat. Ezért szükségessé válik az oktatási
formák változatossá tétele, és nagyobb
hangsúlyt kell fektetni a motiváció felkeltésére és a tanulók aktivizálására. Napjainkban az iskolának egyre inkább az új kihívásokhoz folyamatosan alkalmazkodó
intézménnyé kell válnia.
Vass Vilmos, a Veszprémi Egyetem
docense a hazai közoktatás távlatait és lehetőségeit vázolta fel. Véleménye szerint

iskoláink továbbra is az ún. ipari modellt
követik, amelyben a tanárnak, a diáknak,
illetve a szülőnek egyaránt adott a sajátos
szerepe. Van azonban egy másik, jövőbe
mutató modell, amikor az iskola már nem
csupán oktatási közeg, hanem kulturális
központtá fejlődik. Az előadó szerint az
oktatás jövője a hatékony képességfejlesztés, mert „minden gyermek számít, mindenki tehetséges valamiben”.
Horváth Attila vezető tanácsadó Állandóság a magyar pedagógiában című
előadásában kifejtette, manapság egyre
több az olyan karrierlehetőség, ahol nincs
szükség az iskolai eredményekre. Ezzel
megkérdőjeleződik az iskolák létjogosultsága, bár a magas felvételi ponthatárok ellenére is csupán az nem tanul tovább, aki
nagyon nem akar. Az iskola gyakran elfeledett, ám fontos funkciója a szocializáció,
az értékközvetítés. Az oktatás által közvetített intézményesített normák azonban
gyakran jelentősen különböznek a családi
szokásoktól, e normákat gyakorta már
nem is az iskolából merítik a gyerekek.
Ferge Zsuzsa szociológus, egyetemi
tanár Esélyek és esélyegyenlőtlenségek – a
szegénység elleni program című előadá-

sában rámutatott, hogy az iskolából kikerülő mai gyermekek 20%-a piacképtelen,
vagyis a megfelelő időben nem talál munkát, ezért képtelen lesz eltartani magát.
Statisztikák mutatják, hogy Magyarországon az összes háztartás 14%-a, s az összes
gyerek mintegy 40%-a él a létminimum
alatt. Sokuk a napi alapvető háromszori
étkezéshez sem jut hozzá. A napközi nem
jelent megoldást, mert az kárba veszett
idő, de mégis biztonságosabb az utcai
csavargásnál. Az egész napos iskola megfelelőbb lenne. Egy átfogó, a szegénységet
alapjaiban felszámoló intézkedés hozhat
csak változást a jelenlegi helyzetben.
A nyitó nap rendezvényével egy időben és másnap a TIT Stúdió Egyesületben,
a PSZK-ban, a Polgármesteri Hivatalban
és több más helyszínen voltak előadások és
bemutatók a pedagógiai napok keretében,
illetve a kedvezményes könyvvásárt is tartottak. A kétnapos eseményt a főszervező
XI. Kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központon keresztül Újbuda önkormányzata,
az Apáczai Könyvkiadó, a Nemzeti Tankönyvkiadó és a Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatta.
Farkas Annamária

Révész Marianna

Tradíciók és új utak
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Fogadóórák
SZDSZ-es országgyűlési képviselőjelöltje minden szerdán 17 és 19 óra között tart fogadóórát a Kaptárkő utca
10. szám alatti irodában.

PÁRTESEMÉNYEK

2006

DR. BŐHM ANDRÁS, a 17. választókerület
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Letették az esküt a bizottsági tagok

DR. CSAPODY MIKLÓS (MDF) ország-

gyűlési 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 képviselője

minden kedden 15–17 óra között
fogadóórát tart az Éghajlat Könyves
Kávézóban (Karinthy Frigyes út 9.).
DR. JÓZSA ISTVÁN (a 17. számú választó-

kerület MSZP-s jelöltje) március 9-én,
csütörtökön 17 órakor tartja fogadóóráját az Őrmezei Közösségi Házban
(Cirmos u. 8.).
LAKOS IMRE, a 15. választókerület

DR. MESTYANEK ÖDÖN, a 15. számú

választókerület MIÉP-Jobbik képviselőjelöltje minden szombaton 16
órától várja az érdeklődőket a Jobbik
Magyarországért Mozgalom kerületi
irodájában (Villányi út 20/a).
SZŐKE LÁSZLÓ a 16. választókerület

MDF-es jelöltje a Fejér Lipót u. 65.
alatti választási irodában érhető el.

Fidesz
Március 11-én, szombaton 8-tól 12-ig
Kristóf József, a 16. számú választókerület Fidesz-jelöltje beszélget a
választókkal a Vahot utcai MDF-piac
bejáratánál található standon.
Március 14-én, kedden 19 órától a
Karinthy Frigyes út 9. szám alatt
található Éghajlat Könyvesbolt kávézójában Duray Miklóssal, a felvidéki
Magyar Koalíció Pártjának alelnökével beszélget Deák András országgyűlési képviselő.
Március 15-én, szerdán 10 órakor kezdődik a Feneketlen-tónál
található parkban, a Szent Imre
Gimnáziummal szemben a XI. kerületi Fidesz ünnepi rendezvénye.
Beszédet mond Deák András országgyűlési képviselő, a 15. választókerület Fidesz-jelöltje és Bencsik
András, a Demokrata című hetilap
főszerkesztője. Fellép Tolcsvay
Béla előadóművész, Trokán Péter
színművész, valamint a Babszem
gyermektáncegyüttes.

Révész Marianna

SZDSZ-es jelöltje minden szerdán
17-18 óra között várja a választópolgárokat az SZDSZ Új Generáció
Kosztolányi tér 11. alatti irodájában.

2006 rajtunk múlik!
Dr. Bőhm András, a 17. választókerület
országgyűlési képviselőjelöltje március 1-jén, szerdán a gazdagréti fogadóóráját követően ismertette választási
programját és
pártja szerepét a politikai
életben.
2006-ban kétszer is választ az ország, így
Újbuda is. Ez a két alkalom lehetőséget ad
az itt lakóknak, hogy eldöntsék, milyen
környezetben szeretnének élni – fogalmazott a képviselőjelölt, majd arról beszélt,
hogy Újbuda az elmúlt négy évben káprázatos fejlődésen ment keresztül, ami nagy
részben a kerület, a főváros és a kormány

harmonikus együttműködésének köszönhető. „Örülök, hogy a fővárosi liberálisok
frakcióvezetőjeként olyan beruházások
megvalósulásán munkálkodhattam, mint
a Bartók Béla út teljes felújítása, a Gazdagréti körgyűrű új burkolatának lefektetése. Sikerült megújítanunk a Szent Imre
Kórházat, és a fejlesztést idén is folytatni
fogjuk. A 4-es metró pedig nagyban felgyorsítja majd a kerületiek városon belüli
közlekedését”.
2006-ban ez a fejlődés, Budapest és
Újbuda szellemisége, hangulata a tét. A
liberálisok nélkül ez a fejlődés kerülhet
veszélybe ezért Bőhm a választók támogatását kérte, „hogy Újbuda a következő 4 év
nyertese is lehessen”.

Együttműködés az orgonáért
Dr. Csapody Miklós
országgyűlési képviselő, Brückner Ákos
Előd, a Budai Ciszterci
Szent Imre Egyházközség plébánosa és
Somogyi István, a DélBudáért Alapítvány
Kuratóriumának tagja
együttműködési megállapodást kötöttek
a Budai Ciszterci Szent Imre templom
orgonája teljes felújításához szükséges
költségek hiányzó hányadának, mintegy
40 millió forintnak az előteremtéséről,
hogy 2008-ban, Szent Imre-napján már
az új orgona szóljon a templomban.
Hazai és külföldi támogatókkal a
kezdeményező, dr. Csapody Miklós sze-

mélyesen veszi fel és tartja a kapcsolatot,
közreműködésével a közhasznú Dél-Budáért Alapítvány fogadja az adományokat. A felajánlott pénzösszegeknek a DélBudáért Alapítványtól a Budai Ciszterci
Szent Imre Egyházközségnek történő átutalásáról az Alapítvány, szükség szerint
folyamatos felhasználásukról az Egyházközség gondoskodik.
A kezdeményezés sikerét a megállapodás nyilvánossá tételével is elő
kívánják segíteni. Felkérik barátaikat,
ismerőseiket és támogatóikat, a ciszterci öregdiákokat kerületünkben,
Budapesten, Magyarországon és külföldön, hogy a nyomtatott és az elektronikus médiumok képviselőivel együtt
támogassák az akciót.

ÚJBUDA
FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

A mi közös otthonunk. Egy biztonságos,
otthonos város, ahol jó lakni, jó élni.

MDF

A választási eljárásról szóló törvény
szerint az országgyűlési választásokon
közreműködő szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban
póttagokat a települési önkormányzat
képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését
követően, legkésőbb a szavazás napja
előtti 20. napon választja meg.
A választási bizottság választott tagjainak megbízatása a következő általános
választásra létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart.
A XI. kerületben összesen 120 szavazókör van. Szavazókörönként háromhárom tagú szavazatszámláló bizottságot
választottak, amelybe március 31-ig minden képviselőjelöltet indító párt is delegálhat egy tagot. A szavazóbiztosok – a póttagokkal együtt összesen 428-an – február 27-én, 28-án, március 1-jén és 2-án
tettek ünnepélyesen esküt a Polgármesteri
Hivatalban. Minden eskütételt követően
félórás szakmai felkészítő tanfolyamot
tartottak számukra a jegyző jelenlétében.

Koszorúzás
a Duna-parton,
gazdasátor
Gazdagréten
Március 25-én, a kommunizmus áldozatainak emléknapján – a
kerületi polgárok részvételével – koszorút
helyezett el a Mementóemlékműnél a Fidesz
XI. kerületi szervezete.
Deák András országgyűlési képviselő beszédében arra emlékeztetett, hogy a világon több mint 100 millió emberéletet követelt ez a társadalom-átalakítási kísérlet.
Az emlékműnél a kerületi Fidesz-vezetők
mellett Kristóf József, a 16. választókerület
képviselőjelöltje helyezte el a kegyelet virágait.
Ezen a napon, ugyanebben az időben
a kerület másik végében szintén egy jubileumi rendezvény zajlott: a gazdagréti
Szentivánéj-parkban felállított nagysátorban a kisalföldi gazdák vendégelték meg a
környék lakóit, viszonzásképpen a tavalyi
traktoros demonstráció során kapott fővárosi segítségért. A sült kolbász és forralt
bor mellett napi közéleti problémák is terítékre kerültek. A rendezvényen megjelenő
Kupper András képviselőjelölt a gazdagréti és őrmezei polgárok érdeklődésére
elmondta: kezdeményezni fogja a négyes
metró azonnali megépítését, a végállomás
budaörsi virágpiacra való áthelyezését, s a
Fidesz a lehető leggyorsabban végrehajtja
a panel-felújítási programot.

Városrészünk ma Budapest egyik
legbiztonságosabb kerülete.
Az itt élőkre és értékeinkre már lakótelepi rendőrség, több helyen térfigyelőrendszer, polgárőrség vigyáz.
Az elmúlt években örvendetesen, közel
30 százalékkal csökkent Újbudán a
kiemelt bűncselekmények száma.
A kerület segít a rendőrség technikai
felszerelésének – autók, rádiók, számítógépek – korszerűsítésében. Budapesten
elsőként nálunk vezették be a GPS
alapú bevetés-irányítási központot, ami
gyorsítja a bűnesetek felderítését.

Választási iroda: 1114 Bartók Béla út 19.
(bejárat a Mészöly u. felől) Telefon: 466-6235
Szabó Vilmos zöldszáma: 06/80/983-983

Választási iroda: 1118 Kaptárkő u. 8.
Telefon: 247-1711
Dr. Józsa István zöldszáma: 06/80/981-981

Szegedi Ferenc, a 17. választókerület
jelöltje Gazdagréten a Kaptárkő utca
9. szám alatti választási irodában
érhető el.

MIÉP–Jobbik
A MIÉP XI. kerületi irodájában
(Bartók B. út 96.) várják a támogatók
ajánlószelvényeit naponta 9–19 óráig.

MSZP
Az MSZP választókerületi választási
irodái ügyeletet tartanak munkanapokon 10-18 óráig, szombaton
9-13 óráig. 15. választókerület:
1114 Bartók Béla út 19. (bejárat a
Mészöly u. felől). Tel.: 466-6235; 16.
választókerület: 1119 Bikszádi út 43.
Tel.: 204-2806, 205-2805; 17. választókerület: 1118 Kaptárkő u. 8. Tel.:
247-1711.

Munkáspárt
A kerületi szervezet irodája (Bartók
Béla út 79.) 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.

SZDSZ
Március 10-én, pénteken 17 órakor
az Albertfalvi Közösségi Házban
Musicalvarázs címmel zenés darabot
láthatnak az érdeklődők. Házigazda
John Emese, a 16. választókerület jelöltje, aki minden csütörtökön 17-19
óra között tart fogadóórát az Ecsed
u. 13. alatt. Meghívott vendégek:
Demszky Gábor főpolgármester és
Lakos Imre.
A kampány utolsó öt hetében a
Városháza parkban (Károly krt. 2830.) üzemel az SZDSZ kampányközpontja, a Liberálisok Háza. Minden
érdeklődőt szeretettel várnak.
Február 27-től elindultak az SZDSZmatricával feldíszített Smart-autók.
Egy hónapig járják a kerületet, és
helytörténeti, valamint politikai
totók kitöltése után értékes ajándékokat is nyerhetnek a szerencsések.

Újbudán van a legkevesebb munkanélküli a fővárosban, és számuk folyamatosan csökken. Aki állást keres, azt az
önkormányzat állásbörzéi is segítik.
Gondolunk az idősekre, a szociálisan
rászorulókra: a 75 éven felüliek gyógyszertámogatást kapnak, a megszülető
gyermekeket babakötvénnyel és születési támogatással segítjük, az egyedül
élő idősekre jelzőrendszeres otthoni
felügyelettel is vigyázunk. Újbuda évi
több mint kétmilliárd forintot fordít
szociális gondoskodásra.

BIZTONSÁG
MUNKAHELYEK
GONDOSKODÁS
Választási iroda: 1119 Bikszádi út 43.
Telefon: 204-2806, 204-2805
Molnár Gyula zöldszáma: 06/80/982-982

Az MDF kerületi szervezete március
15-én 13 órakor, március 15-re emlékezve, megkoszorúzza Irinyi János
emléktábláját a Budafoki út Irinyi
János utca sarkán, majd felkeresik
az Ormay és a Schweidel utcát is.
Mindenkit szeretettel várnak a megemlékezésre.
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kispesti hőerőműben, vájár a metróépítésen, együtt (ő úgy mondja: munkaszolgálatos) Máriássy Félix filmrendezővel. A
hatvanas években már sikerült egy építőipari cégnél munkaügyi osztályvezetőként
elhelyezkednie. A Ráday utcában laktak,
egy sötét, földszinti társbérletben, én ide
születtem. 1980 körül kezdtünk építkezni
Máriaremetén, apám most is ott lakik.

