Táblát helyeznek el a Mányoki
utcában a legendás ökölvívó,
Papp László tiszteletére
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Regös Pál

László atya

Sportkitüntetések

A pantomim és mozgásművész
nőnap előtt volt nyolcvan éves.
Nem várt köszöntőt, inkább ő
adott egyszeri ajándékot.

Dr. Lipp László az egyik Pro
Urbe díjasunk. Az ünnep perceiben új terveit osztotta meg
velünk: hospice és uszoda.

Az önkormányzat évek óta
hagyományosan tavaszi nemzeti ünnepünk alkalmával tünteti ki jeles sportolóinkat.

cikkünk a 9. oldalon

interjúnk az 5. oldalon

írásunk a 12. oldalon

Megnyílt az új szakrendelő

EGÉSZSÉGÜGY

A hó végén
kezdődik
a metró építése

A Fehérvári úti rendelő 1948–1949ben épült Szendrői Jenő és Lévai
Andor tervei szerint. A majdnem 60
éves épület műemlék, amely belül
egészen napjainkig megőrizte a
40–50-es évek hangulatát. Az Újbuda
polgárait ellátó intézményt 2003-ban
vette át az önkormányzat. A felújítás
2004 végén kezdődött el. 900 millió
forintból belül teljesen átépült, és
jelenleg talán az országban is a legkorszerűbb rendelőintézet.

folytatás a 3. oldalon

Milyen volt? Ilyen lett.
Van, aki nem hisz
a szemének...

Dömök Viktória

Régen látthattak ilyet a szakorvosi rendelőintézet falai. A folyosókon ünnepi
ruhába öltözött emberek sürögtek-forogtak, megjelent a teljes polgármesteri vezetés, az egészségügyi miniszter, a főváros
illetékes főpolgármester-helyettese, ott
volt Wieszt János és Fodor Vince frakcióvezető, Gyorgyevics Miklós, az egészségügyi bizottság elnöke, a helyi képviselő-testület fele. Közülük is messziről
megismerszett Perjés Gábor András, aki
civilben orvosigazgatója az intézménynek,
és a munkanapnak megfelelő fehér öltözékben fogadta a betegeket. Végh Ágnes,
a Gyógyír Kht igazgatója viszont a kedves vendégeket kalauzolta az élénk színű
ruhába öltözött hoszteszek segítségével.
Csupa mosoly volt, nem bánta már a sok
gondot, amivel az átépítés járt, talán a két
és fél hónapos csúszást is elfeledi, ha ezután minden rendben megy majd.

Március 22-én vonulnak fel a munkások az Etele téri metróterületre,
ahol megkezdik a pajzsindító
aknák földmunkáit.

Átadták a kerületi kitüntetéseket

Lezárult a képviselőállítás

1848-ra emlékeztünk Tizenhat újbudai jelölt
Az idén 20 éves Csíki-hegyek utcai
Általános Iskola adott otthont az 184849-es forradalom és szabadságharc
hivatalos kerületi megemlékezésének.
Ez alkalomból átnyújtották az önkormányzat által alapított kitüntetéseket is.
Az ünnepséget megnyitó műsort az iskola
diákjai adták az intézmény színháztermében, versek, korabeli idézetek és a szabad-

harc történelmünknek olyan eseménye,
ami ugyanazt jelenti mindenki számára,
amire egyformán gondolunk. A márciusi fiatalok 12 pontja semmit sem vesztett
frissességéből, értékrendje ma is fontos
iránymutatója társadalmi életünknek, g
ondolkodásunknak.
Az emlékező szavak után a kerület
vezetése átadta a Pro Communitate és Pro
Urbe díjakat, mindkét elismerés kima-

Március 17-én, pénteken 16 órakor lezárult az egyéni országgyűlési képviselőjelölt
állítási procedúra.
Bár a választási
bizottságoknak
országszerte hétfőig kell dönteni
a beadványokról,
Újbudán véglegessé vált az indulók listája, ugyanis a pluszban elfogadott kopogtatócédulák már
nem befolyásolják az elnyert indulási jogot, csak az önbizalmát erősíthetik a szorgoskodó jelölteknek. Újbudán nyolc párt
indult neki nyilvánosan a küzdelmeknek,

és mind a nyolc legalább egy jelöltet tudott
is állítani, sőt egy kivételével mindegyik
párt mindhárom
választókerületben érdekelt lesz
az első fordulóban. Így összesen
16 egyéni indulóra voksolhat majd
az újbudai választópolgár. (Nem téves a
szám, ugyanis két pártszövetség közösen indított jelölteket – a szerk.) A 15-ösben hat,
a 16-os és 17-es választókerületben öt-öt
jelölt verseng majd.

VÁLASZTÁS
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folytatás a 4. oldalon

Interjú Balázs Gyula alpolgármesterrel

Közösen járőrözik a
rendőrség és a polgárőrség
Újbuda közbiztonságáért a polgármesteri vezetésben Balázs Gyula
László alpolgármester felel múlt év
júliusától. Az Év Önkormányzata
emlékéremről, a rendőrség és a polgárőrség együttműködéséről, a nyári
idegenforgalmi szezonról és a közeljövő feladatairól, terveiről kérdeztük.
Dömök Viktória



ságharchoz kapcsolódó dalok előadásával
idézték fel a 158 évvel ezelőtti eseményeket. Beszédében a közös emlékezet fontosságára hívta fel a figyelmet Molnár
Gyula polgármester, hangsúlyozva, ez
az az ünnep, mely nem arra emlékeztet,
hogy mi választ el bennünket, hanem
arra, ami összeköt. A ’48-as szabadság-

gasló társadalmi teljesítményt méltányol.
Pro Communitate Budapest XI. kerület
kitüntetésben részesült Marosiné Rétfalvy
Ágnes és Müller Rezső, Pro Urbe Budapest
XI. kerület elismerést adományoztak dr.
Lipp Lászlónak és Schmidt Györgynek.
Szöllőssy Anna
további tudósítások a 4., interjúink az 5. oldalon

Mit jelent Önnek a kerület közbiztonságának felügyelete?

Amikor 2005 júliusában átvettem a területet Bács Márton alpolgármestertől, már
akkor tudtam, hogy érdekes és összetett
feladatot jelent majd. De arra nem számítottam, hogy milyen sokrétű munka ez
valójában, és hogy milyen sokan tesznek
azért, hogy Újbuda lakói nyugodtan élhessék mindennapjaikat. Az viszont még
ma is meglep, hogy az utcán is máshogy
közlekedek, mert mindig eszembe jut valami. Vagy az, hogy mi lehet a térfigyelő

rendszerrel, vagy az, hogy az újonnan kihelyezett sebességmérők segítik-e a közlekedést. Van, hogy vezetés közben éppen
az előttem haladó rendőrségi vagy polgárőr autók juttatják eszembe az aktuális
tennivalókat, feladatokat.


Februárban a kerület elnyerte a Budapesti Polgárőr
Szövetség által adományozott Év Önkormányzata
emlékérmet. Miért kapták a kitüntetést?

Kerületünkben öt polgárőrszervezet működik. Az itt dolgozó önkéntesek térítés
nélkül járőröznek, ellenőrzik a közterületek biztonságát. Azzal, hogy rendszeresen
feltűnnek a parkolókban, a lakótelepeken, megelőzik a betöréseket, az autólopásokat. Mindez tervszerű és rendszeres
munkát jelent. Napi kapcsolatban vagyok
Messel Gáspár közbiztonsági tanácsnokkal, aki rögtön jelzi felém, ha bármilyen
probléma adódik.

folytatás a 2. oldalon

Innen indul el ugyanis szeptember
végén-október elején az első fúrópajzs, majd két hónappal később a
második is – mondta kérdésünkre
Gulyás László, a DBR Metró Projekt
Igazgatóság igazgatója. A 4-es metró
két alagútját a talajban keletkező
feszültségek miatt nem egyszerre
fúrják, hanem időben elcsúszva.
Március utolsó napjaiban elkezdik
a metrókocsik tárolását szolgáló
járműtelep építését is, szintén az
Etele téren. Ez a két munka nem jár
komoly forgalomkorlátozással.
Jelentős lezárásokra júniustól lehet számítani a kerületben. A Móricz
Zsigmond körtéren ideiglenesen át
fogják helyezni a 6-os villamos végállomását a Karinthy Frigyes útra.
Bár az is elképzelhető, hogy a 6-os
villamosok a 4-es vonalán járnak
majd a Fehérvári útig, erről még nem
döntött a BKV. Pontosan még nem
tudni mikor, de már nyáron lezárják
a Fehérvári utat és a Műegyetem rakpartot. Év végén pedig már minden
állomáson – a pesti oldalon is – dolgozni fognak a kivitelezők.
Gulyás László elmondta még,
hogy az alagút fúrására és a kerületi
metrómegállók építésére már megkötötték a szerződéseket a építőkkel,
már készülnek a kiviteli tervek. A
lezárások részletes és pontos rendjét
csak ezek elfogadása után
lehet majd tudni.

Luxusadó a
fővárosban
A Fővárosi Közgyűlés március 13-i
rendkívüli ülésén a kormánypárti szavazatokkal döntött a luxusadó fővárosi bevezetéséről, amire az Országgyűlés által múlt évben elfogadott
törvény adott lehetőséget.
A döntés értelmében a 100 millió forintnál
értékesebb magáningatlanok tulajdonosai
övezeti besorolásuk alapján fizetik majd
az értékhatár feletti rész utáni 0,5 százalékos luxusadót. Az övezeti besorolás a rendelet mellékletében található meg, mely
15 értékövezetre osztotta Budapestet. A
törvény csak magánszemélyekre vonatkozik, cégekre nem.
A törvény szerint a luxusadó-rendeletet március 31-ig kell kihirdetni, az
adóbevallást pedig április végéig kell majd
benyújtani. A törvényalkotók országosan
egymilliárd forintos bevételre számítanak
ebből az adóból, a fővárosi önkormányzat
szerint ennek egyharmada folyik be Budapesten.
A vitában az ellenzékiek mind a törvényt, mind a fővárosi rendeletet támadták, mert álláspontjuk szerint mindkettő sérti a jövedelem- és vagyonarányos
közteherviselés elvét, a jogegyenlőséget,
a köz- és magántulajdon egyenjogúságát.
Egyetértettek a Budapesti Kereskedelmi
és Iparkamara véleményével, mely szerint
a törvény és a luxusadó-rendelet bevezetése alkotmányellenes, ezért az ügyben a
fővárosnak az Alkotmánybírósághoz kellene fordulnia.
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Közösen járőrözik a rendőrség és a polgárőrség

KÖZBIZTONSÁG

A közeljövőben átadják az
új kelenvölgyi rendőrőrsöt
folytatás az első oldalról

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

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

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK
FÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:
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

 Eleven Center, XI., Rétköz u. 7.