A Bartók Béla úton, a Gárdonyi szobor mögötti ház legfelső emeletén volt
Csontváry Kosztka Tivadar műterme.
Itt már nem festett, úgy érezte, festői
küldetését elvégezte. Önéletrajzán dolgozott, vallási-filozófiai eszmefuttatásait írta. Néha beült a Hadik kávéházba,
vagy az utcán sütkérezett a napon.



Minek köszönhető, hogy a Gerlóczy család
ilyen sok kiválóságot adott a nemzetnek?

Hagyományos értelmiségi család a miénk. Valamiért mindig jó agykapacitással
bírtak az ősök, már az 1700-as években is
egyetemet végzett emberek voltak. Pénzük nem nagyon volt, de jól nősültek.
Érdekes, hogy a családban jellemzően
orvosok és jogászok voltak… A családhoz
tartozott Szentgyörgyi Albert, vagy Fodor
József, akiről szanatóriumot neveztek el.
Az egyik ükapám, Münster Tivadar, huszonöt éven át Kassa polgármestere volt.
Kezdtjük a sort a nagy őssel, ükapámmal, Gerlóczy Károllyal. Budapest első alpolgármestere, a városi egészségügy, 1885ös országos, majd az 1896-os millenniumi
kiállítás egyik megszervezője volt. Az ő
egyik fia volt az én dédapám. Másik fia
Gerlóczy Zsigmond belgyógyász, a Szent
László Kórháznak, majd a Székesfővárosi
Központi Kórháznak volt igazgatója.



A családban ki kezdett műgyűjtéssel foglalkozni?

Azt hiszem, már Gerlóczy Károlynak volt
gyűjteménye. Fia, Gedeon, amikor eljutott Párizsba, barátságba került jó néhány
fiatal művésszel, többek között Maurice
Utrilloval, Vaszilij Kandinszkijjal, és másokkal. Sok képet hozott haza. Komoly
szőnyeggyűjteménye, iparművészeti, képzőművészeti, és nagyon jó 15-16-19. századi metszetgyűjteménye is volt. Jóban volt
Szőnyi Istvánnal is, sok képet kapott tőle.


Gerlóczy Gábor

A cédrus termése

Zsigmondnak három gyermeke volt, egyikük Gerlóczy Géza, belgyógyász, egyetemi tanár. Létrehozta az Országos Tisztviselői Betegsegélyző Alap rendelőintézetét,
később ennek a kórházát szervezte meg,
melynek igazgató főorvosa lett.
A másik fia, Gerlóczy Gedeon építészmérnök, a Műegyetem elvégzése után
Münchenben tanult. 1919-ben megvette
a Csontváry-hagyatékot. Néhány évre
Weimarba, Dessauba ment, kapcsolatba került a Bauhausszal, növendéke volt
Kandinszkijnak, majd Párizsban festészetet tanult. Ő tervezte – többek között – a
Tüdőszanatóriumot, a MÁV Kórházat, a
Baleseti Kórházat, a Madách Kamaraszínházat, a Nemzeti Sportcsarnokot, és
a SOTE Nagyvárad téri épületét. 19441948 között a Képzőművészeti Főiskolán
tanított. A Galamb utcai házat, melyben a
Csontváry-gyűjteménnyel együtt élt, szintén ő tervezte.
Gida bácsi felesége Hevesy Sarolta. Sári néni hét testvére közül az egyik, a Nobeldíjas kémikus, Hevesy György. A másik,
Hevesy Pál, egy fantasztikus figura volt,
Magyarország nagykövete számos országban, legtovább Isztambulban, Ausztriában
díszpolgár, a francia becsületrend birtokosa. 106 évet élt meg. 105 éves korában,
a bécsi Kurírban megjelent a halálhíre,
erre ő sajtótájékoztatót hívott össze, hogy
bejelentse: nem halt meg... Olyan önéletírása van, hogy azt meg kellene jelentetni. A harmadik testvére, Vilmos tervezte
Louis Blériot repülőgépét, ami átrepült a
La Manche-csatornán, képzeld el, ilyen
család... Sarolta öt-hat nyelven beszélt, és
akkoriban az is ritkaság volt, hogy egy nő
egyetemet végezzen, pláne Oxfordban.


Aczél György ápolta a kapcsolatot Gerlóczy
Gedeonékkal. Nem kérték Aczél közbenjárását, hogy megvalósulhasson Csontváry végakarata, miszerint Pesten, a Városligetben
múzeum épüljön a képek számára?

Sűrűn feljárogatott Gida bácsiékhoz. Egyszer, mivel tudta, hogy Sári néni buzgó
katolikus, szentelt vizet hozott neki ajándékba, Rómából. Tényleg jóban voltak
Aczéllal, és mégis, bár Gida bácsi elkészítette a leendő múzeum terveit, a megvalósítást nem sikerült keresztülvinnie.
Végül Pécs városa teremtette meg azokat
a feltételeket, amik szükségesek voltak a
nagyméretű képek bemutatásához.


Gerlóczy Gedeont a Csontváry-képek megmentőjeként ismerik. Gyűjteményének ez
a része a magyar állam tulajdonába került.

1919-ben, amikor hazajött, építész-műtermet keresett magának. Kering a legenda,
de a leghitelesebb az, ahogy ő maga leírta
a történteket, rövidítve idézem:
„Egyetemi kollégáimmal gyakran voltunk együtt. Egyik este kollégáim bejöttek
hozzám, hogy a körtéri Szatyor bárban
jazzmuzsika van. Amint a Fehérvári utca
34–36-os (ma Bartók Béla út 36–38.) sarokház mellett elhaladtunk, a ház kapuján egy táblára lettem figyelmes, melyen
Műterem kiadó szövegű hirdetés volt. Bementem a házfelügyelőhöz, hogy érdeklődjem. Elmondotta, hogy a műterem egy
kedves, öreg festő bérleménye volt idáig, de
az a János Kórházban meghalt. Kopogtat-

tam, végül benyitottam. Egy idősebb hölgy,  A képek múzeumba kerültek, és mára a
Kosztka Tivadar nővére, Anna néni, a padleveleken kívül nem nagyon maradt más
lón szétszóródott iratokat, leveleket rendeználatok. Nem hiányzanak?
gette. A papírokat egy kosárba gyűjtötte, és
igyekezett rendet teremteni a műteremben. Átjáróház volt Gida bácsi Galamb utca
A szót egy fiatal festőművész rokon vitte, 6. szám alatti lakása, ötpercenként jöttek
ki hangoztatta, hogy a festmények, rajzok, csoportok, főiskolások, filmesek. Őrület.
művészi értékkel nem bírnak, de mivel a Olyan biztonsági berendezéseket csinálképek kitűnő belga vászonra vannak festve, tak, hogy alig lehetett bemenni, rács a
komoly értéket jelentenek. Az idős Kosztka hatodik emeleti ablakon, az utcafronton.
Antal kérdésemre közölte, hogy a hagyaté- Elfogadom a végrendeletet, ő ezt így akarkot árverésen fogják eladni. Nézegetés köz- ta – és Csontváry is. Nem bánom, hogy a
ben az egyik hengert véletlenül megrúgtam gyűjtemény végül elkerült a családtól. Kár
és abból a Magányos cédrus bontakozott lenne most itt fölrakni a falamra, nem
ki. Ez a festmény olyan döbbenetes erővel szabad ilyen képeket otthon tartani. Ha a
hatott rám, hogy gondolatokba merülve tulajdonjog meglenne, az nem lenne rossz,
tépelődtem megmentésének lehetőségén. de mindegy, ennek így kellett lenni.
Anna néni elkészült a takarítással. Én,
 A gyűjtemény többi részével mi történt?
mint a legfiatalabb, segítettem a kosarat a
házfelügyelőhöz levinni, ahol az iratokat Részben megvannak, Toulouse-Lautrec,
átadták, hogy tüzeljék el őket.
Kandinszkij, Miro... de sokat eladogattak,
Utána elbúcsúztunk. A család a Fe- lassanként elkopott a gyűjtemény, muszáj
renc József híd felé indult, én meg a Szatyor volt, kenyérre kellett a pénz. Nehéz idők
bárba. Közben gondolkoztam. Talán tíz jöttek, az ötvenes években Gida bácsit is kilépést mehettem, amikor visszafordultam. rúgták a tanári állásából. (Pár éve kaptunk
Csengetésemre a kapun a házfelügyelő jött egy bocsánatkérő levelet és mellé a posztuki. Bementünk és hamar megállapodtunk: musz díszdoktori oklevelet a Képzőművéa kosár iratot kértem, megkaptam, és hó- szeti Főiskolától). Sajnos a komolyabbak el
nom alatt két óriási csomaggal hazafelé lettek adva... pár darab kikerült Kanadába.
indultam. Másnap ópapa részvényeiért kb. Volt nálunk egy gyönyörű ceruzarajz a
húszezer svájci frankot sikerült kapnom. gácsi patikáról, nagyvonalúan odaajándéAz árverés után még
annyi pénzem maradt,
hogy egy bútorszállító
kocsit bérelve, lakásunkra szállíthattam a
megvásárolt anyagot.”
A dologban az a
szép, hogy Csontváry
és Gerlóczy Gedeon,
bár – mint ez utólag
kiderült, ő akkor nem
tudott róla –, nagyon
távoli, de rokonságban
álltak. Csontváry nagyra tartotta a képeit, végrendeletében a magyar
nemzetre hagyta, azzal
a kikötéssel, hogy a Városligetben létesítsenek
egy múzeumot, ahol
ezeket kiállítják. Gida Csontváry és Lechner a Japán kávéházban
bácsi végrendeletében
is az volt, hogy a Csontváry-életmű örökö- koztuk azt is az államnak, máig bánom.
se a magyar állam, egy-két kép kivételével.
 Édesapád mivel foglalkozott?
A Magányos cédrus és a Sétakocsikázás
újholdnál Athénban című, a lánya, Gló- Nagyapám, Gerlóczy László, tüzér, vezérria tulajdonába kerültek, akitől az állam kari tábornok volt a második világhábomegvásárolta. Így került az életmű legjava rúban, a tiszántúli légvédelemnek volt a
végül Pécsre, a Csontváry Múzeumba.
parancsnoka. Apám keresztapja, Spolarics
Károly, a New York kávéház bérlője, nagy
 A háború nem tett kárt a képekben?
vadász volt. Ő hozott László felelségének
Sorscsapásszerűen sérültek a képek, vagy egy kis oroszlánt, valamint egy néger szolrászakadt a mennyezet, vagy a takarítónő gát, ajándékba. Így sétáltak az utcán... Na,
támadta meg partvissal a kisszobában a és amikor Munkácsra vezényelték nagyMarokkói tanító című festményt. A képek apámat, onnan katonai repülőgéppel jártöbbsége a Galamb utcai lakásában volt, tak föl Budapestre, az Operába.
mások, a nagyobbak, a Képzőművészeti
Apám, Gerlóczy Attila is katonatisztFőiskolán és a Szépművészeti Múzeum nek tanult. A Bartók Béla út 15-ben lakpincéjében voltak lerakva. A háború alatt tak, nem messze a Csontváry-műteremtől.
néhányat a családban helyezett el, ami egy Jöttek az ötvenes évek, félbetört a katonai
elég csúnya történet, mert a háború végén pályája – igazából el sem kezdődhetett.
nem adták vissza. Ha felütsz egy albumot, Kitelepítették a családot egy Konyár nelátod a tulajdonosok nevét… Sok minden vű faluba, Debrecentől 40 km-re. Onnan
elkallódott, tizenkilenctől a hetvenes éve- tudtak visszaszivárogni Pomázra, végül
kig az életmű felszakadozott.
Budapestre. Apám volt segédmunkás a
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Mióta az eszemet tudom, megilletődötten
néztem fel a műteremablakra. Utána a kapura, hátha kilép az öreg mester. Nem lepődtem volna meg. Csontváry képeit mindig nagyra tartottam, de csak lassacskán
értettem-szerettem meg. Feltárult előttem
a tiszta színek világa, és megéreztem azt a
fényt, ami a festék anyagán túlról világít,
több mint száz éve.
Amikor Picasso a kék korszakát élte,
Csontváry megfestette a mosztári hidat.
1907-ben, mikor Rousseau-t ünnepelték,
akkor mutatta be Párizsban hatalmas
vásznait. Ugyanabban az évben született,
mint Van Gogh, a festészethez éppoly
megszállottan viszonyult, mint ő, életüket
a meg nem értettség kísérte, művészetüket csak haláluk után kezdték becsülni.
Mindkettőt bolondnak tartották, pedig
nekik sikerült átlépni azon a kapun, amin
sokan csak kopogtattak: festészettel megváltoztatták a világot. Csontváry tizenhét
alkotóéve alatt nem pusztán festő akart
lenni, hanem a természet tökéletességével egyenértékűt akart alkotni. Fölötte
állt korának, egyedi jelenség a magyar
képzőművészetben. Tudatosan készült a
festői pályára, anyagi bázisát gácsi patikája jövedelméből teremtette meg, emellett
elvégezte a jogi egyetemet és ügyvédként
is praktizált. Hollósy Simonnál tanult
festeni, és hogy milyen szinten tudott rajzolni, arról a pécsi kiállításon bárki meggyőződhet. Kortársai mégis dilettánsnak
tartották. Hiába állított ki Pesten 1905ben, 1908-ban és 1910-ben, felfedezése,
jóval halála után, az 1930-as Ernst múzeumi Gerlóczy-gyűjtemény kiállításának
köszönhető.
Hogy jobban megértsük a helyzetet, idecitálom Csontváry kortársa, Sassy
Attila festőművész visszaemlékezését:
„Csontváryt személyesen nem ismertem.
Barátja voltam viszont Gerlóczy Gedeonnak és a művész unokaöccsének, Kosztka
Istvánnak; így kerültem fel, közvetlenül a
festő halála után, a Csontváry-műterembe.
Műtermét aszkétikus sivárság jellemezte,
a művészi nagyság látható jele nélkül. A
szegényes limlomok között a falon nyolctíz négyzetméteres befejezetlen szénrajz
volt kifeszítve; tárgyánál és előadásánál
fogva előrehaladott lelki elborulás jeleit
viselte magán. Érdekes Ferenczy Károly és
Csontváry találkozása. Ez akkor történt,
amikor Csontváry hazatért külföldről, s
kiállítást rendezett Pesten, a városligeti
Iparcsarnokban. Én ez időben Ferenczy
növendéke voltam. Mesterem korrigálás közben ezt mondotta: „Megnéztem
Csontváry kiállítását. Képzeljék, a hóbortos
egy nagy papírtölcsért nyomott a kezembe,
hogy ezen keresztül nézzem kukucskálva a
képeit, különben térfogatban, nagyságuk
miatt szétesnek. Eddig azt hittem, hogy ez
az ember félbolond, de tévedtem; egészen
bolond.” Őt ma a művésztársadalom egy
rétege nem igenli, de lehet, hogy eljön
majd az az idő, amikor a műtörténészek
kimutatják munkáiban a maradandót, a
mindenek felett való szépséget.”
Véletlen, hogy e korszakos zseni művei
nem semmisültek meg. Egykori műterme
házának falán, igazságtalanul sokáig, csak
egyetlen emléktábla volt. Tavaly, a festészet napján került alá a másik, Gerlóczy
Gedeoné (1895-1975). Általában csak
annyit tudnak róla, ő volt a Csontváryhagyaték megmentője, többről már nem
sok szó esik, ezért is érdekes visszatekinteni e család múltjára. Nagykovácsiban él
Gerlóczy Gábor, aki még találkozott Gedeonnal, az ő Galamb utcai otthonában látta
a híres képeket. Családjáról, és a legendás
Gerlóczy-gyűjteményről beszélgettünk.