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
KIHELYEZETT ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK

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

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

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

Hírek
FOGADÓÓRA

(MSZP) március 30-án,
csütörtökön 17 órakor tartja fogadóóráját a Bartók Béla út 19. sz. alatti helyiségben (bejárat a Mészöly utcából).
HÁGA MÁRIA, Újbuda Cigány Kisebbségi Önkormányzata elnökhelyettese hetente szerdán 9-14.30 óráig és
pénteken 9-16 óráig tart fogadóórát az Újbuda Cigány Kisebbségi
Önkormányzat irodájában: XI.,
Petzvál J. u. 42. Telefon: 203-4229,
06/20/203-3832.
WIESZT JÁNOS

A FIDESZ PROGRAMJAI

Az elmúlt évben adtuk át az Újbudai Polgárőrcentrumot a Kisújszállás utcában.
A központi diszpécserszolgálat innen felügyeli azt a három személygépkocsit, amit
az önkormányzat a Közbiztonsági Közalapítványon keresztül vásárolt a polgárőrök részére. Remélem, a felmatricázott
kocsikkal egyre több kerületi lakos találkozik az utcákon, és bízom benne, hogy
a biztonságérzetük az elkövetkező időszakban növekedni fog. Így azt gondolom,
hogy végső soron ezekkel érdemeltük ki a
kitüntetésünket.


letik – a polgárőrökhöz egy rendőrjárőr
is csatlakozik, és közösen fognak ellenőrzéseket tartani. Több helyszínt tudnak
bejárni, több kocsival. A kelenvölgyiek eddig is átjártak Albertfalvára, a jövőben ezt
ilyen módon folytatják tovább. Lehetőség

A napokban szakmai egyeztetést tartottak a kerületi kapitányságon a rendőrség és a polgárőrség közös járőrözésével kapcsolatban. Mi lett az
egyeztetés eredménye?

Az egyeztetésen megbeszéltük, milyen
módon tudjuk a meglévő személyi és technikai lehetőségeinket a legjobban kihasználni. Konkrétan a heti rendszerességgel
ismétlődő járőrözés megszervezéséről tárgyaltunk, amikor egy személygépkocsival
egy rendőr és két polgárőr végez ellenőrző
és felderítő tevékenységet a kerület meghatározott körzetében. A legjobb példa a
Kelenvölgyi Polgárok Körének Polgárőr
Csoportja. Az 52 főből álló csoport 7 éve
működik. Pénteken, szombaton és vasárnap járőröznek. Eddig is jól kihasználták a
Polgári Kör gépkocsiját, mert hét közben a
körzeti rendőr megbízott, hétvégén pedig
ők használták. A jövőben – amennyiben
a további részletekben is megegyezés szü-

lesz majd a későbbiek során a lakótelepi
járőrök hatékonyabb és mobilabb megerősítésére.


Már régebben is szó volt a kelenvölgyi rendőrőrs
létrehozásáról. Hol tart az ügy?

A célegyenesben vagyunk, a helyiségek
készen vannak, már csak az együttműködési szerződés aláírása van hátra. Ez a
közeljövőben megtörténik.

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.

Mit vár a nyártól, az idegenforgalmi szezontól?

A nyári időszak mindig is nagyobb gondot
okozott. Elképzelhetjük, hogy ha a Dunán
álló A38-as Hajó működtetői egész télen
folyamatosan panaszkodtak arról, hogy
vendégeik személygépkocsiját feltörik, ellopják, akkor nyáron mi várható a környéken, ha megnyílnak a szórakozóhelyek.
Ezen a területen fokozott ellenőrzéseket
fognak tartani majd, de a Gellért-hegyi
polgárőröknek is lesz dolguk a Sziklakápolna környékén és a hegy oldalában.
Szerencsére elmondható, hogy pl. Gazdagréten a térfigyelő rendszer működése
nagymértékben hozzájárult a bűnözés,
így a kocsifeltörések visszaszorulásához.
Tehát tudatos, rendszeres ellenőrzéssel
csökkenteni lehet a bűnesetek számát.


Milyen terveik vannak még a közeljövőre?

Hat főből áll a Fővárosi Közterület-felügyelet kerületi csoportja. Tudom, hogy
munkájuk sok embernek bosszúságot
okoz, mégis tudni kell, hogy nagymértékben járulnak hozzá a közterületek rendjéhez. Megegyezésre készülünk velük, mely
szerint a Közbiztonsági Közalapítvány egy
személygépkocsit bocsát rendelkezésükre.


Ön mit szól, ha bírságot talál a kocsiján?

Őszintém állítom, hogy még nem kaptam
büntetőcsomagot. A rend híve vagyok, a
tudatos szabálytalanságokat elkerülöm, és
ha kell, az úti célomhoz hajlandó vagyok
gyalog is elsétálni.

SM

Szagtalanítási program a fővárosban
Április elején veszi kezdetét a budapesti
lakóépületek szeméttárolóinak szagtalanítási programja. A Fővárosi Önkormányzat 60 millió Ft-ot fordít e célra, több
mint 200 ezer budapesti életminőségét
javítva ezzel. A program megkezdését egy
kísérlet előzte meg, melyet a XI. kerületben, többek között egy nyolcezer lakásos
panelházában végeztek el. Környezetbarát
szagtalanító anyagot tettek a hulladékgyűjtő edényekbe, aminek eredményeként

a nagy melegben hamar kellemetlen szagot árasztó hulladék nem zavarta elszállításáig a lakókat, és az érintett társasházak
levegője frissebb lett. A kísérlet kedvező
fogadtatásának hatására 2005-ben közbeszerzési pályázatot írtak ki lakóépületek
szagtalanítására. Tavaly decemberben dőlt
el, mely cég bonyolíthatja le a programot.
A panelházak, valamint a belvárosi,
szeméttárolóval nem rendelkező házak
szemetének szagtalanítását célzó prog-

ramban való részvételre 20 fővárosi kerület jelentkezett, közöttük a XI. is. A
szagtalanítására speciális granulátum
szolgál, amelyet kifejezetten a hulladékokból, szerves anyagok bomlásából eredő
bűz semlegesítésére és megszüntetésére
használnak. A kukatároló helyiségekben,
a szemétledobók aljában, illetve a szemeteskukákban kell elhelyezni az anyagot,
mely környezetbarát, nincs káros hatása,
és természetes úton lebomlik.

Lakossági közmű-hozzájárulás a Rupphegyi úti csatorna építéséhez
Újbuda Önkormányzata a 2006. évi csatornázási feladatok között – várhatóan
I. félévi kezdéssel – a Madárhegy–Rupphegy szennyvízcsatornázása keretében tervbe vette a Rupphegyi úton, a Budaörsi út és a Törökbálinti út közötti
szakaszon a szennyvízcsatorna megépítését. Az önkormányzat beruházásában
megvalósuló közműépítéshez az érintett ingatlantulajdonosoknak az 54/2004./XI.23./XI.ÖK számú rendelettel módosított 34/1996./V.21./XI.ÖK sz. rendeletben meghatározott mértékű közmű-hozzájárulást kell fizetni.
A lakossági hozzájárulás mértéke 115 ezer Ft lakásonként. Az üres telek tulajdonosa egy lakásra jutó költséget köteles téríteni. A lakossági hozzájárulásért a

befizető vagy a tulajdonos a telken belüli csatlakozási lehetőséget kap.
A közművezeték kiépítése után bekapcsolásra kerülő fogyasztók – pótcsatlakozók
– utólagos csatlakozási díj befizetése ellenében köthetnek a csatornára. A pótcsatlakozók a hozzájárulás összegének 150%-át kötelesek kifizetni.
Az érintettek a hozzájárulást a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Igazgatóság
út és közmű osztályán (Bocskai út 39-41., telefon: 372-4656) átvett csekken fizethetik
be az önkormányzat számlájára. A befizetési bizonylat bemutatása után igazolást kapnak a csatornára való csatlakozás jogáról.

TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS

Állandó programok: a minden keddi
ingyenes jogi tanácsadás három hétig
szünetel; a hónap első és utolsó szerdáján 14 órától munkaügyi tanácsadás;
minden hónap első szerdáján 14 órától 16 óráig táplálkozási tanácsadás;
minden hétfőn és szerdán angol kezdő (8-9) és haladó (9-10); Gyere Nagyi
klub minden hónap első csütörtökén
10 órától. Március 21-én, kedden 18
órakor Közéleti est. Vendég Döbrentei
Kornél író, költő. 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 06/20/471-4972-es
számon kapható. A helyszínük: XI.,
Budafoki út 9-11. Az iroda nyitva tartása: hétfő-csütörtök 10-18-ig, péntek
11-17-ig.

Tisztelt újbudai polgárok!

MDF JOGI TANÁCSADÁS

 Lágymányosi lakótelep
március 31-április 4-ig
 Gazdagréti lakótelep április 5-8-ig
 Őrmezei lakótelep április 10-13-ig
 Albertfalvi és Kelenföldi lakótelep
március 20-30-ig

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.



Tegyük együtt szebbé a tavaszt, hogy a kemény tél után otthonunk szebb, kultúráltabb
és élhetőbb legyen. Ennek érdekében kérem,
hogy Önök is vegyenek részt közvetlen környezetük megtisztításában, a házak előtti előkertek, járdák szebbé tételében.
Az önkormányzat ingyenesen igényelhető
műanyag zsákok biztosításával lehetővé teszi az
összegyűjtött zöldhulladék elszállítását az FKF
Rt. bevonásával és konténerek kihelyezéséről is
gondoskodik.
A zsákok az Újbuda Prizma XI. Kht. telephelyén
(XI., Bogyó u. 8.) vehetők át. Az átvétel időpontja: hétfőtől csütörtökig 8–16 óráig, pénteken
8–13 óráig. A tavaszi nagytakarítási akció keretében az Újbuda Prizma Kht. munkatársai is részt
vesznek a közterületek megtisztításában:

A XI. ke
az Újbu rületi Önkorm
közrem da Prizma XI Kányzat
nagyta űködésével ta ht.
karítási
v
akciót s aszi
zervez.

VESZÉLYES HULLADÉKOK

A veszélyes hulladékok (akkumulátorok, vegyszerek, festékmaradványok,
lejárt szavatosságú gyógyszerek és egyéb környezetkárosító anyagok) összegyűjtéséről
is gondoskodik az önkormányzat. A speciális
konténereket április
1-jén, szombaton 812 óráig a következő
helyszínekre helyezzük ki:
Gazdagrét
(Rétköz és Torbágy
utca sarok)
Őrmező
(Cirmos utcai parkoló)
Kelenföld
(Vahot utcai parkoló)

2006. március 20–április 13.

FKGP ÖSSZEJÖVETELEK

MIÉP HÍREK

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

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

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

Minden második vasárnap délelőtt
10-13 óráig keresztény játszóházat tartanak a Fővárosi Művelődési Házban
(Fehérvári út 47.) 6-14 éves korú gyermekek részére, melynek célja erkölcsi
nevelésük elősegítése bibliai történetek ismertetésével, továbbá ismerkedési lehetőség és a szabadidő hasznos
eltöltésének biztosítása, valamint a
kreativitás és kézügyesség fejlesztése.
Legközelebb március 26-án lesz játszóház Marci és Peti barátsága címmel,
amikor parafakígyót és selyemvirágot
csinálnak a gyerekek. Április 9-én A
türelmetlen hernyó történetének meghallgatása után tréfás tojások készülnek. A foglalkozások ingyenesek.
VIRÁGBA BORUL A VÁROS

A Főkert Rt. – mely Budapest zöldterületeinek negyedét, majd 600 hektárt
gondoz – idén a korábbi éveknél többet költhet beruházásra. A következő
hetekben 100 ezer árvácskát, majd
május végétől 350-380 ezer egynyári
virágot ültetnek ki a fővárosi kezelésű
zöldterületekre – így hamarosan virágba borul a nagy átutazó forgalmú
Szent Gellért tér is. A cég ez évi tervei
között szerepel, hogy kiemelt beruházásként rendbe teszik a Gellért-hegy
sétaútjait.
ÚJ HELYEKEN A SEBESSÉGKIJELZŐK

A február elején rendszerbe állított
három korszerű, mobil sebességkijelző készüléket a Neszmélyi út – Vőfély
utca, a Tétényi út – Vahot utca és a
Villányi út – Szüret utca sarkán helyezte el a jelzőkészülékeket működtető Újbuda 11 Kht.

Építészeti ötletpályázat
„Erősen megrongált, műemlék épület
keresi felújításban gondolkodó építész
tervezőjét”
Az Octogon architecture&design
magazin és az Óvás! egyesület nyílt
építészeti ötletpályázatot hirdet a Király u. 40. számú Hild József által tervezett épület új funkciójának elnyerésére és építészeti kialakítására.
A pályázat kiírásának részleteit
– amely még nem nyerte el végleges
formáját – a www.octogon.hu weblapon találjátok.
Mivel mozgalmunk szimpatizál
azzal a kezdeményezéssel, hogy a Király utca 40. számú ház új funkcióval és új külsővel szülessen újjá, ezért
a Szeretem Budapestet Mozgalom
Egyesület ezen körlevélben keresi azt
a pártolótag-mecénást, aki a mozgalom által felajánlott különdíjat finanszírozná. A különdíj lehet pénzbeli
támogatás, vagy egy olyan szellemes,
eredeti ötlet, amely méltán képviseli
mozgalmunkat, továbbá megfelelő
jutalom lehet egy invenciózus építésztervező számára.
Várjuk ötleteiteket és felajánlásaitokat március 31-ig az alábbi címre:
www.szeretembudapestet.hu
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ÖNKORMÁNYZAT

A bűnmegelőzésnél a helyi bűnözés sajátosságaira kell figyelemmel lenni
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Az egészségügyi miniszter és a polgármester adta át

Újbuda közbiztonsági stratégiájáról Megnyílt a szakrendelő
és nemzetközi ajánlásokra figyelemmel
beavatkozási területeket, prioritásokat
kell megjelölni. Például az Európai Unió
ajánlásában a tagállamok számára a fiatalkori bűnözéssel, a városi bűnözéssel és
a kábítószerrel összefüggő bűnmegelőzési
feladatokat határozott meg.


A stratégia megvalósulását Nagy István
főtanácsos, bűnmegelőzési referens szervezi és irányítja 2005. október elseje óta,
akivel elsősorban azokról a gondokról,
feladatokról beszélgettünk, amelyek a lakosság legszélesebb rétegeit érintik.
Nagy István negyvenhét éves, pedagógus, Albertfalván született, családjával
ma is kerületünk lakója. Korábban eredményesen vezette az Újbuda 11 Kht. által
létrehozott Bűnmegelőzési Centrumot.
Megfelelő szakmai végzettséggel, ismeretekkel, tapasztalatokkal rendelkezik
ahhoz, hogy eredményesen koordinálja a
közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégia
végrehajtását.


ségében senkinek nem kell súlyos veszélyekre számítania, és ha ilyenek mégis bekövetkeznek, akkor az állampolgár gyors
és biztonságos segítségre, beavatkozásra
számíthat az állam – és ezen belül az önkormányzatok – erre hivatott szerveinél.


Az alkohol- és drogprevencióval kapcsolatban a XI. kerületi Önkormányzat
a Nemzeti Drogstratégia irányelveit alapul véve fontos lépésre szánta el magát.
A kerület kötelékében működő Újbuda
11 Kht. munkatársai, megismerkedve a
kormányzati szintről induló Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) mozgalom
irányelveivel, csatlakozási szándékukat
fejezték ki a mozgalomhoz, melyet az általuk készített KEF-támogatási pályázatban
meg is fogalmaztak. A XI. kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2004. június
9-én alakult meg, melynek megválasztott
elnöke Visnyei Csaba, az Újbuda 11 Kht.
ügyvezető igazgatója lett. A XI. kerületi
KEF működésének középpontjába a feltérképező, elemző, kezdeményező, koordináló, egyeztető funkciót helyezi.

A tapasztalatok szerint mi hat leginkább a
lakosság „közbiztonsági” hangulatára?

Legjobban az emberölés, a lopás, a jármű
önkényes elvitele, a gépkocsifeltörés, a garázdaság, vagyis az egyént és az egyén tu-

Mint kerületi lakos, hogyan látja, mennyiben változott meg az utóbbi időben Újbuda
közrendje, közbiztonsága?



Más budapesti kerületekben is járva, majd
onnan visszatérve büszke vagyok lakóhelyem rendjére, tisztaságára, de látom a
hibákat, hiányosságokat is. Van még mit
tenni a közrend, a közbiztonság javításának érdekében.

Milyen konkrét tennivalókra gondol?

Szorosabbra kell fogni a közbiztonság
megőrzésével, fokozásával foglalkozó
szervezetek együttműködését. Az utóbbi hónapokban a kerületi rendőrség, a
polgárőrség és a kerületi önkormányzat
együttműködési törekvései példaértékűek. Létrejött a kerületi Polgárőr Centrum,
a jövőben a rendőrség és a polgárőr szervezetek közös járőrszolgálatot indítanak
kerületünkben.


Hogyan summázná az önkormányzat közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégiának
célját, a stratégia alapjait?

A stratégia célja, hogy a korszerű társadalmi bűnmegelőzés szellemében megalkotott cselekvési terv alapján folyamatosan
biztosítsa az emberi jogok érvényesítését,
és csökkentse a jogsértéseket előidéző
okokat és a sértetté válás veszélyét a bűncselekmények eredményes megelőzése érdekében. A stratégia alapjait az idevonatkozó törvények, rendeletek, határozatok
szabályozzák.


Ön szerint mit takar ma, 2006-ban a közbiztonság fogalma?

Közbiztonságon az állampolgári jogok és
kötelezettségek gyakorlati, folyamatos érvényesítésének biztonságát értjük. Nevezetesen azt, hogy a mindennapi tevékeny-

Révész Marianna



lajdonát fenyegető cselekmények, ezek közül is leginkább a közterületen elkövetettek
hatnak. Ezeket mi, szakemberek „lakosság
közeli” cselekményeknek nevezzük. Személy szerint különös gondot kívánok fordítani arra, hogy munkám révén a lakosság
ne csak ígéreteket kapjon, hanem valóságos
változásokat is érzékelhessen. Szeretném
elérni, hogy a közbiztonság, az élhető környezet megvalósítása ne csak szavakban
valósuljon meg, hanem az állampolgároknak módjuk legyen bejelenteni a törvénybe
ütköző, jogsértő magatartásformákat hathatós intézkedések reményében.
Az ifjúság körében végzett hatékony
felvilágosító munka mindenképpen hozzásegíthet ahhoz, hogy a felnövekvő nemzedék tudatos jogkövető állampolgárrá
váljon, ezáltal csökkenjen a bűnelkövetők
száma, vagyis javuljon a közbiztonság.
Közismert, hogy a bűnözés, annak erkölcsi, anyagi következményei a társadalom
különböző rétegeit eltérő módon érintik.
Ezért a bűnmegelőzési stratégiában a helyi bűnözés sajátosságaira, az országos

A drogprevenció milyen súllyal szerepel a
bűnmegelőzési stratégiában?

A Fehérvári úti rendelőben 400 ezer vizsgálatot bonyolítanak le évente, így minden
kerületi lakos elvileg legalább két alkalommal megfordul valamelyik szakrendelésen. Az átépítésnél ezért a fő cél egy 21.
századi rendelőintézet létrehozása volt.
A megújult intézetben előjegyzési
rendszer működik, egyelőre telefonon, ám
a közeljövőben már interneten is be lehet
jelentkezni a rendelésekre, ezzel a várakozási idő csökkenhet. A korszerű környezethez korszerű szemlélet, és folyamatosan megújuló műszerpark is tartozik. A
rendelő Újbuda teljes lakosságának olyan

Szintén most kapott nagyobb nyilvánosságot az áldozattá válás megelőzése, az áldozatsegítés vagy a Szomszédok Egymásért
Mozgalom.