A családi hagyomány közrejátszott abban,
hogy tárgyrestaurátor lettél?

Gyerekkoromban, hétvégenként mentünk mindig Gida bácsihoz. A nagyszoba,
a zongora, a kanapé, és ott volt mögötte
a Magányos cédrus. Gida bácsi az egész
életét rátette a hagyaték feldolgozására,
saját pénzén restauráltatta a képeket, ott
élt közöttük. A sors fintora, hogy élete
utolsó tíz évében nagyon meggyöngült a
látása. Amikor lerajzoltam őt, az nagyon
tetszett neki. Mesélt a képekről, bútorokról, tárgyakról. Mély nyomokat hagyott
bennem, nyilván azért is, mert szüleim részéről misztifikálva volt a dolog, hogy oda
megyünk, ahol a Csontváryk vannak, és
én is úgy mentem oda, hogy csodát látok.
Féltem is a képektől, az Öreg halásztól, a
Cédrustól, nem szívesen maradtam volna
velük egyedül. Egyedül a Sétakocsikázás
Athénban, az úgy ahogy rendben volt számomra.
Tizennégy éves koromig jártam a
GYIK műhelybe Szabados Árpádhoz. A
gimnázium után a Restaurátorképző Intézetben múzeumi tárgyrestaurátor sza-

Gerlóczy Gedeon

kon végeztem. Hogy miért nem képrestaurátor lettem? Nem tudok valakinek a
stílusára ráhangolódni, felvenni az ecsetkezelését. Az Iparművészeti Múzeumtól
kezdve a Nemzeti Galériáig mindenhol
megfordultam, majd felhagytam a restaurálással. 1994-től 1999-ig csináltam
Hűvösvölgyben a Végállomás Galériát,
ahol fiatal, pályakezdőket állítottunk ki,
hepeningeket csináltunk, nagyon szerettem. Jó visszhangja volt, akik ott kiállítottak, máig beleírják az életrajzukba. Aztán
lebontották. Most képkeretező műhelyem
van, ezzel foglalkozom, és festegetek. Tavaly decemberben csináltunk Gida bácsi
grafikai anyagából, régi metszeteiből kiállítást. A grafikának még mindig nincs
meg az ázsiója, ezt próbáltuk helyre tenni.


Ha a budapesti telefonkönyvet megnézzük, sok Gerlóczyt látunk.

Tudom, de a fele nem rokon – a szó valódi
értelmében. Van egy ág, amelyik felvette
a nevet, de nem tudjuk beilleszteni a családfába. A családi legenda úgy tartja, hogy
a századfordulón, Gerlóczy Károly alpolgármesterhez fordult egy kispesti vendéglős, hogy iránta való tiszteletből fölvenné a
nevet, „Gerlóci” írásmódban. Nem tudom
miért, de ő ehhez hozzájárult.
Gerlóczy Sárit, a festőművészt, nagyon
szeretem, ő a férje révén lett Gerlóczy, ő
számon tartja ezeket a családi dolgokat.
Az ő gyerekei, unokái is Gerlóczyak, olyan
emberek, akikre büszkék lehetünk.


A nevet a fiad viszi tovább. És a családi hagyományt, a történeteket?

Próbálom átörökíteni a családi múltat,
érdekli, sokat tud róla, de nem akarom
rátukmálni.
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PROGRAMOK

6
SZÍNHÁZAK
MÁRCIUS 12. 11.00 Ciróka Bábszínház

ARTUS STÚDIÓ

XI., Sztregova u. 7. Tel.: 204-3755
MÁRCIUS 9., 10., 11. 20.00 Gál Eszter:

Figyelem.

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN

Budaörs, Szabadság út 26.
MÁRCIUS 8. 19.00 Móra Ferenc: Az aranykoporsó. MÁRCIUS 10. 14.30 Nyilvános

főpróba, 12. Bemutató, 27. 19.00 Hunyadi
Sándor: Júliusi éjszaka. MÁRCIUS 15. 19.00
Arisztophanész–Bergendy: Madarak.
KARINTHY SZÍNHÁZ

XI., Bartók B. út 130. T.: 203-8994
MÁRCIUS 11. 10.30 A kis hableány, gyerekelőadás. MÁRCIUS 12. 14.30 Tanár úr, kérem!

19.00 Őrült nász (Esküvő a lokálban).
MÁRCIUS 15. 14.30 Butaságom története.
MU SZÍNHÁZ

XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
MÁRCIUS 11. 18.00 Képzőművészeti Egyetem

Látványtanszék: Demonstráció

(Kecskemét): Borkaboszorka. Az 5. L1
Fesztivál keretében: MÁRCIUS 14. 20.00
Nemzetközi Nap: Frans Poelstra (NL): Zaubert
(tánc). Kiállítás: MÁRCIUS 28-IG El Kazovszkij
festményei.
SZKÉNÉ SZÍNHÁZ

XI., Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
MÁRCIUS 9. 20.00 Parasztopera. MÁRCIUS 10.

20.00 Regős Pál 80 éves. Születésnapomra.
Mozgásváltozatok Mahler Gyermekgyászdalok
című dalciklusára. MÁRCIUS 12., 13. 19.00 Csak
úgy – társasjáték. MÁRCIUS 14., 15. 20.00 A
sehova kapuja.
SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R-KLUB

XI., Műegyetem rkp. 9. Tel.: 463-3733
MÁRCIUS 10. 20.00 Alkalmi Kapcsolatok
Társulása: Bolond vasárnap. MÁRCIUS 11.

19.00 Perpetuum Mobile Csoport: Csak játék?,
22.00 Rékai Nándor: De szeretnék gazdag
lenni – József Attila est. MÁRCIUS 12. 19.00
Samuel Beckett: A játszma vége.

KIÁLLÍTÁSOK

ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI
GYŰJTEMÉNY

XI., Pentele u. 8. T.: 208-6635
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK kedd és csütörtök

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

Kiállítás Borsos Miklós rézkarcaiból.

16.00-18.00-ig: Római ásatások, egyház- és
iskolatörténeti kiállítás, Albertfalva önállóságának évei 1819–1950-ig, az Első Magyar
Repülőgépgyár, borgyűjtemény, Albertfalva
asztalosiparának története.

SCHEFFER GALÉRIA

ALMA GALÉRIA

XI., Ecsed u. 13. Tel: 203-5607
MÁRCIUS 13-IG Vinczéné Szebenyi Mária

Budai Sport Általános Iskola, XI., Bikszádi u. 11-15.
MÁRCIUS 14-IG Balogh János A vonallá for-

mált rézhuzal című kiállítása. Megtekinthető
hétköznap 10.00-18.00-ig.
BARTÓK 32 GALÉRIA

XI., Bartók Béla út 32. Tel./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlék-

XI., Kosztolányi D. tér 4.

Kiállítás Borsos Miklós olajképeiből, grafikáiból és kisplasztikáiból.
TETŐ GALÉRIA

és tanítványai tárlata. Nyitva hétköznap
13.00–18.00-ig.
TRANZIT ART CAFÉ

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

Joe In Chile kiállítása. Megtekinthető minden
nap 8.00-23.00 óráig.

szoba.

XI. KERÜLETI HELYTÖRTÉNETI
MÁRCIUS 9., 10. 19.00 Ad De Bont: Mirad, egy KIÁLLÍTÓHELY
fiú Boszniából – stúdiószínházi előadás.
XI., Erőmű u. 4. T.: 365-6126
MÁRCIUS 14–ÁPRILIS 7-IG Mozart–Bartók,
Régészeti, építészeti, ipartörténeti (Csonka
avagy a tárgyiasult zene című kiállítás tekint- János) emlékek. Egyszer volt Dél-Buda.
hető meg munkanapokon 14.00-18.00-ig. A Tájvédelmi körzeteink. Nyitva MINDEN
megnyitó MÁRCIUS 17. 18.00.
SZERDÁN 15.00–18.00-ig.
AJÁNLÓ

A38 ÁLLÓHAJÓ
XI., Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940
MÁRCIUS 8. 20.00 Mino Cinelu Flame & Co Trio
(F/E). MÁRCIUS 9. 21.00 Kistehén Tánczenekar,
Pop Ivan, DJ Szájbergyerek. MÁRCIUS 10.

20.00 King Django (USA), Babar Luck (UK),
Paso. MÁRCIUS 15. 21.00 David Rodigan (UK),
Irie Maffia, DJ Bosi, Áfonya.
ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Gyékényes u. 45-47. Tel./fax: 204-6788
MÁRCIUS 8. 10.00 a Családok a Családokért
Polgári Egyesület ruhaakciója. MÁRCIUS 15.

10.30 Petőfi Sándor-Kacsóh Pongrác: János
vitéz. Zenés bábjáték . Utána kézműves
műhely: csákó- és kokárdakészítés. 17.00
Hazám, hazám te mindenem. Az AKH Opera
és Dalstúdió előadása. Az Albertfalvi Polgárok
Egyesülete és az AKH ünnepsége.
BME OMIKK AULÁJA
XI., Budafoki út 4-6.
MÁRCIUS 9. 17.00 Filmklub. Jan Kadar Elmar

Klos: Üzlet a korzón. Kiállítás: MÁRCIUS VÉGÉIG
megemlékezés Bay Zoltán holdradar-kísérleteinek 60 éves évfordulója alkalmából.
BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760
MÁRCIUS 8. 16.00 Művészet közelről: Elmúlt

korokban mire való volt a művészet? Kiállítás:
MÁRCIUS 15-IG Az Óbudai Fotóklub tárlata.
ÉGHAJLAT KÖNYVES KÁVÉHÁZ
XI., Karinthy F. út 9. Tel.: 365-1515
MÁRCIUS 9. 18.00 Bene Éva: Védd magad!

Amit az egészségről és a betegségről mindenkinek tudnia kell. Dedikálás, kávéházi
beszélgetés. MÁRCIUS 10. 18.00 Duray Miklós:
Hazától a nemzetig. Könyvbemutató.
MÁRCIUS 14. 18.00 Arany Tarsoly-est.
Vendégek a folyóirat kiadói és szerzői.
FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
XI., Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868
VASÁRNAP 8.00 Budapest Hobby Klub,
15.00 Nosztalgiaklub. MÁRCIUS 15. 11.00 Jeles

napok. Dramatikus játszóház és kézműves
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Március jeles napjai
Március – böjtmás hava – nem szűkölködik jeles napokban.
Hagyományosan ekkor kezdődik meg a munka a szántóföldön,
a gyümölcsösben, a szőlőben.
Március 12-e Gergely napja, mely I. Nagy Szent Gergely pápának, a
négy legnagyobb egyháztanító egyikének az ünnepe, aki 604-ben
halt meg e napon. Gergely pápa nagyszabású és szerteágazó tevékenységet folytatott, megújította egyházát, megvetette a pápai állam
alapjait. A tudományok és művészetek iránti elkötelezettsége arra
indította, hogy iskolákat alapítson, ezért ő lett az iskolások védőszentje, emellett őt tartják a gregorián éneklés megteremtőjének is.
A magyar néphagyományban a gergelyjárás őrzi emlékét, amely az
iskolás gyermekek köszöntő, adománygyűjtő színjátékszerű játéka
volt. A tanulók házról házra jártak, és miközben élelmiszeradományokat gyűjtöttek – kezdetben maguk, később tanáraik számára is
–, énekszóval buzdították a még iskolába nem járó fiatalokat, hogy
kedvet kapjanak a tanuláshoz. A népszokás dalait Kodály Zoltán
dolgozta fel Gergelyjárás című gyermekkari művében. A Gergelynaphoz kötődik az a mondás, hogy ha Gergely megrázza szakállát,
akkor havazni fog. Ezen a napon vetették el a borsót, a rozsot, a mákot, ez utóbbit azért, mert a korai vetés miatt nem lesz férges.
Március 18., 19., 21., Sándor, József, Benedek napja, a három tavaszhozó szent ünnepe. Hazánk minden területén ismert a népi regula: Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák a meleget. Sándor az
első meleghozó nap. A jó termés érdekében ekkor vetették a tavaszi
árpát és a zabot. József napja a népi megfigyelések szerint a tavasz
kezdete, amikor megszólalnak az énekes madarak, megérkeznek a
fecskék, a méheket ki lehet ereszteni a kaptárból és a gyermekek már
mezítláb szaladgálhatnak. A keresztény vallásban ez Jézus nevelőjének, Józsefnek az ünnepe. E napon kezdődtek meg a pincelátogatások, amelyek során a télen letisztult borokat megkóstolták a gazdák.
A népi megfigyelés szerint a József-nap időjárásából tudhatjuk meg,
hogy milyen lesz az idő Péter-Pál napján, az aratás megkezdésekor.
Időjárási megfigyelés kötődik a Benedek-naphoz is: ha kisüt a Nap,
a nyár hosszú és meleg lesz, ha nem, esős idő várható, ha pedig az ég
dörög, a nyár száraznak ígérkezik. Hagyományosan ezen a napon
dugványozták el a tavaszi fokhagymát, valamint a vöröshagymát, és
a termés főzetével a különböző betegségeket, gyógyították.
Március 25-e Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, egyike az év
legjelentősebb Mária-ünnepeinek. „Gyümölcsoltó”-ként csak Magyarországon jelölik e napot, az elnevezés abból ered, hogy ebben az
időszakban szokták elvégezni a gyümölcsfák tavaszi oltását, megkezdeni a szőlő metszését. Egyes tájhagyományok szerint azt a fát,
amelyet ilyenkor oltanak, nem szabad letörni vagy levágni, mert a
családban szerencsétlenség történik. Ha Gyümölcsoltó Boldogaszszony napján az idő rossz, tavasszal hideg napokra ébredhetünk.
Bánhídi János

műhely az 1848-as forradalom emlékére.
KÖNYVTÁRI NYITVA TARTÁS: H., K., P.:
13.00–19.00-ig, Sze.: 9.00–15.00-ig,
Szo.: 9.00–12.00-ig, Cs., V.: zárva.
GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253
SZOMBAT társastánc 16.30 kezdő, 18.00
haladó. HÉTFŐ–PÉNTEK 10.00-19.00 között

Számítógépes Központ és e-Magyarország
Pont.
KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ

MINDEN VASÁRNAP 8.00 katolikus szentmise.