Örülök, hogy említi, mert az a véleményem,
hogy az eredményes bűnmegelőzés elképzelhetetlen széles körű partneri kapcsolatok
nélkül. Újbuda önkormányzata bűnmegelőzési tevékenysége során célirányos és eredményes partneri kapcsolatokra törekszik
többek között a rendőrséggel, az ügyészséggel, a bírósággal, a pártfogói felügyelői szolgálattal, a tűzoltósággal, az egészségügyiszociális intézményekkel, a bűnmegelőzést
segítő civil szervezetekkel. Munkánk során
arra törekszünk, hogy az önkormányzat és
az együttműködő szervezetek között kialakuljon a kölcsönös információátadás, ami
hozzájárulhat a bűnözés csökkenéséhez, a
közbiztonság javulásához.

Deák Attila
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GYERMEK SZAKRENDELÉSEK A kis betegeknek megkönnyíti a várakozást a sok szép játék

járóbeteg-ellátást kínál, amely bárhol
megállja a helyét Európában.
Az öt emeletes épület teljes alapterülete 6500 négyzetméter. Az átépítést úgy
szervezte az önkormányzat, illetve a rendelőt működtető Gyógyír XI. Kht, hogy
egyszerre mindig csak 2 szintet zártak le,
a többi szinten a rendelés folyamatos volt,
úgy, hogy ideiglenesen egy-egy osztály
más épületbe költözött. A rendelési idők
nem csökkentek. A teljes felújítás költsége elérte a 900 millió forintot, amelyet
Újbuda önkormányzata saját forrásából
biztosított. Az épületben csak belső felújítás történt, a műemléki homlokzat nem
változott, az épület egyes belső elemei a
műemléki jellegnek megfelelően megmaradtak, és az új ablakok a korábbinak
megfelelő színben és méretben készültek
el. Az épület akadálymentes, és légkondicionált. A rendelések reggel 8-tól este 8-ig
tartanak.
Az intézetben két új rendelés is működik. A kardiológiai szakrendelés keretében
ambuláns szívgyógyászati rehabilitációt is
szerveznek a betegeknek. A kezelés magá-

Betegnek lenni nem jó sehol, de büszkén mondhatjuk, egészségügyi intézményeink ma megfelelő
színvonalon képesek fogadni és ápolni Újbuda
lakóit. Városrészünk egészségügyi ellátása nagyot
fejlődött. Újbuda önkormányzata – megelégelve a
felújítás körüli évtizedes kötélhúzást – 2003-ban saját kezelésbe vette a Fehérvári úti Szakrendelőt, és
saját erőből, közel egymilliárd forintért felújította.
Ma ez Budapest legmodernebb szakrendelője, és
szolgáltatásai márciustól számos új típusú kezeléssel és vizsgálattal bővültek. Külön bőrgyógyászat,
gégészet, ortopédia, sebészet és szemészet szolgálja a gyermekeket. A második lépcsőben felújítjuk a

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

H. L.

Az egykor lerobbant Szent Imre Kórház mára az
egyik legmodernebb és legjobb fővárosi kórház
lett. A főépület után a többi szárny korszerűsítésére
is sor kerül. Az elmúlt években szintén megújult
számos kisebb háziorvosi rendelő is (Vahot utca,
Menyecske utca, Albertfalva utca, Villányi út).
A színvonalban és számokban is jól mérhető fejlődés ellenére még rengeteg teendőnk van, és ehhez
a munkához kérjük az Ön támogatását is.

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

laboratórium, ortopédia, reumatológia,
röntgen-ultrahang és mammográfia, sebészet, szájsebészet, szemészet, szülészetnőgyógyászat, terhesrendelés, tüdőgondozó és ernyőképszűrő állomás, valamint
urológia működik.
A gyerekek számára külön bőrgyógyászat, gégészet, ortopédia, sebészet és
szemészet áll rendelkezésre.
A szakrendelők mellett gyógyászati
szakboltok is helyet kaptak az épületben,
így fogtechnika, ortopéd cipészet, optikai
szaküzlet, gyógyszertár, gyógyászati segédeszköz bolt is működik.
A rendelőt dr. Rácz Jenő egészségügyi
miniszter és Molnár Gyula, Újbuda polgármestere adta át. Végh Ágnes gyönyörű
tulipáncsokrot, az átépítésben jeleskedők
pedig polgármesteri elismerést vehettek
át. A vendégek kihasználták az alkalmat,
hogy a hoszteszek szakavatott vezetésével bejárhatták az egyes szakrendelőket.
Tóthné Vécsey Éva azt is megtapasztalhatta, milyen gyorsan, szakszerűen állítják ki
a recepteket a betegeknek.

pszichiátriai, valamint a bőr és nemibeteg gondozókat. A műszerpark fejlesztése mellett a dolgozók
jobb anyagi megbecsülését is fontosnak tartjuk.

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

A mi közös otthonunk. Egy megújuló,
egészséges város, ahol jó lakni, jó élni.

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

ban foglalja a rendszeres orvosi ellenőrzést
és a gyógytornász által vezetett rehabilitációs tornát heti 2 alkalommal. Ugyancsak
új az endokrinológiai szakrendelés, ahol
a hormontermelő szervek betegségeinek,
valamint az anyagcserezavaroknak (pl.
csontritkulás, súlyos elhízás, kóros soványság, idült hasmenés) vizsgálata és kezelése folyik.
Az intézetben továbbá angiológia,
audiológia, belgyógyászat, EKG, érsebészeti vizsgálat, felnőtt és ifjúsági fogászat,
fizikoterápia, fogászati röntgen, foglalkozás egészségügy, foniátria, fül-orrgégészet, gyógytorna, ideggyógyászat,

Napjainkban sokat hallani a családon belüli erőszak elterjedéséről – vagy talán
csak a korábban is meglévő gondok most
nagyobb nyilvánosságot kapnak?

Családsegítő intézmények, szakemberek
bevonásával a családon belüli erőszak
megelőzésére folyamatos dolgozunk ki
módszereket. A jelző és segélykérő rendszer kialakítását, az ágazati, szakmaközi,
civil és egyházi koordináció szervezését az
Újbudai Humán Szolgáltató Központ látja
el. Tevékenységük alappillérei között éppúgy szerepel a krízishelyzetben lévőknek
a segítségnyújtás, mint a természetbeni,
anyagi és személyes támogatások közvetítése, vagy az együttműködés más intézményekkel, szervezetekkel, csoportokkal.


folytatás az első oldalról

Dömök Viktória

Kerületünk képviselő-testülete 2005 májusában fogadta el Újbuda Önkormányzata közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégiáját. A korszerű társadalmi
bűnmegelőzés szellemében megalkotott cselekvési terv megfelelő keretet
biztosít többek között az alapvető emberi jogok érvényesítéséhez, az életminőséget javító közbiztonság megteremtéséhez, a jogsértéseket előidéző okok és
a sértetté válás veszélyének csökkentéséhez, a bűncselekmények eredményes
megelőzéséhez.
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Lezárult a képviselőállítás
a parlamenti választásra

Megvan a 16
képviselőjelölt

A szentimrevárosi parkban, nagyszámú ünneplő jelenlétében tartotta
március 15-i megemlékezését a kerületi Fidesz. A rendezvényen beszédet
mondott Bencsik András újságírófőszerkesztő, valamint Deák András
országgyűlési képviselő, fellépett
Trokán Péter színművész és Tolcsvay
Béla énekes.

folytatás az első oldalról

A szavazólapon a következő nevek szerepelnek április 9-én abécérendben:

15. választókörzet:
Dr. Csapody Miklós (MDF), Deák
András (Fidesz, KDNP), Farkas Ferenc
(Munkáspárt), Lakos Imre (SZDSZ – a
magyar liberális párt), Dr. Mestyanek
Ödön (MIÉP-Jobbik), Szabó Vilmos
(MSZP).

16. választókörzet:
Dr. Fenyvessy Zoltán (MIÉP-Jobbik),
John Emese (SZDSZ – a magyar liberális párt), Kristóf József (Fidesz,
KDNP), Molnár Gyula (MSZP), Szőke
László (MDF).

Érdekes, hogy a 15. választókörzetben
2002-ben is hatan versengtek, és közülük
négyen ugyanitt indultak akkor is, most
is. Ketten viszont másik körzetben próbálnak szerencsét ugyancsak Újbudán,
tehát valamennyien újra jelöltek.
A 16. választókörzetben négy éve
szintén öten indultak, közülük most ketten próbálnak ugyanitt szerencsét. Két
korábbi jelölt nem indul sehol, egyikük
más körzetünkben lett jelölt.
A 17. választókörzetben legutóbb egygyel többen, hatan indultak, közülük most
csak az akkori nyertes indul ugyanitt, egy
akkori jelölt másik körzetünkben jelölt,
négyen viszont sehol.
Az előző választáson egy jelölttel több
indult, most viszont két párttal (Centrum,
FKGP) kevesebb. Összességében hatan
nem próbálkoznak újra, öten pedig új arcok a parlamenti képviselőségért vívott
küzdelemben. Ezúttal is egyetlen női jelölt
van Újbudán. A többség, kétharmad tehát
ismerős arc, ami azt jelzi, hogy a politika
első osztályába kerülni minden felmérés
és szkepszis ellenére nagy kihívás, vonzó
feladat. Egyetlen pártoktól független személyről tudunk, aki jelezte, indulni kíván
a jelöltségért, ám ez nem sikerült neki.
Az Újbuda magazin a pártok közötti
választási megállapodásnak megfelelően a
választás hetében valamennyi képviselőjelöltet egységesen, azonos terjedelemben és
azonos méretű fotókon egyszerre mutatja
be a lap olvasóinak.
H. L.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
DR. BŐHM ANDRÁS,

a 17. választókerület
SZDSZ-es országgyűlési képviselőjelöltje minden szerdán 17 és 19 óra között tart fogadóórát a Kaptárkő utca 10.
szám alatti irodában
DR. CSAPODY MIKLÓS (MDF) országgyűlési képviselő minden szerdán 18 órától
fogadóórát tart a párt XI. kerületi székházában (Bartók Béla út 61., bejárat a
Fadrusz u. felől).
DEÁK ANDRÁS, a Fidesz képviselője minden kedden 15–17 óra között fogadóórát
tart az Éghajlat Könyves Kávézóban
(Karinthy Frigyes út 9.).
DR. JÓZSA ISTVÁN (a 17. számú választókerület MSZP-s jelöltje) március 23-án,
csütörtökön 17 órakor tartja fogadóóráját a Kaptárkő u. 8. sz. alatti helyiségben.
KUPPER ANDRÁS, a 17. számú választókerület Fidesz-jelöltje minden hétfőn
16.30 és 18.30 között kötetlen beszélgetést folytat a Regős u. 13. alatti választókerületi irodában.
LAKOS IMRE, a 15. választókerület
SZDSZ-es jelöltje minden szerdán 1718 óra között várja a választópolgárokat
az SZDSZ Új Generáció Kosztolányi
Dezső tér 11. alatti irodájában. Március
27-én, hétfőn 17 órakor önkormányzati képviselői, alpolgármesteri foga-

Március 10-én 17 órától az Albertfalvi
Közösségi Házban Nőnapi musical
varázs címmel derűs hangulatú ünnepséget tartottak John Emese, Albertfalva és Kelenföld liberális országgyűlési
képviselőjelöltje szervezésében.
A díszvendég Demszky Gábor főpolgármester volt, megjelent rajta Lakos Imre,
az SZDSZ budapesti elnöke, a kerület
alpolgármestere, a körzet önkormányzati képviselője is. Szép számban jöttek
el albertfalvaiak a zenés-táncos ünnepi

műsorra, melyben musical- és operettrészleteket hangzottak el többek között az
Operaház fantomjából, a Rómeó és Júliából, a Marica grófnőből és a Csárdáskirálynőből Németh Anikó és Pintér Tibor,
a Sziget Színház tagjainak előadásában. A
kellemes hangulatú kora estén a hölgyek
a műsor mellé egy-egy csokor virágot is
kaptak a szervezőktől nőnap alkalmából.
A program után John Emese megköszönte
a részvételt és a művészek fellépését, majd
a közönség és a vendégek között baráti
beszélgetés kezdődött.

A Babszem táncegyüttes szólótáncosai sikert arattak

A műsor után baráti beszélgetés alakult ki a főpolgármesterrel és a jelöltekkel

Ezernyolcszáznegyvennyolc
hőseire emlékezett az MDF is

A rendteremtés az élet minden
területén megkerülhetetlen

A Magyar Demokrata Fórum XI. kerületi szervezete március 15-én koszorúzásokkal emlékezett meg az 1848-as
forradalom hőseiről.
Először az Irinyi utcánál Csapody Miklós országgyűlési képviselő tartott rövid
beszédet, majd megkoszorúzta Irinyi József emléktábláját, aki a márciusi fiatalok
egyik vezetőjeként részt vett a 12 pont
megszövegezésében. A megemlékezők

Március 13-án az Albertfalvi Közösségi
Házban lakossági fórumon vett részt dr.
Mestyanek Ödön a 15., dr. Fenyvessy Zoltán, a 16. és Medveczky Ádám a 17. választókerület MIÉP-Jobbik a Harmadik Út
három újbudai képviselőjelöltje.
Dr. Fenyvessy Zoltán bevezető előadásában ismertette a főbb választási
programpontokat, külön kiemelve és részletesen elemezve a rendteremtésre vonatkozó elképzeléseiket. Hangsúlyozta, hogy
ennek igénye – a közmédiákon keresztül

ezután a Vahot utcában Vahot Imre író,
szerkesztő emléktáblájához vonultak, ahol
Szőke László országgyűlési képviselőjelölt
mondott beszédet és koszorúzott. Végül a
Schweidel utcában Schweidel József honvéd tábornoknak, az aradi vértanúk egyikének emléktáblája előtt Szegedi Ferenc
országgyűlési képviselőjelölt tartotta meg
ünnepi szónoklatát és koszorúzta meg a
táblát, majd a megjelentek elénekelték a
Szózatot.

Dömök Viktória

Dr. Bőhm András Henrik (SZDSZ – a
magyar liberális párt), Dr. Józsa István
(MSZP), Dr. Kupper András (Fidesz,
KDNP), Medveczky Ádám (MIÉPJobbik), Szegedi Ferenc (MDF).

A Demokrata főszerkesztője Antall József
elhíresült, az elmaradt személycserék miatti kritikákra válaszoló mondását idézte:
„Tetszettek volna forradalmat csinálni!”
Bencsik András szerint azonban hazánkban 15 éve szellemi-lelki forradalom zajlik, amelyben a polgári középosztály tölti
be a forradalmár szerepét.
Deák András országgyűlési képviselő szerint büszke,
szabad és szolidáris
Magyarországra van
szükségünk. „Olyan
országot akarunk,
ahol a polgárok büszkék magyarságukra, ahol a szabadság
nem azonos a másik
ember szabadságába
való belegázolással, és
ahol az állam szolidáris a nemzet minden
tagjával, legyen szó
diplomásokról vagy
kétkeziekről, lakótelepeken vagy kertes házakban élőkről, jobbvagy baloldaliakról,
anyaországiakrólvagy
határon túliakról. Ehhez azonban változásra van szükségünk!”
– zárta beszédét a
képviselő.
Dömök Viktória

17. választókörzet:

Nőnapi musical varázs az
Albertfalvi Közösségi Házban

Révész Marianna
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Büszke, szabad és szolidáris
Magyarországot akar a Fidesz

A Vahot utcában, az író emléktáblájánál Szőke László mondott beszédet

A három képviselőjelölt a rendről és a köznevelésről fejtette ki véleményét
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dóóra az Albertfalvi Közösségi Házban
(Gyékényes u. 45-47.).
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).
SZABÓ VILMOS (MSZP) 15. választókerületi
jelölt március 30-án, csütörtökön 17 órakor tartja fogadóóráját a Bartók Béla út
19. alatti helyiségben (bejárat a Mészöly
utcából).
SZŐKE LÁSZLÓ a 16. választókerület MDFes jelöltje a Fejér Lipót u. 65. alatti választási irodában érhető el.

FIDESZ
Március 25-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 26-án, vasárnap 10-től 18 óráig az őrmezői Költők parkjában tartja
Tavaszköszöntő című rendezvényét a
Fidesz. Az eseményen Kupper András,
a 16. választókerület képviselőjelöltje, valamint Mikola István, a Fidesz
miniszterelnökhelyettes-jelöltje tart be-

szédet; fellép többek között Gergely Éva
és Takáts Tamás; az érdeklődőknek sajtés borkóstolót adnak a Győr környéki
gazdák.
Az Éghajlat Könyves Kávéházban
(Karinthy F. út 9.) március 29-én, szerdán
18 órakor beszélgetés a Szent István-tervről. Deák András országgyűlési képviselő
vendége Pálinkás József professzor.

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

MIÉP–JOBBIK
Medveczky Ádám, 17. választókerület képviselőjelöltje lakossági fórumot
tart március 23-án, csütörtökön 18 órakor a Kelenvölgyi Közösségi Házban
(Kardhegy u. 2.) és 24-én, pénteken 18
órakor az Őrmezei Közösségi Házban
(Cirmos u. 2.).
Március 29-én, szerdán 18 órakor a Gárdonyi Géza Általános Iskolában (XI., Bartók
Béla út 27.) Mestyanek Ödön képviselőjelölt Gondolkozzunk felelősen a sorsunkról címmel tart fórumot életünkről, a családról, a boldogulás esélyeiről.

a bíróságokig – az élet minden területén
megkerülhetetlen vágy.
Medveczky Ádám a kultúra, a köznevelés és képzés főbb gondjait sorolta, s külön kiemelte, hogy a pénztelenségen túl itt
érzékelhető legjobban a liberális hegemónia agresszivitása. Dr. Mestyanek Ödön
többek között a választási esélyekről beszélt, és megállapította, hogy a jobboldal
várt győzelme csak akkor képzelhető el,
ha a MIÉP-Jobbik szavazók aktívan részt
vesznek a választás mindkét fordulóján.

Révész Marianna
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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
John Emese, a 16. választókerület jelöltje
minden csütörtökön 17-19 óra között tart
fogadóórát az Ecsed u. 13. alatt.
A kampány utolsó öt hetében a
Városháza parkban (Károly krt. 28-30.)
üzemel az SZDSZ kampányközpontja, a

Liberálisok Háza. Minden érdeklődőt
szeretettel várnak.
Elindultak az SZDSZ-matricával feldíszített Smart kisautók. Egy hónapon keresztül járják a kerület utcáit, és helytörténeti, valamint politikai totók kitöltése
után értékes ajándékokat is nyerhetnek
a szerencsések.

CIVILEK A VÁLASZTÓKÉRT
Az Újbuda XI. Baráti Kör Közhasznú
Egyesület a választók jobb tájékoztatása érdekében a kerület mindhárom
egyéni országgyűlési képviselői kerületében fórumot tart.
A 15. választókörzetben március 23án, csütörtökön 18 órakor a Gárdonyi
Géza Általános Iskolában (XI., Bartók
Béla út 27.);
A 16. választókörzetben március 27én, hétfőn 18 órakor a Budapesti
Művelődési Központban (XI., Etele
út 55.);
A 17. választókörzetben március 29-én,
szerdán 17 óra 30-kor a Mechatronikai
Szakközépiskolában (XI., Rétköz
utca 39.).
A Szentimrevárosi Egyesület március
31-én, pénteken 18 órakor a TIT kerületi székházába (XI., Zsombolyai utca
6.) a kerület konzervatív képviselőjelöltjeit hívta meg fórumára.

ÚJBUDA 2006. MÁRCIUS 22.
Eszköznek tartja magát a kerületi Pro
Urbe díjjal kitüntetett Lipp László,
közismert nevén László atya, aki már
több mint húsz éve dolgozik Újbudán.
Közvetítőnek, aki átadja az üzenetet,
és boldog, ha másokat szolgálhat.
Mindezt modern technikával és sok
segítővel teszi.

Mit jelent Önnek a most kapott kerületi Pro
Urbe kitüntetés?