TIT STÚDIÓ
XI., Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514
MÁRCIUS 8. 18.00 Ásványbarát Kör: Aragonit
vagy kalcit. MÁRCIUS 13. 18.00 Gombász Kör:
Diaparádé. Tudományos mozi: MÁRCIUS 1-31.

Kisfilmek a nagyvilágból. Iskoláknak előzetes
bejelentkezés: 466-9019. Kiállítás: MÁRCIUS
31-IG Öveges József emlékkiállítás (Előzetes
bejelentkezés: 466-9019).
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ

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

XI., Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300

MÁRCIUS 10. 19.00 Sramli Est. HÉTFŐ–PÉNTEK

MÁRCIUS 8. 18.00 Tánctanulás Savanyúval,

10.00-19.00 Újbudanet lakossági internethasználat.
ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644, 309-0007

SZOMBAT 9.00 Commedia 2000 Diákszínpad.

20.00 Méta együttes koncert és táncház.
MÁRCIUS 9. 18.00 Ferenczy György szájharmonika-iskola, 20.00 Ferenczy György és a
Rackajam + Dj. Jutasi. MÁRCIUS 10. 20.00
Khamoro-Somnakuno Kher, Szabolcs megyei
autentikus cigánydalok és táncok. MÁRCIUS

11. 20.00 A Kerekes és a Folkfree együttesek
koncertje. MÁRCIUS 13. 19.00 Budai tangó,
tánctanítás Budai Lászlóval. MÁRCIUS 14.

20.00 KMB koncert. Gyerekprogramok:
MÁRCIUS 9. 9.45 és 10.30 Ringató.MÁRCIUS 10.
9.00 Vásottak, színházi nevelési foglalkozás
(ingyenes). Iskolák jelentkezését várják . TEl.:
206-5300, Telegdy Balázs. MÁRCIUS 11. 11.00
Figurina Animácós Kisszínpad: Grim(m)aszok.
Tárgyjáték zenével. Kiállítás: MÁRCIUS 31-IG
Bodó Miklós alkotásai.
KLUBOK ÉS EGYHÁZAK

BUDAI FOTÓ- ÉS FILMKLUB
XI., Villányi út 28/c.
MÁRCIUS 11. 10.00 Fotóséta. Találkozás a Budai

várban, a Bécsi-kapu téren.

CUKORBETEGEK ALBERTFALVAI KLUBJA
XI., Gyékényes u. 45–47.
MÁRCIUS 22. 13.00 Dr. Kovács Zsuzsanna házi-

orvos előadása. A cukorbetegség felismerése a
magyar vérnyomás, az emelkedő koleszterinszint és az elhízás jelenségeivel.
MOZGÁSSÉRÜLTEK KLUBJA
XI., Keveháza u. 19–21.
MÁRCIUS 8. 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.
OLAJIPARI TERMÉSZETBARÁT SE

Minden szerdán nyugdíjastúra. Találkozó: 7.20kor a Moszkva téri metrókijáratnál (a hétvégi
Budai-hegység túrákra ugyanitt). MÁRCIUS 12.
Budai-hegység. Nagykovácsi – Nagy-Kopasz
– Mamutfenyők – Budakeszi. MÁRCIUS 15.
Gödöllői-dombság. Isaszeg – Honvéd emlékmű – Pécel. Túravezető: Kremser Ferenc.
SZENT LIPÓT PLÉBÁNIATEMPLOM
XXII., Plébánia u. 2.
MINDEN HÓ 1., 3. ÉS 5. VASÁRNAP 12.00 görög

katolikus szentmise.

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
XI., Alsóhegy u. 38.
CSÜTÖRTÖK 18.30 Bibliaóra.
VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, 17.00 (kivéve 3.

vasárnap) Istentisztelet.

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

GAZDAGRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
XI., Rétköz u. 41. Tel.: 246 0892
MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet és

gyermek istentisztelet.

MINDEN HÓ 2. VASÁRNAP Úrvacsorai közösség.

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

Istentisztelet 10.00 Istentisztelet gyermekeknek, 11.00 Konfirmációs felkészítés. MINDEN
HÓ 3. SZERDA 18.00 (gyülekezeti terem) Szülői
Kör (középkorú szülőknek).
MINDEN 2. PÉNTEK 17.00 Szenior Kör.

Március 6. – Március 15.
MÁRCIUS 6.
18.00
18.40
18.50
18.55
19.00
19.30

 HÉTFŐ

Újbuda Magazin
Sport 11
Hit és élet (katolikus percek)
Égető kérdések (evangélikus5 perc)
SzivárványSzín (kulturális magazin)
Szolgáltató műsor

MÁRCIUS 8., 15.  SZERDA
20.00 a 9STV műsora

MÁRCIUS 13.

 HÉTFŐ

18.00 Újbuda Magazin
18.40 Sport 11
18.50 Hit és élet (katolikus percek)
18.55 Életközelben (református 5 perc)
19.00 SzivárványSzín (kulturális magazin)
19.30 Szolgáltató műsor

A HÉTFŐI ADÁSOK ISMÉTLÉSEI
Kedd 18.00 , 22.30, szerda 18.00, csütörtök
9.00, péntek 18.00, 22.30, szombat 9.00,
14.00, 23.00, vasárnap 9.00, 13.00, 23.00,
hétfő 4.00
ÚJBUDA TV Budapest, XI.,
Csíkihegyek utca 13. Telefon: 246-6259

KELENFÖLDI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
XI., Bocskai út 10. Tel.: 361-2159
MINDEN HÓ 2. PÉNTEK 20.00 (gyülekezeti

terem) Fiatal házasok összejövetele.
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, SZOMBAT
18.00, VASÁRNAP 9.00, 11.00, 18.00.
FARKASRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
XI., Németvölgyi út 138. Tel.: 319-7239
MINDEN VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

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

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
XI., Neszmélyi út 36. Tel.: 06/20/371-1292
MINDEN HÓ 2. SZERDA 18.00 Bibliaolvasó Kör.
VASÁRNAP 17.00 Istentisztelet.

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 Laudes a
szentmisében, 17.30 Vesperás a Jézus Szíve
oltárnál. MINDEN 2. SZERDA 19.30 Bibliai elmélkedések (SZIH).
NAPONTA 18.30 Szentolvasó imádkozása.
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OLVASÓINK ÍRTÁK

RENDŐRSÉGI HÍREK

Milyen a távhővezeték
szigetelése?

Bonda Csaba

Mi jelent valóban
hatékony védekezést?

Az Újbuda február 22-i számának 7. oldalán olvasható „autótolvajos” cikket sze-

Ahogy arról előző számunkban beszámoltunk, főállatorvosi ellenőrzést tartottak az albertfalvai piacon február 23-án
reggel. Az illetékesek négy tonna – meghatározásuk szerint – emberi fogyasztásra alkalmatlan húst foglaltak le az egyik
üzletben. A vizsgálat hírére négy országos sugárzású televíziós csatorna stábja
is a helyszínre érkezett, hogy tudósítsanak az eseményekről. Különös közjátéka
a történteknek, hogy az egyik tv-stáb és
a bolt vezetője között sértegetésig menő
trágár szóváltás alakult ki arról, hogy
mit filmezhet le a stáb operatőre és mit
nem. Az elfajuló vitába a mindvégig a
helyszínen levő rendőröknek is be kellett avatkozniuk. Az operatőr egyébként
őket is feljelentéssel fenyegette, ha nem
járnak el a bolt tulajdonosával szemben,
végül aztán megelégedett annyival, hogy
a rendőrök az autójához kísérték, s zavar
nélkül távozhatott.

Nem kell mérőműszer a vezeték megtalálásához

retném pontosítani. A cikkíró bizonyára
nem akarta műszaki részletekkel terhelni
az olvasót, így viszont hamis biztonságérzetet kelthet.
Első észrevételem, hogy a GPSrendszekek is csak mérsékelt védelmet
nyújtanak. Amennyiben a GPS-rendszer
csak fogad rádiójeleket (amiből meghatározza a saját pozícióját), ám nem küld jeleket, azaz nem kommunikál műholddal
– és a legtöbb olcsó rendszer ilyen – akkor semmit nem ér, ugyanis ez esetben a
riasztás általában egy erre a célra beépített rádiótelefonról intézett sms-sel jut el

Révész Marianna

Engedélyezett falfirkák a kórházban

Február 18-án és 19-én szokatlan dolognak lehettek szemtanúi a Szent Imre Kórház dolgozói és
betegei. Még január elején kísérleti jelleggel graffitiket festettek – az alkotók személye nem publikus
– az A épület IV. emeleti falára. A kezdeményezés teljes mértékben elnyerte a kórházi közvélemény
elismerését, és felkeltette a nagylelkű szponzorok figyelmét. A most készült alkotások sok mindenben mások, mint a korábbiak: akkor fekete-fehér képek készültek, a mostaniak már színesek, a régiek
költségeit maguk a készítők állták, és olyan falakra kerültek, amelyek a szélesebb közönség számára
nem nyilvánosak, az újakat viszont bárki láthatja – az alkotók személye ezúttal sem publikus. Az
egyik egy kisbabát ábrázol, mely a szülészet folyosójára került, a másik egy nővérkét mintáz és egy
lépcsőház fordulóját díszíti. Mindkettő nagy sikert aratott a kórházba érkező betegek, látogatók és
az ott dolgozó nővérek és orvosok körében.

a felügyelő központhoz – feltéve, hogy a
tolvajok nem zavarják a GSM jeleket. De
zavarják! Vagyis nem működik. De még
ha az autó közvetlenül egy műholddal
kommunikál, akkor is nagyon valószínű,
hogy a kommunikációs protokoll hasonlít
a GSM-éhez vagy épp a WLAN-okéhoz
abban, hogy a rádiókapcsolat létrejöttéhez
mindkét oldalon (az autónál és a műholdnál is) zavartalan vételre van szükség. Azaz nem olyan, mint a CB-rádió, hogy egyik
oldal nem hall semmit a sok zavartól, de a
túloldal őt ettől még jól hallhatja. Továbbá
a műholdas kapcsolat csak szabad ég alatt
működik. Garázsban, parkolóházban, híd
alatt nem. Lehet játszani a lehetőségekkel,
de egyik sem ad 100%-ig biztos rádiókapcsolatot.
A kormány- és sebváltózárak is csak
a piti kezdőket téríti el, ami ugyan hasznos, mert belőlük van a legtöbb, de ezek a
zárak akkor is csak kommersz eszközök:
aki rászán egy kis időt, annak számára ismert a működésük, tehát pillanatok alatt
leszedhetők.
Ami pedig a lopási statisztikákat illeti, bár VW-ből többet lopnak, mint Citroenből, a statisztikák mindig elfelejtik
megemlíteni, hogy VW-ből többi is fut az
utakon, mint Citroenből. Tehát e statisztikának csak arányosítva lenne értelme, így
nincs. Nagyjából azt mondhatjuk, hogy
minden évben van 1% esélye, hogy autónknak csak hűlt helyét találjuk.
Mi a valóban hatékony védekezés?
Minden, ami nem gyári, ami egyedi, aminek a tolvajok nem ismerik a működését,
pl. a felcserélt színű vagy épp egységes
színű vezetékezés, máshol futó vezetékek,
sok be nem kötött álvezeték, vagy nem
szabványos jelekkel dolgozó, házi készítésű távirányító (ehhez persze kell némi
szakértelem). A megkevert vezetékezés
természetesen a garanciát teljesen megszünteti, és az esetleges későbbi javítás
idejét is megnöveli. Másik elrettentő módszer az UV gravírozott karosszéria, mert
tisztára moshatatlanná teszi az autót.
Bence M.

ba vitte. A házmester szerint az asszony
két hete folyamatosan dobálta ki a használati tárgyait, és ha volt is érték közöttük, azt már valakik elvitték.

Vittek, amit akartak
Négy főből álló társaság lepte el február
24-én napközben az egyik kerületi drogériát. A három férfi és a velük lévő aszszony különböző árucikkeket csúsztattak a zsebükbe, majd amikor a pénztárat
megkerülve szeretettek volna távozni
az üzletből, a biztonsági őr felszólította
őket, hogy tegyék ki az eltulajdonított
tárgyakat. Erre rögtön kiabálni kezdtek,
hogy ők azt visznek el, amit akarnak, és
ezt nyomatékosítandó, még néhány dolgot magukhoz vettek, majd a tehetetlen
biztonsági őrt faképnél hagyva elmentek. A lopással okozott kár elérte 27 ezer
forintot. A kerületi rendőrség órákon
belül a négyes nyomára akadt az autójuk
rendszáma alapján.

Parancsot kapott

Letört visszapillantók

Február 25-én az egyik Karinthy Frigyes úti ház hetedik emeletéről valaki
székeket, asztalokat kezdett kidobálni az
udvarra. A megdöbbent lakók azonnal
értesítették a rendőrséget. A kiérkező
járőrnek a házmester elmondta, hogy
egy idős asszony hajigálja ki bútorait.
Kiderült, a hölgy negyven éve nyilvántartott pszichiátriai beteg, gyógyszert
azonban nem szed, s körülbelül 15 éve
nem volt orvosnál. A rendőröket nem
engedte be a lakásába, tettét pedig az
ajtón kikiabálva azzal indokolta, hogy
parancsot kapott az összes bútora és
használati eszköze kidobására. A beteg
asszony idővel lecsillapodott, kinyitotta
az ajtót, így a közben kiérkezett mentőorvos meg tudta vizsgálni, majd kórház-

Nagy csattanásra lett figyelmes a Bertalan
Lajos utcán haladó rendőrjárőr február
25-én hajnalban. A hang irányába indultak, és meglátták, amint egy férfi gyanús
módon arrébb ugrik az egyik parkoló autótól, és el akar menekülni. Igazoltatásakor vették észre a rendőrök, hogy az autó
visszapillantó tükre le van törve. Közben
odament hozzájuk egy tanú az egyik közeli házból, és elmondta, látta, amint a
férfi más autók visszapillantó tükreit is
letörte. A rendőrök végigjárták az utcát,
és még tíz hasonló módon megrongált
gépkocsit találtak. A kerületi kapitányságon előállított férfi semmilyen okot nem
tudott felhozni ámokfutására, azzal védekezett, hogy az ital dolgozott benne.

Apartman-ház a Szent Imre Kórházban

Révész Marianna

Mellékelek egy fényképet, amelyet lakásom ablakából készítettem a január végi,
február eleji nagyobb havazást követő napon. A képen ábrázolt helyzet kapcsán az
alábbi kérdéseim vannak: Miért olvadt el
a közel 10 centiméteres hó egy nap alatt a
fényképen ábrázolt helyen, akkor, amikor
a napi hőmérséklet -8 és -5 oC között volt?
Hogyan van szigetelve a távhővezeték, ha
a vezeték vonalában 24 óra alatt elolvad a
hó a fagyos külső hőmérséklet ellenére?
Hasonló volt a helyzet 2005 januárjában, amikor a fényképet az akkori állapotnak megfelelő ábrázolásban kérdéseimmel együtt a elküldtem a FŐTÁV-nak, ám
a levelemre a mai napig (!!!) nem kaptam
választ! Azon is érdemes elgondolkodni,
hogy vajon mennyivel növeli a fűtés igen
magas költségét a vezetékrendszer – és
nem csak a fényképen jelölt helyen – hibás, használhatatlan szigetelése. Utoljára,
emlékezetem szerint közel tíz éve bontották fel a vezeték feletti talajt, azóta sem.
Jelenleg is megtekinthető, hogy a vezeték
nyomvonalán zöldell a fű a helyszínen, a
Bártfai utca 45-63 sz. alatti ház Kelenföldi
pályaudvar felőli (térkép szerint a Warta
V. utca) részére néző, a Keveháza utcával
határolt parkosított területen, ahol játszótér és bitumenes pálya van.

Mit filmezhet?

Február 21-én átadták a Szent Imre Kórház nemrég elkészült nővérszállóját. A fővárosi kórházakban
kialakult ápolói létszámhiány egyik okának a nővérszállói férőhelyek alacsony számát tartják. A kórház most lehetőséget kapott a Fővárosi Önkormányzattól, hogy létrehozzon egy kerítésen belüli, 10
férőhelyes Apartman-házat. Egy szobában – amely megfelel egy minigarzonnak – két fő elszállásolására van lehetőség. Az elhelyezést budapesti lakással nem rendelkező dolgozók vehetik igénybe,
legfeljebb két év időtartamra, havi 10 ezer forintért.
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március 21–április 20.

Anyagi helyzete átmenetileg kissé ingataggá válik, ezért érdemes lenne elvállalnia valami különmunkát, lehetőleg olyat, amelyben kedvét leli, esetleg otthon is elvégezheti.
Természetesen az anyagiak fontosak, de
ne hajszolja túl magát, ne engedje, hogy a
munka az egészsége rovására menjen. Az
elhúzódó tél, a hideg, a szürkeség rátelepszik a lelki világára és a hangulatára, ezért
dobja fel öltözködését és a lakását vidám
színekkel, megidézve így a közelgő tavaszt.

Bika

április 21–május 20.

Néha érdemes komoly áldozatot hozni
azért, amit nagyon szeretne elérni, megkapni. Bár igen nehéz erőt vennie magán,
ha olyasmit kell megtenni, ami ön szerint
kínos vagy egyenesen ostobaság. Viszont
az értelmes cél érdekében ne sajnálja az
energiáit! A nagy áldozat nagy haszonnal
jár, ez igazolódni fog hamarosan! Ne feszítse túl a húrt a munkában, szüksége van
olykor a lazításra, a kikapcsolódásra is! Esténként elalvás előtt kellemesen fáradjon el,
így éjszakai pihenése még erősítőbb lesz!

is, mik az erényei, és mik a hibái. Dolgozzon úgy, hogy minél több jót, pozitívumot
hozhasson ki önmagából! Szerelmi téren
a közeljövőben semmi különlegesre ne
számítson! Ügyeljen arra, hogy lelkileg kiegyensúlyozott maradjon, és akkor a testi
problémák is minimálisra csökkennek.

Szűz

augusztus 24–szeptember 23.

Kedveznek önnek a csillagok, ezért ennek
az időszaknak minden percét, minden napját ki kell használnia. Főleg arra ügyeljen,
hogy ne szalassza el a kimagasló nyereséggel
kecsegtető befektetési lehetőségeket! Fontos
emellett, hogy tartson rendet maga körül,
ha pedig valamibe belekezd, alapos munkát
végezzen. A munkahelyén jól együtt tud
majd működni a kollégáival. Hangulatának
javítása érdekében változtasson a környeze-

június 22–július 21.

Túlságosan lefoglalják a mindennapi
ügyek és a pénzkeresés, már alig jut ideje a
pihenésre. Pedig a gondokra, a rosszkedvre a legjobb gyógyír a nevetés. Irányítsa tehát úgy az életét, hogy legalább a hétvégén
jusson lehetősége egy kis közös vidulásra a
családjával. Ez jobb lesz minden más hangulatjavító pótszernél, ráadásul közben
sok olyan kérdést is tisztázhatnak, amire
hét közben nem adódik lehetőség. Ebben a
változékony időjárásban könnyen megfázhat, próbálja megelőzni a bajt.

Oroszlán

július 22–augusztus 23.

Valamivel több önbizalomra lenne szüksége ahhoz, hogy a következő héten sikeres és eredményes legyen! Ha ismeri eléggé önmagát, akkor pontosan tudja, mit
szeretne elérni, de legyen tisztában azzal

Nyilas

november 23–december 22.

Ne hagyja, hogy sorozatosan mások döntsenek ön helyett! Azzal okozhatja magának
a legnagyobb bajt, ha sértődötten a háttérbe
húzódik, és csak figyeli, hogyan alakulnak
az események. Ha úgy érzi, igaza van, álljon
ki a véleménye mellett! Érzelmi élete zaklatottá válik párkapcsolati problémája miatt.
Vita robban ki önök között arról, menynyi szabadság jár a másiknak. Ne feledje,
a túlzott korlátozás egy idő után minden
kapcsolatot megmérgezhet, mindenkinek
szüksége van egy kis függetlenségre.
december 23–január 20.

május 21–június 21.

Rák

vele. Ha pedig már előidézte a kínos helyzetet, lássa be hibáját, és kérjen bocsánatot.
A hét vége felé megismerkedik valakivel,
és nagyon hamar mély érzelmi kapcsolat
alakul ki önök között. Viszonyuk jövője egyelőre bizonytalan, ám nem kizárt,
hogy életre szóló társat talált magának.

Bak

Ikrek

Olykor túlzott jelentőséget tulajdonít álmainak, ami akkor jelent gondot, ha cselekedeteit, döntéseit, kapcsolatait a kelleténél jobban befolyásolják. Ha nem érzi otthonosan magát a lakásában, álljon neki az
arculatváltásnak! Legyen merész, próbáljon ki mindent, amit eddig esetleg restellt!
Alakítsa úgy át a környezetét, hogy amikor hazamegy, élvezettel nézhessen körül!
Szánjon több időt a kis semmiségnek tűnő
dolgokra, mert ez idővel megtanítja arra,
hogy jobban élvezze az élet apró örömeit!
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HOROSZKÓP
2006. március 8. – március 15.

tén, vegye körül magát élettel, színekkel, ez
lélekben is erősebbé teszi.

Mérleg

szeptember 24–október 23.

Olyan eseményre számíthat ezen a héten,
ami érzelmileg, fizikailag és szellemileg is
felrázza! Váratlan helyzetekben döntsön
gyorsan és határozottan, ugyanakkor legyen kellőképpen rugalmas, ha módosítani
kell eredeti elhatározásán. Átmeneti pénzgondokkal is szembesülhet, kétségbe emiatt
nem kell esnie, de tekintse figyelmeztetésnek a helyzetet. Hajlamos arra, hogy áltassa
vagy becsapja önmagát főképp érzelmi kérdésekben vagy közeli hozzátartozói megítélésében. Ezen sürgősen változtasson.

Skorpió

október 24–november 22.

Gyakran sodorja magát kínos helyzetekbe
azzal, hogy meggondolatlan kijelentéseket
tesz, összevissza fecseg. Ez ellen védekezni odafigyeléssel és önfegyelemmel lehet.
Mindkettővel rendelkezik, tehát éljen is

Kisebb összetűzések, problémák adódhatnak párjával. Vagy leülnek és tisztázzák a
félreértéseket, és akkor hamarosan rendeződik a helyzet, vagy sértődötten önmagukba zárkóznak, és akkor biztos, hogy
az elfojtott indulatok később elemi erővel
törnek ki. Pénzügyi tekintetben legyen
óvatos, főképpen akkor, ha valami nagyon
jól hangzó befektetésre akarják rábeszélni. Az utóbbi időszak sok idegeskedésétől
szorongás, szívtáji fájdalom léphet fel. Mielőbb kérje ki orvosa véleményét.

Vízöntő

Állandóan veszekedni fog ezen a héten.
Maga sem érti, miért alakul így, nem kezdeményez, mégis pillanatok alatt az események középpontjában találja magát. Ez egy
ilyen időszak lesz, megelőzni nem tudja,
csak a mérget nyelheti. Felfigyel rá, hogy
valaki a pénzére vagy az állására pályázik,
szerencsére időben lépéseket tud tenni ellene. Egészsége megőrzése érdekében mihamarabb méregtelenítse szervezetét, változtasson étrendjén, mozogjon többet.

Halak

február 20–március 20.

Általában könnyen föltalálja magát a váratlan helyzetekben, jók a megérzései és
a kellő tudása is megvan, már csak arra
kellene rájönnie, hogyan kamatoztathatja
mindezt munkahelyi előmenetele érdekében. Valaki erős érzelmi hatást gyakorol
önre, észre sem veszi, és feldúlta eddigi
nyugodt életét. Ez különösen akkor jelenthet veszélyt, ha párkapcsolatban él, mert
elkerülhetetlenül döntési helyzetbe kényszerül. Legyen óvatos egy üzleti ajánlatot
hallva, hamis emberek állnak mögötte.
(Rebeka)

Újbudai kerecsensólyom?
szat, és különösen a solymászat, már nem
a létfenntartást szolgálja, csupán játék – a
nemesebb fajtából – a „keri” azonban nem
játékszer, mert továbbörökítése utódaink
számára valamennyiünk feladata.
Nagyon korán, 1954-ben kapott jogi
védelmet. Kérdéses, hogy értéke kifejezhető-e pénzben, de miután sokan képtelenek

e szomorú mankó nélkül eligazodni, a
jogalkotó kénytelen összegszerűen is meghatározni, mennyit is ér egy kerecsen. Az
évekkel ezelőtt megállapított, majd módosított taksa jócskán elmaradt az inflációtól,
mert ma mindössze egymillió forint.

ADY ENDRE

(1877 - 1919)

Ady Endre: Itt a tavasz
A költeményből idézünk 2 sort.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (F, Z, Ü,

január 21–február 19.

ÉLŐVILÁG

A kerecsensólyom a magyarság jelképes
madara (egyes vélemények szerint ez a
faj a turulmadár), egyben a XXI. századi
magyar madárvédelem egyik sikertörténete is. A Magyar Madártani Egyesület
(MME) 1974-es megalakulása előtti években országos állománya folyamatosan
csökkent, és már 25 pár sem élt hazánkban, annak ellenére, hogy jó
természeti adottságaink ezres
nagyságrendű állománynak
nyújthatnának életlehetőséget.
A több mint három évtizede létrejött MME szívós munkájának köszönhető, hogy ma
az országos állományt 160
fészkelő párra becsülik. A
nemzetközi ragadozó madár
konferenciákon ismertetett
védelmi módszereinket több
országban már hasznosítják,
legutóbb bulgáriai és kaukázusi alkalmazásáról hallottam
a február 26-án Kecskeméten
tartott országos ragadazó madár konferencián.
A honfoglalás korában
kerecsensólyommal a karjukon érkező magyarok meglehetős feltűnést keltettek az
itt lakó népek körében. Ez a
„vadászeszköz” ugyanolyan
„csúcstechnika” volt akkoriban, mint a visszacsapó íj.
Vadászatnál az apróvadnak
nem nagyon volt esélye egy jól
idomított kerecsensólyommal szemben. A
kerecsen komoly érték volt (vadászmadárként sajnos ma is az) és fészkeit még a birtokleveleken is bejegyezték, mint jelentős
értéket, amely évente drága portékát, madárfiókát produkált. Napjainkban a vadá-

KERESZTREJTVÉNY

Fő tápláléka az ürge, és elterjedése is e
szeretetreméltó kis állatkát követi. Mivel
pedig az ürge erősen fogyatkozik, a sólymoknak is kezdett „felkopni a csőre”. Az
ürgeöntés ma már nem bocsánatos bűn,
mint koszorús költőnk korában volt. A
pénzbírság ellenére nem kizárólag a cigányság körében tovább élő régi mesterség. Az ürgéket a szerencsére
ritkuló kiöntésen kívül sokkal
jobban fenyegeti az állattartás
visszaszorulása. A legelő nyájak eltűnése miatt az alacsony
növényzet átalakult, magasabb vegetációban az ürge
nem marad meg, és a ragadozó madarak sem tudnak vadászni, mert meg sem látják a
zsákmányt a sűrű burjánban.
A kerecsensólyom kezd
áttérni a galambvadászatra,
emiatt lehet az utóbbi években
Budapesten kerecsensólymot
látni, hiszen itt bőven van
zsákmányolható galamb.
A Magyar Madártani Egyesülethez érkező budapesti
bejelentések nyomán kiszálló
szakember általában vörös
vércsét vagy néha karvalyt
talál. Erre gondolt a madármentő, amikor 2003 februárjában a Budafoki út 20-ba
hívták egy beszorult ragadozó madárhoz. Meglepetésére
azonban egy fiatal hím kerecsensólymot talált a szellőzőnyílásban. Bizonyára egy galambot
üldözött, így került szorult helyzetbe. A
fővárosi galambállományt valószínűleg
egyre gyakrabban fogja „felkeresni” a
bravúros légi vadász, a kerecsensólyom.
Morandini Pál

G). 13. Ókori hangszer. 14. Ázsia-kutató
(Aurél). 15. A sor elején. 16. USA tagállam.
18. Le vele! 20. ANH. 21. Adat fele! 22. Román folyó. 24. Tönkre tevő. 26. Kötetlen.
27. Japán viselet. 29. Toboz közepe! 31.
Humoristánk (László). 33. Jópofa, de csak
félig! 34. Vanádium és ittrium. 35. Kérdőszó. 36. Lefolyástalan ázsiai tó. 38. Idegen
Noé. 40. Kutyaszorító. 41. Alaptalan vád.
44. Var betűi keverve. 45. Északi férfinév.
47. Furfangos székely. 48. Szerelemisten a
görögöknél. 50. Tallium vegyjele. 51. Kiakad egynemű betűi. 53. Orosz férfinév.
55. Összezavart odú! 57. Aljas módon elvesz. 59. Görög betű. 61. Biztató szó. 63. …
iacta est (Julius Caesar). 64. Pára! 65. Tallóz páros betűi. 66. A 7 törpe egyike. 69.
Nyomtatás számítógéppel. 71. Takaró. 73.
Idegen Noémi. 75. Palindrom női név.
FÜGGŐLEGES: 1. Egyfajta gyümölcsből készült befőtt. 2. Olasz autómárka. 3. Részben
sűrítő! 4. Összezsugorított emberfej a délamerikai indiánoknál. 5. Arzén vegyjele.
6. Szomjoltó. 7. Sérülés. 8. Igen apró. 9. Jód,
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23. Iramat páratlan betűi. 25. Bibliai férfinév. 26. Federico García …, spanyol költő.
27. Értékeitől megszabadít. 28. Kikötői gát.
30. Kispadról játékra jelentkezik. 32. Dohány. 34. Európai főváros. 37. Eszméletét
veszti. 39. Gyermekkert. 42. Korsótartó fa.
43. Elképeszt. 46. Nemez, németül (FILZ).