Szokatlan, életemben először kapok ilyen
elismerést. Nem is tudom, mit kell ilyenkor mondani. Örülök neki. Itt hagyom
az Aranysas vendéglőben egy ideig. Ezzel
nem lebecsülni akarom, hanem úgy érzem, hogy ez közösségi dolog. Aztán örülök, hogy 94 éves édesapám ott ülhetett
mellettem. És abban a gazdagréti iskolában vettem át a kitüntetést, amelynek helyén 1960-ban szőlő és barackos kertünk
volt. Apám szőlőjéből kerültem mennyei
Atyám szőlőjébe. Ahol apám kertjében
kapáltam, ott dolgozom az Úr szőlőjében.
Ez valahol félelmetes ajándék. Egy ideig
állt még itt egy diófa, amelynek ágairól
gyerekként leugráltunk, bátorságpróbaként. Nekem ez jelkép, és ettől a fától 10
méterre kaptam meg ezt az elismerést. És
apám mellettem volt. Az ünnepség különben nagyon emberléptékű volt. Hálás vagyok a polgármesternek, hogy a politikát
távol tartotta az ünnepléstől. Beszédében
is a jövőt, az összefogást hangsúlyozta,
amely az én lelkemben is központi téma.
Ez a kitüntetés talán újabb lendületet ad,
hogy a hátralevő két fontos célkitűzést be
tudjam fejezni.
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László atya, a szolgálat és a családi élet öt pontja

Az egyház szerelempárti
egyház évezredekben gondolkozik, az
örökkévalóságban. Ha ezt hittel elfogadom, az hallatlan nyugalmat ad. Most is
azt mondom, hogy megvan a közösség, és
ez a lakótelep szelíd, békés, gazdaságilag
nehezebb körülményei ellenére is. Hiszen
nincs gáz, távfűtés van, magasak a rezsiköltségek és nagyon nagy a fluktuáció.
Mégis a főváros egyik legbékésebb, legintelligensebb lakótelepe.


Mi itteni munkájának legnehezebb része?

A hitből élő ember másképpen gondolkozik. Tudom, hogy nehéz, de tudom, hogy

ellenfeleimnek tartozom, akik mindig a
gyenge pontjaimra hívták fel a figyelmet.


Ön kifejezetten aktív – ahogy az előbb mondta – eszköz. Újító papként tartják számon...

Egy politikus a templom megáldásakor
odajött hozzám, hogy elmondja: nem
hitte, hogy ezt megcsinálom, de olyan lelkes voltam, hogy nem akart elkeseríteni.
Nagyra becsülöm, hogy volt annyi emberség és alázat benne, hogy ezt elmondta. Ha visszafelé gondolok, elkezdek félni
vagy remegni. De előre nézve, ha az ember Istennel együtt teszi, az nagyon más.

László atya kitüntetésének szemtanúja lehetett 94 éves édesapja is

Isten segítségével meg tudom oldani.
Nem azért imádkozom, hogy meglegyen,
hanem hogy az Úr tegyen alkalmassá,
hogy meg tudjam tenni azt, ami szükséges. Kispap korom óta naponta egyszer
biztosan fohászkodom úgy a Szentlélekhez, hogy eszköz akarok lenni. Az eszköz
nem beszél vissza, tudomásul veszi a dolgokat. Tudomásul veszem, hogy az embereknek gondjaik vannak, hálátlanok, nem
mindig vonzóak. De amit egynek teszek
a legkisebbek közül, azt Jézusnak teszem.
És ettől a pillanattól kezdve nincs ellenfelem, csak saját gyengeségem. Ha valaki a
hibáimra figyelmeztet, igaza van, és hálás
vagyok érte. Tulajdonképpen sokkal többet köszönhetek ellenségeimnek, mint
barátaimnak. Persze érzelmileg az ember
a barátait szereti, de legtöbb hálával az

Adott a feladat, hogy építsek egy közösséget, és annak megfelelő helyet is teremtsek. Ugyanezt mondtam 1990-ben egy, a
leendő templomról és közösségi helyről
tartott sajtótájékoztatón. Az újságírók
egyetlen kérdése az volt, honnan lesz erre pénz. Akkor azt mondtam nekik, nem
onnan kell kezdeni. Először is szükséges
egy jó eszme. Legyen templom. Megvan
a cél, ezután az ember imádkozik. Nem
azért, hogy Isten helyettem csinálja meg,
hanem, hogy tegyen engem alkalmassá
arra, hogy megcsináljam. Aztán keresem
a legjobb fejeket és a legjobb technikákat.
Itt vannak most is mellettem munkatársaim, akik mindenben segítenek. Ez egy
élő organizmus, emberek vannak benne.
Én csak egy eszköz vagyok, egy organizátor, aki teszi a dolgát. Ha hűséges vagyok

verni az újságírók Ma is ezt mondom. Ha
megnézem, több milliárd forint értéket
hoztam itt létre, de fogalmam sincs, hogy
hogyan. De minden napról el tudok számolni. Itt a lakótelepen élek, minden lépésemet ismerik, az APEH is többször volt
itt és mindent rendben talált. A külföldi
papok óriási szeretettel fogadnak és sokkal jobban elfogadják ezt a stílust, mint a
hazaiak, közelebb vagyunk egymáshoz,
mint akivel 3 évtizede együtt vagyok.
Megérzik ezt a stílust, ami a világegyház
jövőjének a stílusa.


Nemcsak templomot, hanem sportpályát
is épített. És most uszodában gondolkozik.
Miért tartja olyan fontosnak a sportot?

Amennyire fontos a lelki élet, ugyananynyira fontos a sport, a mozgás. Anélkül

natkozik más területekre, például a terrorfenyegetésekre, vagy a szélsőséges időjárás
okozta veszélyek hatásának csökkentésére.

Az elismerés természetesen az 52 éves
alezredes kiváló munkájának, szakmai
hozzáértésének szól, de közvetve jelzi azt
is, hogy a világban tapasztalható különféle
időjárási és más katasztrófafenyegetettségek miatt hazánkban is előtérbe került a
polgári védelem ügye.

Megtesszük a szükséges lépéseket az érintett vállalatok, intézmények védelmére,
szigorítjuk a beléptetést, illetve a külső
őrzést. Szélsőséges időjárási helyzetek
esetére is megvannak a pontos forgatókönyveink. Nagy havazás esetén például
elsősorban arról gondoskodunk, hogy a
kórházak és a szociális intézmények ellátása ne szenvedjen hiányt. Legyen víz,
gyógyszer, élelmiszer, s ami a fő, energia,
vagyis villamos áram. A két évvel ezelőtti nagy New York-i áramkimaradás, és az
annak következtében keletkezett káosz
intő példa számunkra.

Melyek most a kerületi polgári védelem legfontosabb tennivalói?

Végezzük a munkánkat, mint rendesen, de
természetesen a madárinfluenzával kapcsolatos veszélyelhárítás nekünk is újdonságot jelent. Elkészültek már a megfelelő
cselekvési terveink, s megvannak a szükséges védőfelszerelések, valamint a fertőtlenítő szerek is. A kerületben különben egy jól
felkészített, megfelelő szakaszokba, csoportokba osztott, 320 fős polgári védelmi szervezet riasztható bármelyik pillanatban.

Ez nagyon úgy hangzik, mintha Önök már a járványra készülnének...

Szó sincs róla, hiszen az emberről emberre terjedő vírus nem fejlődött ki, a polgári
védelem azonban már csak ilyen, minden
eshetőségre készen kell állnia. Ugyanez vo-





Mit tesznek, mit tehetnek itt a Karolina úton, ha
terrorfenyegetésről érkezik információ?

Sok üzem és cég működik a kerületben. Hány tartozik a veszélyes kategóriába közülük?

A kerületben öt veszélyes üzem működik.
A Seveso II. (Az Európai Unió tanácsának
irányelve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek szabályozásáról – a szerk.) hatálya alá egy tartozik, a
Budafoki úti Erőmű Rt., mert 5000 tonna fűtőolajat tárol. 2004 májusa óta mi is
az EU szabványai szerint rangsoroljuk a
kerületi vállalatokat, ami természetesen
szigorításokat eredményezett. Egyébként

a kerület polgármestere is veszélyes üzemmé nyilváníthat egy-egy intézményt, így
került be a körbe például a Nyéki Imre
uszoda, ahol klórgázzal fertőtlenítik a
medence vizét, veszélyes továbbá a Műegyetem szerves kémia tanszéke is az ott
tartott benzinid nevű vegyszer miatt.




ző zászlóaljának parancsnoka, 120 katona
tartozott a kezem alá. Közben 1990-ben
elvégeztem a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemet is. Tíz éve érkeztem ide a XI.
kerületbe, ebbe a beosztásba. Nem udvariasságból mondom, de jól érzem itt magam,
az önkormányzat partner mindenben.

Egy papnak milyen a viszonya az emberekhez? Tud újat mondani Istenről?

Elmesélek egy történetet: néhány évvel ezelőtt a margitszigeti Danubius Szállodából
kaptunk 24, jó állapotban levő fotelt. Ma is
ott vannak a sportpályán, a Szent Pál társalgóban. A Csepel teherautóval egyedül
mentem oda. Miután felpakoltunk, nem
tudtam elindulni, mert az önindító nem
működött. Egyedül nem lehet belökni egy
teherautót. Voltak ott taxisok, megkértem
őket, hogy segítsenek. Felismertek, megkérdezték, hogy hol segít ilyenkor az Isten.
Mondtam nekik, hogy őket küldte, hogy
segítsenek. Ez a filozófiám. Valaki vagy
meghallja, hogy őt küldi az Isten segíteni,
vagy pedig ellenáll. Ők segítettek. Így élek.
Isten üzenetét hordozom, postás vagyok.
Aki kibontja az üzenetet, annak élet lehet.
Boldog vagyok, hogy szolgálhatom.
Gianone Péter

Mit hozott Ercsiből a híradóktól?

Miután kiképzőparancsnok voltam, megtanultam bánni az emberekkel. És ezt itt
nagyon jól kamatoztatom. A mi munkánknak éppen a kapcsolatteremtés az
egyik legfontosabb része, mert nem mindegy, hogy éles helyzetben miként tudom
megértetni magam 200-300 ijedt vagy
éppen feldühödött emberrel. Hogyan szólítom meg őket, hogyan érvelek nekik...
Vajon elhiszik-e nekem ismeretlenül, csak
úgy becsületszóra, hogy az ő érdekükben
cselekszem. Ezen életek múlhatnak.
Sinkovics Ferenc

Nyilván gyakorlatokat is kell tartaniuk...

A lakosság tájékoztatása az első lépcső, aztán jönnek a gyakorlatok, többek között a
kiürítési gyakorlatok is.


Elképzeljük, hogy mennyire örülnének ennek
adott esetben az emberek...

Téved, mert a vállalatok, de maguk lakosok is megértéssel fogadják a gyakorlatokat. Sajnos nagyon is sok katasztrófáról
tudósít manapság a nagyvilágból a média,
úgyhogy az emberek komolyan veszik a
gyakorlatokat. Például összesen 305 óvóhely van a kerületben, amelyeket maguknak a lakóházi közösségeknek kell karbantartaniuk. És a 305 óvóhelyből csak
kettővel van problémánk. Úgy gondolom,
ez nem olyan rossz arány!


Sok mindenhez kell érteni egy polgári védelmi
parancsnoknak. Ön hol kezdte a pályafutását?

Eredetileg villanyszerelőnek tanultam, de
aztán hivatásos katona lettem. Híradó, rádió-felderítő. Ercsiben szolgáltam, 18 évig
voltam a Vonalépítő Híradó Ezred kikép-

Révész Marianna

Schmidt György polgári védelmi alezredes, a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság XI. kerületi Kirendeltségének
vezetője Pro Urbe Budapest XI. kerület
díjat kapott.

Hogyan lehet ezt a fiataloknak átadni?

Nálam általában senki sem hagyja félbe
a jegyes-oktatást. Pedig a fiúk szeme sarkában ott a huncut mosoly: „mit ért a házassághoz az atya”. Aztán, mikor elmondom a családi élet öt pontját, akkor ott
ragadnak, tényleg hallanak olyan dolgot,
ami talán helyrezökkenti a megroppant
férfiúi tekintélyt. Az első pont: a gyereket
úgy rontjuk el, hogy kényeztetjük. A második: a férjeket viszont kényeztetni kell.
Nem a fiúkat és a férfiakat, hanem a férjeket. Vissza kell adni a férfiak tekintélyét.
A harmadik: a nőnek lelke van és távirányítással működik. Adjunk bármilyen
értéket is át, ha azt nem szívvel és őszinte
lélekkel tesszük, mit sem ér. A negyedik:
minden asszonyt akkor ér a legnagyobb
vereség, ha legyőzi a férjét. És az utolsó: ha
okosabbnak tartod magad a házastársadnál, kérj tőle tanácsot. Jézus azt mondta
tanítványainak: „aki keresi életét, elveszíti, aki elveszíti, megtalálja”. Istenért, egy
másik emberért érdemes odaadni az egész
életünket. Szolgálatomnak is ez a lényege.



Minden eshetőségre készen kell állni

Sok fiatalt talán mégis azt tart vissza az egyháztól, ahogyan az a testi dolgokról, a szerelemről tanít...

Az egyház szerelempárti. A szerelem szótára: örökké, állandóan, egyetlenem, mindenem. Az egyház a szerelem, a házasság
tanításával a jövő nemzedék szerelmét védi. A nő nem a férfi játékszere, a család pedig a szerelem kibontakozásának csodálatos lehetősége. A szerelemben nem az a
bűn, hogy jólesik. A szerelemben az a bűn,
hogy ha önzés, ha csak arra kell a másik,
hogy kiszolgálja az illető ösztöneit. Akkor
tárgynak gondolja a másikat. Pedig egy
személy, Isten képmása, és együtt mennek
föl a mennyekig, ha önfegyelemmel tudják egymást szolgálni, egymás örömét keresni. Nem tudok a szerelemről, a szexről
másként beszélni.


Schmidt György alezredes a Polgári Védelemtől: Életek múlhatnak rajtunk





az eredeti küldetésemhez – egyháztörténész szerettem volna lenni, elméleti embernek tartom magam ma is –, egyetlen
dolog sincs, ami új lenne abban, amit csinálok. Az egyház kétezer éves történetében ez mind megvolt, legfeljebb a repülő
nem, helyette kordé volt. Az a lényeg,
hogy beleharsogjam a világba az emberek
identitását, alapküldetését. Hogy ők Isten
gyermekei, Isten irgalmas, szeret minket,
mindenkit kivétel nélkül. Ha jól tudom
mindezt csinálni, akkor ez vákuumszerűen idehozza az anyagiakat is. Az 1990es sajtótájékoztatón ekkor meg akartak

Mi ez a két komoly cél?

Egyik a hospice, az idősek, a haldoklók
utolsó időszakának szolgálata. A templom
mellé tervezzük, 25 haldokló szolgálatára.
Ez feltétlenül megoldandó feladat, hisz
egyetlen párt sem teszi a kampánytémává.
A haldokló nem tud szavazni vagy visszabeszélni, és halála után nem tud reklamálni. Nagyon fontosnak tartom a hospice-t,
imádkozom, hogy megtaláljam a segítségeket. Ez nem csak a jövő egyházának a
feladata, a jövő nemzetnek nagyon jelentős pontja kell, hogy legyen. A fiataloknak
szükségük van az öregek ápolására, attól
teljesebbé válik az életük. Nem tudom
másképp megfogalmazni ezt. Hálás vagyok, hogy apámnak segíthetek. Úgy öltöztetem, úgy fürösztöm, mint ő engem
kiskoromban. Ez új kapcsolat közöttünk.
Azt érzem, amit ő érezhetett, amikor én
kisgyerek voltam. Helyet cseréltünk. Hát
nem ajándék ez?
A másik fontos cél az uszoda. Egy
„ősi” gazdagréti játék, amikor valaki azt
mondja nekem, hogy „Kedves Atya, örülök, hogy kész a templom, de ugye lesz
uszoda is, és ugye nem kell majd érte fizetni”. Szeretném az uszodát megépíteni
Gazdagréten. 58 éves vagyok, és úgy érzem, hogy még van 10 erős évem, amikor ezt a két célt meg tudom valósítani. A
napokban került a kezembe egy 11 évvel
ezelőtti Esti Hírlap, ahol arról beszéltem,
hogy mindegy, hogy egy vagy tíz éven
belül lesz templom, a lényeg az, hogy a
közösség már megvan. Nincs pánik, az



szánalmas az életünk. A kettő együtt kell.
Ép testben ép lélek. Én festettem a Szent
Kozma és Damján kápolna oltárképét a
bibliai Jairus 12 éves lányának föltámasztásáról. Jézus, mikor föltámasztja, azt
mondja, hogy adjanak neki enni. Ez nagyon meghatott.

Dömök Viktória
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Schmidt György: a kapcsolatteremtés a legfontosabb része a munkámnak
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SZÍNHÁZAK

ARTUS STÚDIÓ

XI., Sztregova u. 7. Tel.: 204 3755
MÁRCIUS 25., 26. 20.00 Szabó Réka:
Lomtalanítás. MÁRCIUS 28., 29. 20.00 Nagy

Zoltán: Eliza és a doktor.

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN

Budaörs, Szabadság út 26.
MÁRCIUS 22. 10.00 Szilágyi Andor: Leánder
és lenszirom. MÁRCIUS 23. 19.00 Heltai Jenő:
Bernát (...aki szalma). MÁRCIUS 27. 19.00

Hunyadi Sándor: Júliusi éjszaka.

a MU Színház szervezésében: Villanófény
Fesztivál MÁRCIUS 26. 11.00 Veronica Endo és
Loic Delacroix (Fr): Quentin holdja (táncszínház gyermekeknek és felnőtteknek).
MÁRCIUS 29. 20.00 Juhász Kata: Blitz, bemutató (tánc). Műkeddvelő: MÁRCIUS 21. 17.30 A
könyv utóélete – Szépírók a MU Színházban
sorozatban: Bódis Kriszta, beszélgetőtársa MS.
Kiállítás: MÁRCIUS 28-IG El Kazovszkij festményei. MÁRCIUS 29. 18.00 Rutkai Bori festménykiállításának megnyitója.
SZKÉNÉ SZÍNHÁZ.

KARINTHY SZÍNHÁZ

XI., Bartók B. út 130. T.: 203-8994
MÁRCIUS 25. 19.00 Goodbye Charlie.
MÁRCIUS 26. 19.00 Butaságom története.

MU SZÍNHÁZ

XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
MÁRCIUS 24., 25. 19.00 Terminál B. Vera

Ondrašiková: Dead Water, bemutató, Fejes
Ádám: Nyomás alatt, bemutató.
MÁRCIUS 26-ÁPRILIS 1. A Francia Intézet és

XI., Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
MÁRCIUS 23-25. 20.00 A sütemények királynője. MÁRCIUS 27-31. 20.00 Anyám orra.

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R-KLUB

XI., Műegyetem rkp. 9. Tel.: 463-3733
MÁRCIUS 21. 20.00 Alkalmi Kapcsolatok

Társulása: Riadólánc 80.
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 18.00 Csí Kung – Tai Csi
tanfolyam.

KIÁLLÍTÁSOK

ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI
GYŰJTEMÉNY

XI., Pentele u. 8. T.: 208-6635
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK: KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK

16.00-18.00-ig: Római ásatások, egyház- és
iskolatörténeti kiállítás, Albertfalva önállóságának évei 1819–1950-ig, az Első Magyar
Repülőgépgyár, borgyűjtemény, Albertfalva
asztalosiparának története.
XI. KERÜLETI HELYTÖRTÉNETI
KIÁLLÍTÓHELY
XI., Erőmű u. 4. T.: 365-6126

Régészeti, építészeti, ipartörténeti (Csonka
János) emlékek. Egyszer volt Dél-Buda.
Tájvédelmi körzeteink. Nyitva minden szerdán 15.00–18.00-ig. Csoportokat is szívesen
látnak előzetes bejelentkezés alapján.
ÁTRIUM GALÉRIA

XI., Petzvál József u. 31–33.
MÁRCIUS 27. 17.00 Színek, minták harmóni-

ája a tojáshéjon. A Míves Tojás Gyűjtemény
Múzeumi Intézmény kiállításának megnyitója. Megtekinthető ÁPRILIS 7-IG, munkanapokon 10.00–17.00 óráig.
BARTÓK 32 GALÉRIA

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

AJÁNLÓ

A38 ÁLLÓHAJÓ
XI., Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940
MÁRCIUS 22. 18.30 Dark Funeral (S), Naglfar
(S), Amoral (FIN), Asmodeus (A). MÁRCIUS
23. 21.00 Sayag Jazz Machine (F), DJ Bootsie
Quartet. MÁRCIUS 24. 22.00 A Guy Called

Gerald (UK), Coyote, Naga, Popbitch.
MÁRCIUS 25. 22.00 Ablak-a-Dubra Special.
MÁRCIUS 27. 20.00 Apostolis Anthimos (PL),
Varga János Project.
ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Gyékényes u. 45-47. Tel./fax: 204-6788
HÉTFŐ 14.00 Életet az Éveknek Nyugdíjas