FORMA STÚDIÓ

Érmindszenten született. Tanulmányai
után különböző
vidéki lapokhoz írt
verseket, kritikákat.
Első verseskötete
1899 júliusában jelent meg Versek címmel. Nagyváradon
kezdett újságíróskodni. Költeményeinek
mondanivalója mindig is a támadások
kereszttüzében állt, de 1906-ban kiadott
Új versek c. kötete miatt kíméletlen harc
indult meg ellene. Később a Nyugat
munkatársa lett, melynek haláláig dolgozott. Legendás szerelem fűzte Lédához
(Brüll Adélhoz). 1915-ben elvette Boncza
Bertát, akit verseiben Csinszkának nevezett. Tüdőgyulladásban halt meg.
49. Vízesés. 52. Szúrós gyomnövény. 54.
Bevall páros betűi. 56. Az idézet második
sora (A, S, I, A). 57. Újvidéki város. 58. Színésznőnk (Györgyi) 60. Bicskával mintáz.
62. Vágóeszköz. 63. Angol hadsereg. 64. …
Domini, az Úr évében. 67. Kárpátaljai folyó.
68. Tolong páros betűi. 70. Foghús. 72. Kettőzve: gyermekverés. 74. Irídium vegyjele.
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 1. és függőleges 56.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: március 16.
A 5. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Az
este jő, és a fehér keresztek nagy békessége
integet felénk.” A NYERTES: Bors Dorotytya XI., Bartók B. út. A március 1-jei, 6.
szám megfejtését és nyertesét a következő
számban közöljük. A nyeremény, a hat alkalomra szóló Prímatorna bérlet a Forma
Stúdióba, a szerkesztőségben vehető át.

Nagy András

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

Az Újbuda receptjei böjt idejére
Tejfölös leves
HOZZÁVALÓK: 2,5 dl tejföl, egy vöröshagy-

ma, csipet köménymag, 2 evőkanál liszt,
kicsi só, 1 liter víz.
ELKÉSZÍTÉSE: A vízbe beletesszük a vöröshagymát és a köménymagot és összeforraljuk. A tejfölből és lisztből készült habarásra ráöntjük az elkészített levet, majd
újra felforraljuk, megsózzuk. A tetejére
pirítóst tehetünk.

a főzéshez szükségünk van. A korpát egyszer-kétszer langyos vízzel feltölthetjük,
ismét megsavanyodik. A leszűrt ciberelevet főzni tesszük, sóval, borssal ízesítjük,
és aki szereti, fokhagymát is tehet bele,
jól kiforraljuk, félreállítjuk. 3 deci tejfölt 3
tojássárgájával vagy egy kanálka liszttel elhabarunk és a forró ciberéhez vegyítjük.

Mákos guba
10 kifli, kb. 0,5 l tej, 10 dkg
darált mák, 5 dkg vaj, kevés só, 10 dkg
porcukor. ELKÉSZÍTÉSE: A kifliket kb. 1
cm-es karikákra vágjuk, és forró vajon néhányszor átforgatjuk. (A kifliket előzőleg
kicsit meg is lehet pirítani.) Ezután leöntjük forró tejjel (amibe egy csipet sót keverünk), és tovább forgatjuk, amíg a kifli
felszívja az összes tejet. Ezután belekeverjük a cukorral kevert mákot, és a tetejét
megcukrozva tálaljuk. Egyszerű, gyorsan
elkészíthető és nagyon finom étel.
HOZZÁVALÓK:

Cibereleves
ELKÉSZÍTÉSE: Egy és fél liter búzakorpát egy

liter forrásban levő vízzel leforrázunk, egy
nagyobb fazékba töltjük, ha hűlni kezd,
langyos vízzel háromnegyed részig feltöltjük. 20 deka kenyérkovászt a feltöltött korpa között eldörzsölünk vagy egy darab pirított kenyeret (esetleg mindkettőt), kevés
sót adunk hozzá és langyos helyre állítjuk.
Két-három napon belül megsavanyodik,
akkor leszűrünk belőle annyit, amennyire
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KULTÚRA

A JESZ vendégszerepelt a Szkénében

SZÍNHÁZ

Ez a mi munkánk
Moliére műveinek az előadása, emellett
gyakran visznek színre irodalmi összeállításokat is. A JESZ állandó résztvevője a
hazai alternatív fesztiváloknak, produkcióikat többször jutalmazták díjakkal itthon
és külföldön.
A JESZ 1996-ban alakult Pécsett, ahol
Ez a mi munkánk címmel született
korábban is nagy hagyományai voltak előadásuk József Attila és Vágó Márta
az egyetemi színjátszásnak. Kilenc éve kapcsolatát dolgozza fel. A darabot a renkaptak helyet az universitas épületében: a dező Tóth András Ernő állította össze József Attila költeményeiből
és írásaiból,
Vágó Márta
leveleiből, továbbá Illyés
Gyula, Benedek Marcell és
Carl Gustav
Jung műveiből, valamint
ismeretlen
szerzők gondolataiból. E
szövegek alapján idéződnek
fel a főhősök
kimondott és
ki nem mondott mondaA Janus Egyetemi Színház társulata fellépésük után
tai, elképzelt
színház 1997 novemberében nyitotta meg mozdulatai és gesztusai, miközben mega kapuját, új játszóhelyét pedig három éve ismerkedünk találkozásuk és szerelmük
avatták fel. Legfontosabb bemutatóik közé történetével. Az előadásnak ez volt a butartozik Darvasi László, Parti Nagy Lajos, dapesti bemutatója, a társulat február 6Cocteau, Büchner, Garcia Lorca, Shakes- án játszotta el először a darabot Pécsett.
peare, Weöres Sándor, Gombrowicz,
(n.n.)
Révész Marianna

A Janus Egyetemi Színház (JESZ), a
Pécsi Tudományegyetem teátrumi
műhelye legújabb József Attila bemutatójával vendégszerepelt február 23án a műegyetemi Szkéné színpadán.

Anima Sound System az A38-on

Régi zenei gyökerekből
táplálkozó kísérletező kedv
Nem csupán a közönséget, hanem
az állóhajót is megmozgatta az A38
február 24-i elektromos zenei estje.
Az Anima Sound System nagy érdeklődéssel várt új albumának ütős hangulatát egy rangos nemzetközi tehetségkutatón sikerrel helytálló, ígéretes
magyar együttes készítette elő.
Immár tizenhárom évre nyúlik vissza a hazai elektronikus zene legismertebb képviselője, a Szombathelyről indult Anima Sound
System külföldi sikerekben is gazdag története. Folyamatos megújulás, kísérletezés
jellemzi az együttest. Két éve elbúcsúztak
vibráló egyéniségű énekesnőjüktől, Németh Jucitól és az alapító Prieger testvérpár
egyik tagja, Szabolcs is kivált a csapatból.
Éppen ezt megelőzően, az Aquanistan című, popzenei jegyeket magán viselő albumával szerzett számos rajongót az Anima.
Így a változások nagyban táplálták az új
albumuk iránti érdeklődést.
Előzenekarként az Esclin Syndo lépett
fel. A saját meghatározásuk szerint indusztriális elektro-metált játszó fiatal banda tavaly első helyen végzett az Austrian
Band Contest nemzetközi tehetségkutató-verseny magyarországi válogatóján és
a bécsi negyeddöntőt is megnyerte. Az
énekesnő, Berger Dalma sejtelmes, gazdag
orgánuma körül burjánzó melankolikus
zenéjükkel a mostani estén is felhívták
magukra a figyelmet. A verseny március
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 SZÜLETÉSNAPOMRA 
Regős Pál, az egykori jégtáncos, pantomimes, a magyar mozgásszínészet korelnöke március 7-én tölti be nyolcvanadik életévét.
Ebből az alkalomból a Szkéné Színházban március 10-én 20
órakor Bereczky Péter közreműködésével bemutatja Születésnapomra című legújabb munkáját, melynek ez lesz az első és utolsó előadása. A Mozgásváltozatok Mahler Gyermekgyászdalok
című dalciklusára alcímet viselő táncműről – koreográfusa és
rendezője is egyben – így vall: „A Gyermekgyászdalok öt dala a
születésről és halálról szól. Az élet, a természet örök körforgásáról. Csendes hangszerek, egy énekesnő tolmácsolásában. Nyolcvanadik évemben a zene nekem szól.”
 5. L1 KORTÁRS TÁNC FESZTIVÁL 
Március 13-18. között ötödik alkalommal rendezi meg az L1
Kortárs Tánc Fesztivált az évvel L1 Független Táncművészek
Társulása, amelynek hét független, fiatal táncos-koreográfus a
tagja. A programban hat új előadást mutatnak be három helyszínen mindig 20 órai kezdettel. A megnyitó az L1 színházterében
lesz (IX., Soroksári út 164.) március 13-án, és 17-én ugyancsak
ez a helyszín ad helyet egy táncműnek. 14-én nemzetközi napot
rendeznek a MU-ban, ahol még 16-án és 18-án, a zárónapon tartanak bemutatót.
Új helyszíne a fesztiválnak az R-Klub, itt március 15-én lesz előadás. A hagyományokhoz híven az alkotók és az előadók minden estén beszélgetésre invitálják a nézőket.

 GRIM(M)ASZOK – FOLKFREE ÉS KEREKES 
Közönséges használati tárgyak adnak elő négy Grimm-mesét a
Figurina Animácós Kisszínpad Grim(m)aszok című előadásában a Fonóban március 11-én 11 órakor. A már klasszikusnak
számító darabot a társulat minden korosztálynak szánja, megtekintése tehát valódi családi program lehet.
Ugyanaznap este 20 órakor a FolkFree és a Kerekes Band ad koncertet. A FolkFree muzsikája instrumentális, dalainak alapját
magyar, török, arab népdalok alkotják, melyeket invenciózusan
formálnak át. Az együttes zenei hangzását meghatározza a tekerőlant jelenléte. A Kerekes Band magyar népzenén alapuló
világzenei feldolgozások igényes bemutatására törekszik. Stílusukat ethno-funknak nevezik, amiben megtalálható a jazz
szabadsága, a funk robbanékony ritmusa, a balkáni pörgés és a
népzene egyszerű szépsége.

LEMEZBEMUTATÓ

végi elődöntőjén minden bizonnyal sokan politikumtól ez alkalommal sem mentes albumon számos nemzetközi vendégszereplő
fognak szorítani értük.
A késő este színpadra lépő Anima működött közre, például a globalizáció-kriSound Systemet telt ház fogadta. Már az el- tikus gondolkodó, Noam Chomsky.
A We Strike! régi-új hangzása elnyerső lendületes szám kétségtelenné tette, hogy
az együttes letért a populáris-szerelmes te a közönség tetszését, amit mi sem bizoirányvonalról,
és a We Strike!
elnevezésű,
új albummal
ismét előtérbe helyezte a
roma-folkot,
amelyet erőteljes dancehallés hiphop
alapokra épített. Ezzel az
Anima lényegében visszatért a népzene
iránti tiszteletét egyfajta stílus-anarchizmussal kifejező
gyökereihez.
A kísérletező Az állóhajó is megmozdult a pörgősebb számok alatt
kedv az új felállásban is töretlennek, sőt még erősebb- nyít jobban, mint az, hogy a legpörgősebb
nek tűnik. Az egyébként is változatos zenei számok alatt megmozdult az állóhajó.
motívumokkal tarkított lemez különleges A fergeteges hangulatú estét a Beat Dis
színfoltja a Beatles Revolution című dalá- együttes tagja, DJ Owa zárta kitűnő funknak reggae-feldolgozása. Az Európa több hiphop levezetéssel.
Szamos Márton
országában és a Távol-Keleten is megjelenő,

Bemutatkozik az Óbudai Fotóklub a BMK-ban

Jubileumi kiállítás
Idén ünnepli megalakulásának 35.
évfordulóját az Óbudai Fotóklub.
Ebből az alkalomból kiállítást rendeztek az amatőr fotóművészek munkáiból a BMK Galériában.

nyertek képeikkel, többeknek szakmájává
is vált a fotózás.
A kiállítást február 23-án Besztercei
Ferenc fotóművész nyitotta meg. Az ezután
következő szerény fogadáson a fotóklub

 MINO CINELU 
Napjaink egyik legtöbbet foglalkoztatott dobos-ütőhangszerese,
Mino Cinelu lép fel flamenco-triójával az A38 Állóhajón március 8-án 20 órakor. Az 1957-ben Párizsban született művészt a
dzsessztől a könnyedebb műfajokig sokoldalú zenei érdeklődés
jellemzi, aki Miles Davis, Pat Metheny, a Weather Report, Sting,
Lou Reed, Tori Amos és Tracy Chapman mellett is fellépett már.
Mostani kirándulása a flamenco világába sokak számára lehet
meglepetés, ám eddigi fellépéseik elismerő kritikái azt bizonyítják, hogy a mindig megújulásra kész zenész ebben a zenei közegben is otthonosan mozog.
 TÁRGYIASULT ZENE 
A Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében lesz látható március
14-től a Mozart–Bartók, avagy a tárgyiasult zene című kiállítás
a Bartók 32 Galériában. 27 művész mutatja be alkotásait – akik
már kiállítottak vagy a közeljövőben mutatkoznak be a galériában –, munkáikban közös, hogy a két muzsikus-zseni műveinek ihletésében születettek. A kiállításhoz több zenei esemény,
illetve gyermekek számára rendezett múzeumkommunikációs
foglalkozás kapcsolódik. A tárlat hivatalos megnyitóját március
17-én tartják meg, és április 7-ig lesz látogatható.

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

Dömök Viktória

 MIRAD, EGY FIÚ BOSZNIÁBÓL 
A Bartók 32 Galéria ezúttal egy stúdiószínházi előadásnak ad
otthont. Március 9., 10-én 19 órától Ad De Bont: Mirad, egy fiú
Boszniából című darabja lesz látható Balogh Rodrigó rendezésében, az R.S.9 Színház előadásában. A mű alapgondolatát a balkáni háborúhoz vezető etnikai tisztogató akciók adták. Miközben
a szerző – három, hollandiai menekülttáborban elő egykori jugoszláv állampolgár történetén keresztül – arra a kérdésre keresi
a választ, hogy mi marad az embernek, ha egész addigi világát
romba dönti a háború, megfogalmazza álláspontját a rasszista
ideológiáról és a toleranciáról.
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Fotósok nézik fotóikat fotómasinával a kézben

Az Óbudai Fotóklub története az 1966-os
évre vezethető vissza, amikor a jelenlegi klub elődje, az Angyalföldi Fotóklub
megalakult. A klub vezetője akkor, és azóta is Kriss Géza, a tagjai pedig országos
pályázatokon és külföldön is számos díjat

tagjai – hűen önmagukhoz – fényképezőgéppel fölszerelkezve lesték a képeiket megtekintő, jókedvűen beszélgető vendégeket.
A kiállítás március 14-ig tekinthető
meg, a belépés ingyenes.

K.R.

HIRDETÉS

10

ÚJBUDA 2006. MÁRCIUS 8.

Önálló irodaház kiadó
610 m2

Ezt a hirdetést most
több mint 180 000-en láthatják.

2006. augusztus 1-jétől
hosszú távra (5200 euró/hó) kiadó.

Médiatanácsadás keretes hirdetésekről:
06/30/9925-866
LAKÁS-INGATLAN
SASADON, Sashegyen és a Villányi út mellékutcáiban keresünk ügyfeleink részére csendes, világos lakásokat, házakat. ImmoTéka
Ingatlaniroda, XII., Csörsz u. 17-21.
Tel.: 201-1821, 06/30/202-1892. Aktuális ajánlataink: www.immoteka.hu
BANALP keres-kínál eladó-kiadó lakásokat,
házakat, építési telkeket. 15 éves szakmai tapasztalat. www.banalp.hu, 361-4287.
KERESÜNK-kínálunk eladó-kiadó lakásokat,
házakat, telkeket. Teljes körű, gyors, korrekt ügyintézés. 12 éve folyamatosan működő ingatlaniroda. 315-0031.
www.amadex.hu, amadex@axelero.hu
VILLA-LUX Ingatlaniroda 16 éve a budai
ingatlanpiacon. Adásvétel, bérlet! Hegyvidék
Üzletközpont, XII., Apor Vilmos tér.
466-2482, 06/30/940-8093, www.villalux.hu,
villalux@villalux.hu
NAGYSZŐLŐSI útnál irodának alkalmas 260
m2-es ház eladó. www.banalp.hu, 06/30/922-9053.
SOROKSÁRI útnál 118 m2-es, gázkonvektoros
lakás eladó. www.banalp.hu, 06/20/351-3141.
NÁNDORFEJÉRVÁRI úton 90 m2-es iroda eladó. www.banalp.hu, 06/30/922-9053.
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 utcában és VII., Hevesi téren új
társasházi lakások eladók.
www.banalp.hu. 06/30/922-9053.
KELENFÖLDÖN 3 szobás, önálló, kertes luxuslakás eladó. www.banalp.hu, 06/30/922-9053.
XI. KERÜLETI, belterületi irodaházban 90 és
18 m2-es iroda eladó. www.banalp.hu.
06/30/922-9053.
GAZDAGRÉTI úton 848 m2-es építési telek eladó. 06/30/922-9053.
KERESEK készpénzért zöldövezeti, társasházi
öröklakást, villalakást, sorházat, házat.
395-2894, 06/20/362-2906.
XI., KALOTASZEG utcában eladó 2007. tavaszi átadással épülő, III. emeleti, 60 m2-es lakás
22 m2-es terasszal, garázzsal, tárolóval, 25,9 M Ft.
06/30/251-4000.
XI., KALOTASZEG utcában eladó új építésű, III. emeleti, déli fekvésű, 48 m2-es lakás 21
m2-es terasszal, garázzsal, tárolóval, 22,8 M Ft.
06/30/251-4000.
XI., ÚJHÁZY utcában 43 m2-es, fiatalos lakás
garázzsal, tárolóval eladó, 17 M Ft.
06/30/251-4000.
XI., ÚJHÁZY utcában új építésű, II. emeleti, 92
m2-es, igény szerint alakítható lakás garázzsal, tárolóval 37 M Ft-ért eladó. 06/30/251-4000.
XI., LÁGYMÁNYOSI úton, rendezett, felújított
társasházban III. emeleti, 92 m2-es, reprezentatív
lakás, fölötte 15 m2-es szobával eladó 27,8 M Ftért. 06/30/251-4000.
BARTÓKON 56 m2-es, kétszobás, udvari, emeleti, felújítandó lakás 13 200 000 Ft-ért eladó.
06/20/364-8676.
KÖRTÉREN udvari, emeleti, galériázott garzonlakás 8 900 000-ért eladó. 06/20/364-8676.
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., Petzvál J. u. 35-37., Tel.: 36/30/931-5888

XI., MADÁRHEGYEN telkek adásvételének
közvetítése. Telekalakítás, közműszervezés.
Madárhegyi Ingatlaniroda. Tel.: 249-3006.
XI., KARINTHY Frigyes úton, társasházban
106 m2-es, 3,5 szobás + erkélyes, gázkonvektoros
lakás eladó. Ár: 28 millió. 06/30/302-3798.
XI. KERÜLET, Hengermalom úton 56 m2-es,
kétszobás, összkomfortos, III. emeleti lakás eladó
(2 m2-es pincei tárolóval, kerti kocsibeállóval, garázs lehetőséggel) tulajdonostól eladó.
T.: 06/30/491-1526.
KERESEK Gellérthegyen vagy közvetlen környékén nagyméretű lakást. 06/30/971-4846.
KAROLINA zöld mellékutcájában 2 szobás,
étkezős, 1. emeleti lakás 18,2-ért eladó.
06/30/971-4846.

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.kiado.net
ÁPRILIS 1-jétől XI. kerület, Bocskai úti, Dorottya
udvarhoz közeli, földszinti, utcai, 190 m2-es iroda
kiadó. Recepció, 5 irodai szoba, nagy raktár, 2 WC,
konyha, zuhanyzó. Jó közlekedés, jó parkolás, jó
infrastruktúra (riasztó, tűzjelző, számítógép-hálózat). Érd.: 06/20/383-4507 vagy 372-0590.
IRODÁNAK kiadó Kosztolányi térnél 80 m2-es
lakás. Tel.: 06/20/477-4732.
IGÉNYESNEK kiadó Újbuda zöldövezetében
kétszobás, bútorozott lakás, 75 000 + rezsi + kaució. Tulajdonos: 06/70/587-9388.
KÜLFÖLDI turistáknak a MOM-park mellett
apartman kiadó. T.: 201-3252, 17.00 után.

GARÁZS
NÁNDORFEJÉRVÁRI 8/c-ben kettő kocsi részére garázs kiadó. Tel.: 06/30/494-1934.

OKTATÁS
ANGOL-, német-, francia-, spanyol-, olaszórák
igény szerint. 201-3139.
ANGOL-NÉMET nyelv tanítását, nyelvvizsgafelkészítést vállal nyelvtanár minden korosztálynak. Házhoz is megyek.
246-6869, 06/70/540-3337, 06/20/517-6873.
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.
DISZLEXIÁSOK, koncentrációproblémások fejlesztése. Korrepetálás minden tárgyból.
Nyelvoktatás. Felkészítés nyelvvizsgára. Felvételi
előkészítés Petőfi hídnál. Tel.: 06/30/205-8928.
NÉMETOKTATÁS minden szinten, kétnyelvű
szaktanárnál. Felkészítés nyelvvizsgára, diszlexiásoknak is. Szakmai német. Tel.: 06/30/205-8928.
GAZDAGRÉTI nyelviskolában angol, német,
francia, olasz, spanyol, magyar. Anyanyelvi tanárok. 06/20/354-4879.

Az Újbuda hirdetési árai
Apróhirdetések:
8–20 szóig: 108 Ft/szó + áfa, 20–40 szóig:
163 Ft/szó + áfa. Az apróhirdetésnél 8 szó díja a minimális tarifa, és 40 szó a maximális terjedelem.
Apróhirdetés-felvétel: hétfő–csütörtök 9–15.30.
1111 Bp., Szent Gellért tér 3. Telefon: 372-0960

A keretes hirdetések árai és méretei:
oldal/hasáb
1/1 álló
1/2 fekvő
1/4 álló
1/8 fekvő
1/16 álló
1/32 fekvő
első oldali csík
2/103 álló
3/74 fekvő
2/74 fekvő
1/74 fekvő

méret (mm)
282 x 421
282 x 209
140 x 209
140 x 103
68 x 103
68 x 50
282 x 37
110 x 103
168 x 74
110 x 74
53 x 74

fekete-fehér
68 000
42 000
24 000
83 000
63 000
44 000
23 000

színes
401 000
196 000
126 000
75 000
47 000
29 000
260 000
104 000
73 000
52 000
28 000

Az árak az áfá-t nem tartalmazzák

Ajtó? Ablak? BUDALUX!

JÓGA tanfolyamok indulnak márciusban a
Szent Imre Közösségi Házban Kistétényi 13/b,
(Camponanál) szerdán 10-12-ig, csütörtökön 1820-ig. 06/20/423-4504, 06/20/517-8787.
ALSÓ tagozatos gyerekeknek korrepetálást
vállalok magyarból, matematikából és németből.
06/20/970-3252.
MATEMATIKA, fizika, kémia középiskolásoknak, egyetemistáknak a Skálánál!
06/70/218-9000.
ANGOLTANÍTÁS, vizsgafelkészítés az Ön
egyéni tempójában nyelvtanárnál.
246-8246, 06/20/585-4515.

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.

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.
GÁZKÉSZÜLÉKEK, cirkók, vízmelegítők, konvektorok, Hérák szakszerű javítása, karbantartása. Gázszivárgás és szénmonoxid ellenőrzése, XI.,
Etele úti szakszerviz. 204-4214, 06/30/343-6153.
VÍZSZERELÉS, burkolás, gipszkartonozás, villanyszerelés, kisebb javítások.
Tel.: 06/20/218-9805.
VILLANYSZERELÉS, gyorsszolgálat, hibaelhárítás azonnalra, nonstop. Tel.: 06/20/926-4154.
HIBAELHÁRÍTÁST, mérőhely-kialakítást, biztosítéktáblák cseréjét, felújítását, riasztórendszerek kiépítését vállalom. Nagy Ferenc minősített
villanyszerelő. 322-4929, 06/20/928-6177.
VÍZ-FŰTÉSSZERELÉS, teljes felújítás, ázások
megszüntetése, készülékek javítása, cseréje garanciával. Balázs János épületgépész technikus.
362-4050, 06/20/917-0697.

LAKÁSSZERVIZ
SZOBAFESTÉST, tapétázást, mázolást, burkolást, parkettacsiszolást, illetve teljes körű lakásfelújítást vállalunk közületeknek is, bútormozgatással, fóliatakarással. 260-7534, 06/70/312-7991.
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.
REDŐNY, fa, műanyag, alumínium, reluxa,
szalagfüggöny, szúnyogháló, napellenző készítése,
javítása. T.: 06/30/964-8876, 213-2033.
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. 06/30/212-9919, 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.
FESTÉS, mázolás, tapétázás. Olcsón, szépen,
garanciával. Török.
Tel.: 208-1520, 06/30/954-8559.
KÁRPITOS vállalja modern és stílbútorok
áthúzását, javítását. Ingyenes felmérés, szállítás.
Rieder György kárpitos. Tel.: 256-8285.
LAPOSTETŐ-SZIGETELÉS garanciával, referenciával 4 Pillér Kft. 405-4603, 06/30/931-5495.
(0329-0531-ig folyamatosan,)
VÁLLALUNK burkolást, vízszerelést, asztalosmunkát. (Konyhák, étkezők, fürdőszobák
teljes körű felújítása.) Ref.: www.burkolo.uw.hu,
06/20/323-4471.
SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, hideg-,
melegburkolást, parkettacsiszolást, lakkozást, hő-,
és hangszigetelést garanciával vállalunk.
06/30/919-5806.
ÜVEGEZÉS gyorsan, tisztán, háznál, lakásbiztosítással is. Tel.: 06/30/389-2152.
FESTÉS, mázolás, tapétázás, nyílászárók paszszítása, légszigetelése, asztalosmunka, szőnyegpadló-, parkettafektetés stb. garanciával. Riener és
Tsa.: 276-1805.
AJTÓ-, ablakcsere falbontás nélkül, toló változatban is. Tel./fax: 249-3112, 06/30/933-0262,
06/30/922-2262.
FESTÉS, tapétázás, parketta, laminált csiszolás,
lakkozás, gipszkartonszerelés, szőnyegpadló, burkolás. 322-4590, 06/30/232-8732.
LAKÁSFELÚJÍTÁS A-tól Z-ig. Kizárólag teljes
körű felújítás. Kert s ház Bt. 06/70/313-1414.
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.
ÉPÜLETFELÚJÍTÁS. Tetők, homlokzatok,
függőfolyosók, lépcsőházak. Lakások felújítása.
Festés, mázolás, hidegburkolás, alpintechnikai
munkák. I.G. Atrium Kft.
Tel/fax: 213-6869, 06/20/935-7089.

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.

TV-ANTENNA-SZÁMÍTÓGÉP
SZÍNESTÉVÉ-JAVÍTÁS! Orion, Videoton,
ITT-Nokia, Dual, Schneider televíziók helyszíni
javítása azonnal, villamosmérnöki végzettséggel,
garanciával! 06/20/531-7638.
SZÁMÍTÓGÉPJAVÍTÁS, vírusirtás, problémák
megoldása kiszállással. 06/20/934-1318.
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.

Ha úthibát lát ...
Az újbudai önkormányzat a 06-80-ÚJBUDA
(06-80-852-832) zöldszámon megtett bejelentések alapján
két munkanapon belül megkezdi a kátyú kijavítását.

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.
TV-, CD-javítás garanciával. Javítás esetén ingyenes kiszállással, hétvégén is.
210-4281, 06/30/394-4090.

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.
KÖNYVELÉS, adóbevallás, adótanácsadás, bérszámfejtés kedvező áron, társaságok, egyéni vállalkozók, társasházak, magánszemélyek részére adószakértő, regisztrált, mérlegképes könyvelők több éves
tapasztalatával, felelősségvállalással. XI., Egry J. u. 15.
(Karinthy sarok) kreativklub@chello.hu, 788-8244,
06/30/951-2977.
TÁRSASHÁZAK közös képviseletét vállalja
M.É.I. Kft. Nagy gyakorlattal, szakmai háttérrel.
Tel.: 06/30/670-3526.
E-mail: oroszlan.miklos@chello.hu
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.
IRODÁK, lépcsőházak, lakások napi és nagytakarítását vállalom. 262-6283, 06/30/319-4282.
KÖLTÖZTETÉS, szállítás 3,5 tonnás, dobozos,
emelőhátfalas, nagyplatós tehergépkocsival, vidékre is. Hétvégén is. Tel.: 06/20/923-9188.
LÖKHÁRÍTÓJAVÍTÁS, értékesítés, XI., Andor
u. 60. www.muheg.hu, 206-2828, 06/30/282-8282.
KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen. Ingyenes
pótkocsi, dobozok. Bauer-Teher.
292-1612, 06/30/944-3717.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok,
murva, termőföld. T.: 06/20/464-6233.
ÜVEGEZÉS háznál még ma, de holnap biztos.
Számlánkat a biztosítók visszafizetik. Strenglass
Üvegező Bt. XI., Őrmezei út 55.
310-4116, 06/30/281-1457.
TÁRSASHÁZKEZELÉS! Kerületi székhelyű
kft. jogi, műszaki háttérrel közös képviseletet,
könyvelést vállal. 204-0765, 06/20/957-8545.
MEGNYÍLT! Cukormentes cukrászda! XI.,
Bertalan Lajos u. 13. Várjuk kedves vásárlóinkat
kis szénhidráttartalmú, alacsony kalóriaértékű
cukrászsüteményekkel és fagylalttal, melyeket a
cukorbetegek és fogyókúrázók is nyugodt szívvel
fogyaszthatnak.
Nyitva: hétfőtől vasárnapig 11-18-ig.
TÁRSASHÁZKEZELÉS Bocskai úti székhelylyel, megfelelő szakképesítéssel.
787-3485, 06/30/625-8522.
AKCIÓS jogosítvány kezdőknek. Gyakorlóvezetés.
T.: 229-1002, 06/30/949-4416, 226-8842.
BEJEGYZETT könyvvizsgáló könyvvizsgálatot,
könyvelést vállal.
Érdeklődni: 06/30/283-0079, 203-5573.
REFERENCIÁVAL rendelkező hölgy és lánya
napi takarítást vállal. 276-1805.
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.

GYÓGYÁSZAT
FOGORVOSI magánrendelés a XI. kerület
Prielle Kornélia u. 2-ben. Igényes, széles körű
ellátás, mérsékelt árak. Ingyenes szűrővizsgálat.
Bejelentkezés a 06/20/268-4867-es telefonszámon.
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.
ÚJ természetgyógyász központ nyílt a XI., Egry
József utcában gyakorlott szakemberekkel.
201-2257.
SZENT Teréz magánrendelő allergológia, bőrgyógyászat, fülészet, kineziológia, nőgyógyászat,
neurológia, reumatológia, életvezetés, aranyérambulancia, belgyógyászat, gyógytorna, foglalkozás-egészségügy, fizikoterápia, urológia, szemészet. Várakozás nélkül! Bejelentkezés: 203-6797.
XI., Fegyvernek u. 52. www.mediclinic.hu
OKLEVELES gyógymasszőr kezel szakszerűen
deréktáji-, hát-, nyaktáji fájdalmakat Őrmezőn.
06/30/981-4944.
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.
GYÓGYPEDIKŰRÖS házhoz megy, manikűr,
talpmasszázs. Tel.: 203-5431, 06/30/553-7947.
DR. TARPAI Attila nőgyógyász főorvos magánrendelése szerdán délután XI., Kende u. 8-10.
UH diagnosztika, rákszűrés.
Bejelentkezés telefonon: 209-6838.
GYERMEK- és felnőtt ortopédiai magánrendelés. XI., Bartók B. út 57.
Bejelentkezés: 466-8328, dr. Kiss Sándor.
BŐRGYÓGYÁSZATI-onkológiai magánrendelés, általános- és gyermekgyógyászat. XI., Bartók
B. út 57. Bejelentkezés: 466-8328. dr. Bánfalvi
Teodóra.

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.
GORKA, Gádor, Zsolnay kerámiákat vásárolna
budai gyűjtő magas áron.
339-8084. www.magyarkeramia.hu

ÁLLÁS
KÉZMŰVES bedolgozást vállalok. (Ötvös, bőr,
lószerszám, textil, kötés.)
319-1054, 06/30/587-8775.
FORGÁCSOLÓ műhelybe keresünk egy fő
nyugdíjas, vagy részmunkaidős esztergályost hagyományos gépre, kisgépes munkára.
06/20/331-2454.

VEGYES
IDŐS hölggyel, úrral életjáradéki szerződést
kötnék. T.: 214-4850, Mobil: 06/20/323-4104.
ELVESZETT fehér whestiszerű kan február 20án a Bikás parkban. Megtalálónak magas pénzjutalom. 06/30/250-5820.
ANGOL és olasz nyelvtanfolyamok, angol
filmklub, angol, olasz túlélőklub utazóknak március közepétől a Csalogány utcában a Controll
Trainingnél. T.: 457-6990, training@controll.hu,
www.controll.hu
ELTARTÁSI szerződést kötnék idős személlyel,
ott lakás nélkül. Tel.: 06/30/501-6895.

06-80-ÚJBUDA

(06-80-852-832)
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... ÉS MÉG SOK MÁS ÜZLET VÁRJA A KEDVES IDE LÁTOGATÓKAT!

MAGAZIN

Rendezvények a Bartók- és Mozart-jubileum jegyében

Zenei gyerekprogramok az FMH-ban

Budapesti Tavaszi Fesztivál 2006
A zenei rendezvények köA táncművészet iránt érdeklődők százül kiemelkedik Daniel mára jelent különlegességet a Batsheva
Barenboim Bach-estje a Dance Company vendégjátéka a MűvéMűvészetek Palotájában szetek Palotájában (III. 17., 18.), a lusanne(III. 25.). A Budapesti i Béjart Balett fellépése az Erkelben (III.
Fesztiválzenekar Fischer 21., 22.), és a Győri Balett bemutatója a
Iván vezényletével szintén a Művészetek Tháliában (III. 27.). A klasszikus daraPalotájában ad koncertet egy nap két al- bok közül a balettkedvelők Csajkovszkij–
kalommal, a szólista a kínai zongorista, Petipa A hattyúk tava című művét tekintLang Lang lesz (III. 19.). Rahmanyinov II. hetik meg az Operaházban (III. 23., 24.).
zongoraversenye és Richard Strauss JóAz operarajongók Puccini Bohémzsef-legendája szólal meg előadásukban. életét nézhetik meg az Operaházban
A Budapesti Filharmóniai Társaság Rico (IV. 1.), az operettrajongók Kálmán
Saccani dirigálásával az Operaházban lép Imre Csárdáskirálynőjének (III. 30.) és
fel (III. 20.), az esten Andrea Lucchesini Marica grófnőjének (IV. 1.) tapsolhatjátssza Chopin emoll koncertjét, emellett egy
Gold ma rk-mű
és Csajkovszkij
II. szimfóniája
csendül fel. Zenetörténeti érdekesség, hogy a Parasztbecsület két
zeneszerzőtől is
elhangzik hangversenyszerű előadásban a Zeneakadémián (III.
30.): a Mascagnifé le v á ltoz at
mellett kevéssé
ismert a hol- A Le Poème Harmonique együttes az Úrhatnám polgárt adja elő
land Domenico
Monleone alkotása, akinek operája egy nak az Operett Színházban. Ugyancsak
plágium-per miatt került le hosszú időre az ott lesz a bemutatója a fesztivál nyitóoperaházak színpadáról.
napján Jávori Ferenc Menyasszonytánc
A Budapesti Tavaszi Fesztiválon lesz című klezmer-musicaljének (még III.
magyarországi bemutatója a francia ba- 18.), míg egy eredeti Broadway-musical,
rokk szerző, Marc-Antoine Charpentier a Rent a Tháliában lesz látható (III. 31.,
nemrég felbukkant operájának, a Három IV. 1., 2.). Zenei csemegének ígérkezik
bibliai történetnek, melyet Alföldi Róbert Rost Andrea zeneakadémiai estje (III.
vitt színre. A régi zene kedvelőinek szánt 24.), amelyen hollywoodi filmslágereket
csemegét – a franciaországi bemutató után ad elő. A Művészetek Palotája Szimfoez a második előadása – a Thália Színház- nikus dzsesszkoncertjén két ősbemutató
ban adják elő (III. 20.). A Művészetek Pa- (Szabados György Kantáta férfikarra,
lotájában Molière–Lully Úrhatnám polgár Szentpáli Roland Beatus vir) és egy macímű zenés-táncos komédiája XVII. szá- gyarországi bemutató (Paul Schoenfield
zadi francia nyelven, magyar felirattal lesz alkotása) is elhangzik Gershwin Egy
látható a Le Poème Harmonique együttes amerikai Párizsban című műve mellett
tolmácsolásában. (III. 31.)
Hollerung Gábor vezényletével a Buda-
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foki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar, Oravecz György zongoraművész, a
Honvéd Férfikar, a Budapesti Akadémiai
Kórustársaság és a Cotton Club Singers
előadásában (III. 30.).

A Teatro de La Adadía is vendégszerepel

A Katona József Színházban vendégszerepel a Teatro de La Abadía. Federico
García Lorca Cím nélküli darabját adják
elő spanyol nyelven, magyar feliratozással
(III. 18., 19.).
A népzenei kínálatból kiemelést érdemel az Ifjúsági Rajkó Zenekar (Thália
Színház, III. 18.) és a 100 tagú cigányzenekar (Olasz Kultúrintézet, III. 25.) fellépése. A rajkók ezúttal klasszikus szerzőktől,
így a két jubilánstól játszanak műveket. A
Tháliában lép fel a Honvéd Táncszínház
(III. 24.), műsoruk Bartók népdalgyűjtő
útjainak legszebb darabjai alapján készült. A fesztivál keretében rendezik meg
a XXV. Országos Táncháztalálkozó és
Kirakodóvásárt a Papp László Budapest
Sportarénában (IV. 1., 2.).
Huszonkét kiállítás nyílik meg a fesztivál ideje alatt, nagyobb részük a jubiláns
zeneszerzőkhöz kapcsolódik valamilyen
módon. A fesztivál képzőművészeti programjairól később részletesebben is beszámolunk olvasóinknak.
Több mint százhúszféle rendezvény
közel ötven helyszínen rendkívüli műfaji
gazdagságban – ez jellemzi a 26. Budapesti Tavaszi Fesztivál kínálatát. A programok, az előadók és a helyszínek közötti
tájékozódásban és eligazodásban nagy
segítséget nyújt a fesztivál honlapja (www.
btf.hu), a jegyek beszerzését pedig – az elmúlt évek tapasztalata alapján – nem lehet
elég korán elkezdeni.

Varázslatos hangszerek
A muzsika világa összefoglaló címmel
gyerekeknek szóló zenei programokat
tartanak a Fővárosi Művelődési Házban. A Hangszervarázs keretében a
Múzsa Kamarazenei Egyesület három
alkalommal mutatta be a fontosabb
hangszercsoportokat. Február 26-án a
rézfúvósokkal ismerkedhettek meg.
Óvodás, kisiskolás korú gyermekek, valamint a családjaik részére szánták ezt a vasárnap délelőtti programsorozatot, és valóban elvarázsolta ez a rendezvény azokat,
akik csak egyszer is részt vettek rajta. A
gyermekek nyelvén szóltak a muzsikusok,
de a gyerekeknek szánt ismeretek sok szülőnek is újdonságot jelenthettek. A műveket a kicsik világához illően válogatták
össze, s miközben egy-egy hangszercsoportot bemutattak, megalapozták bennük
a klasszikus zene iránti érdeklődést.
A vidám hangulatban a gyermekszereplők lelkes közreműködésének is része
volt. A színpadon jelmezbe öltözött vadállatok ácsorogtak, az oroszlán, az elefánt,
a kistigris vagy a bájos hótündér. Vetél-

kedők, játékok vonták be a hallgatóságot
a műsorba. Nagy Mária – az Operaház
zenésze –, a jóságos tündér kosarában
csodálatos jelmezek rejtőztek. Ezeket
magukra ölthették a jelentkezők, s rövidesen ők is kis tücsökként, hangyaként,
katicabogárként lehettek a műsor részesei,
hacsak meg nem szeppentek időközben,
és fújtak visszavonulót vagy kértek szülői
támogatást hirtelen elszálló bátorságuk
visszaszerzésére.
A Hangszervarázst misszióként is felfoghatjuk, nem véletlenül állt a szervezők,
az előadók jó ügye mögé Újbuda önkormányzata és a Fővárosi Önkormányzat is
anyagi támogatással. A támogatók közt
található még néhány szervezet is, de igazából minden fillérnek helye van, hiszen
a terembérletet sem fedezi a belépőkből
befolyó összeg. Ez azonban nem szegi a
kedvét a Múzsa Kamarazenei Egyesület
tagjainak, folytatják programjukat: ezúttal
szerdai napokon, március 8-án, április 5én és május 3-án 10.30 órai kezdettel megismétlik hangszerbemutató sorozatukat.
Moldován Ibolya
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Bács Márton: MESEVILÁGUNK
A politika a hivatásom, de büszke családapa
is vagyok. Gyermekeimnek való mesélés közben gondolkodtam el azon, hogy ha mi felnőttek megőriznénk valamennyit gyermeki
mivoltunkból, talán békésebb lenne a világ.
Ha van kedvük, tegyenek velem egy próbát:

Emlékeznek még, milyen állatok voltak a
Brémai muzsikusok?
a) kígyó, teve, hattyú, ló
b) szamár, kutya, macska, kakas
c) sárkány, tigris, oroszlán, farkas
Ha van kedve játszani, hívja fel a 371-3202-es
számot. A helyes megfejtők között mesekönyvet sorsolunk ki, melyet – ha nem zavarok – személyesen viszek el a nyertesnek.