Klub, a Vöröskereszt 11/16 és 11/17 sz.
alapszervezete, 16.00 Családok a Családokért
Polgári Egyesület, 18.30 az AKH Gesualdo
Kamarakórusa. KÉTHETENTE HÉTFŐN 16.00
az AKH Opera- és Dalstúdiója. KEDD 14.00
Albertfalvai Keresztény Társas Kör Nyugdíjas
Klubja. KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00 alakformáló
torna hölgyeknek, 18.00, 18.30 Mesetorna.
SZERDA 17.00 Albertfalvai Polgárok Köre.
SZERDA ÉS PÉNTEK: 19.00 Kempó-karate.
CSÜTÖRTÖK AKH Társastáncklub: 19.30 Kezdő,
20.30 Haladó csoport.
MÁRCIUS 22. 13.00 Cukorbetegek Klubja.
MÁRCIUS 26. 10.00 AKH Autós Sportklub,
edzés az Alfa Áruház parkolójában.
BME OMIKK AULÁJA
XI., Budafoki út 4-6.
MÁRCIUS 23. 17.00 BME OMIKK Filmklubja. Az

irodalom és filmművészet sorozat keretében:
Stanley Kubrick: Barry Lyndon. Az ingyenes
vetítés után Perlaki Tamás filmesztéta vezetésével vita, beszélgetés. MÁRCIUS VÉGÉIG
kiállítás Bay Zoltán holdradar-kísérleteinek 60
éves évfordulója alkalmából.
BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760
HÉTFŐ 18.15, CSÜTÖRTÖK 16.45 Gerinctorna.
MINDEN HÓNAP ELSŐ KEDD 18.00 Vasútmodell
klub. KEDD 17.00, VAGY SZERDA 18.00 Kerámia-

tanfolyam felnőtteknek (heti egy alkalommal). KEDD, CSÜTÖRTÖK 19.00 Callanetics torna. SZERDA 17.00 Fotóklub. MINDEN PÁRATLAN
HÉT CSÜTÖRTÖK 18.00 Ikebana klub. MINDEN
HÓNAP UTOLSÓ PÉNTEK 15.00 Játékháló klub
tizenéveseknek. SZOMBAT 16.00 Őszidő
nyugdíjasklub kínálata. MINDEN PÁROS
HÉT SZOMBAT 10.00 Vasútmodell klub 9-15
éveseknek. MINDEN SZOMBATON 16.00 Őszidő
Nyugdíjasklub. MÁRCIUS 23. 19.00 Örkény
István: Tóték, A Theatrum Színiakadémia III.
évfolyamos növendékeinek előadása.
MÁRCIUS 25. 10.00 Nonstop vetítés a BMK
Galériában pályakezdő fotográfusok mun-

szoba. ÁPRILIS 7-IG W. A. Mozart – Bartók,
avagy a tárgyiasult zene. Kiállítás a
Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében.
HÉTFŐ 18.00 tajcsi-csikung foglalkozás.
SZERDA 18.00 alakformáló tréning.
CONGRESS PARK HOTEL FLAMENCO

XI., Tas vezér u. 7.
ÁPRILIS 6-IG kiállítás Borsos Miklós rézkar-

caiból.

Papp László-emléktáblaavató
Március 25-én, szombaton 11
órakor a Mányoki utca 20. számú
ház falán avatják fel az egykori legendás ökölvívó, a háromszoros
ökölvívó bajnok, Papp László emléktábláját. Az eseményt megelőző
ünnepi műsorban a Petőfi Sándor
Általános Iskola és Gimnázium
diákjai lépnek föl, majd avatóbeszédet mond Molnár Gyula polgármester és Kiss Gábor, a Tinta
Könyvkiadó igazgatója, mint az
emléktábla elhelyezésének egyik
kezdeményezője. Az eseményre
meghívták ifjabb Papp Lászlót és
a család többi tagját.
MÁRCIUS 24. 10.00 Családi egészségnap,

vérnyomás- és vércukorszint-mérés, talpdiagnosztika, hallásvizsgálat stb., 19.00 A Petőfi
Musical Stúdió musical gálája. Részletek a
legszebb magyar és külföldi musicalekből.
MÁRCIUS 25. 15.00 Dalszínház 11+1
Nótakincs-tv klub. MÁRCIUS 26. 10.00-13.00
-IG Keresztény játszóház, téma: Marci és Peti
barátsága, majd parafakígyó és selyemvirág
készítése. MÁRCIUS 26. 19.00 Új nap talált
ránk. Musical est. 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

nem tudok kimondani című kiállítása.

HÉTFŐ 19.30 Iai Jutsu. HÉTFŐ, SZERDA 17.30
Aikido. KEDD 10.00 Eklektika Klub, 16.00
Sakk és kártya szakkör. KEDD, CSÜTÖRTÖK
18.00 Aerobic, 19.00 Kenpo karate. SZERDA

MOLNÁR C. PÁL GALÉRIA

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

A galéria előzetesen telefonon egyeztetett
időpontban látogatható.
SCHEFFER GALÉRIA

XI., Kosztolányi D. tér 4.
ÁPRILIS 6-IG kiállítás Borsos Miklós olajképei-

ből, grafikáiból és kisplasztikáiból.
TRANZIT ART CAFÉ

XI., Bukarest u. Ulászló u. sarok Tel.: 209-3070
MARCIUS 30-IG Joe In Chile kiállítása, megte-

kinthető minden nap 8.00-23.00 óráig.

káiból, 17.00 A X. Országos Diapályázat
bemutatója és eredményhirdetése. MÁRCIUS
29. 16.00 Művészet közelről: Elvonatkoztatás
és konkretizálás a képzőművészetben. Előadó
Bálványos Huba grafikusművész.
Kiállítás: ÁPRILIS 5-IG Barna András festő és
Vaday Béla szobrász alkotásai.
ÉGHAJLAT KÖNYVES KÁVÉHÁZ
XI., Karinthy F. út 9. Tel.: 365-1515
MÁRCIUS 22. 18.00 Szmodis Jenő: A jog realitá-

sa. Könyvbemutató, dedikálás.
MÁRCIUS 23. 18.00 Csoóri Sándor szerzői estje.
Köszöntőt mond Nagy Gáspár költő.
MÁRCIUS 29. 18.00 A Szent István-terv. A vendég Pálinkás József professzor.
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
XI., Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300
MÁRCIUS 22. 18.00 Tánctanulás Savanyúval,

20.00 Szerelmem Nagysajó, lemezbemutató koncert és táncház. MÁRCIUS 23. 20.00
Arasinda koncert. MÁRCIUS 24. 20.00 Ando
drom koncert. MÁRCIUS 25. 10.00-21.00
Országos Diákszínjátszó Találkozó.
MÁRCIUS 26. 19.00 Falkafolk román- és
balkán-táncház. MÁRCIUS 27. 19.00 Budai
tangó, tánctanítás Budai Lászlóval. MÁRCIUS
29. 18.00 Tánctanulás Savanyúval, 20.00
Kalotaszegi banda, erdélyi zenék klubja.
Gyerekprogramok:
MÁRCIUS 23. 9.45 és 10.30 Ringató.
MÁRCIUS 26. 10.00 Csillagszemű táncház
Tímár Sándor vezetésével, km.: a Téka együttes és Kóka Rozália.
Kiállítás: MÁRCIUS 31-IG Bodó Miklós kiállítása.
FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
XI., Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868
HÉTFŐ 10.00 Baba-mama torna, 17.30 Angol

nyelvklub, 18.00 Magnós klub, 19.00 Ír táncház a Greenfields együttessel. HÉTFŐ 16.30,
17.30, PÉNTEK 16.00, Hangoló zeneovi. HÉTFŐ
13.30, SZOMBAT 10.00 Dúr-moll ovi. KEDD
16.30 Csengő-bongó hangszerbemutató,
17.00 Muzsikás gyermektáncház, 18.45 Ír
sztepptánc, 19.30 Szenior társastánc. KEDD,
CSÜTÖRTÖK 9.00 Zsebibaba délelőtti játszóháza. SZERDA 10.00 Yan Xin Csikung, 16.30
Kezdő szabás-varrás klub, 17.00 Gyógytorna,
18.00 Szuperhaladó szabás-varrás klub,
19.00 Picasso festőiskola. SZERDA ÉS/VAGY
PÉNTEK 17.00 Foltvarró klub. CSÜTÖRTÖK
16.30 Szeretet klub. PÉNTEK 15.00 Alma
rajziskola gyerekeknek. SZOMBAT 14.00
XI./11. Lágymányosi Bélyeggyűjtő Kör, 14.00
Tiszteletbeli Hollótanya szerepjáték klub.
MINDEN HÓ ELSŐ SZOMBAT 13.00 Repülés
Baráti Kör. VASÁRNAP 8.00 Budapest Hobby
Klub, 15.00 Nosztalgiaklub.
MÁRCIUS 23. 18.00 Szőnyegszövő klub.

Szeretetvendégség. MINDEN HÓ 1. VASÁRNAP
9.30 Családi istentisztelet.
VASÁRNAP 8.00, 11.00, 18.00 Istentisztelet.
KELENFÖLDI EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZET
XI., Etele út 55. Tel.: 203-4642 vagy 30/658-4156
VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor

foglalkozások gyermekeknek.

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

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 7.00, 17.00,

SZOMBATON 7.00, 18.00, VASÁRNAP 9.00,
11.00, 18.00. Nagyböjti időszakban HÉTFŐTŐL
PÉNTEKIG 6.00 Laudes. Nagyböjt PÉNTEKJEIN

17.00 Keresztúti ájtatosság, utána szentmise.
A keresztutat, ha az időjárás engedi, a szabadtéri keresztúton végzik.
KÜLSŐ-KELENFÖLDI REFORMÁTUS EGYH.
XI., Ildikó tér 1. Tel.: 204-2767, 06/20/371-1292

KARINTHY SZALON

XI., Karinthy F. út 22. Tel.: 209-3706
SZERDA 18.00 Jóga.
ÁPRILIS 5-IG Fűrjes Viktória fotóművész Amit

ÚJBUDA 2006. MÁRCIUS 22.

18.00 Életmód Klub, 19.30 Hagyományőrző
íjászklub. SZERDA, PÉNTEK 9.00 Izületi torna
nyugdíjasoknak. PÉNTEK 16.00 Fashion Dance,
18.00 Flamenco tánc. MINDEN MÁSODIK
PÉNTEKEN 18.00 Bibliaiskola. SZOMBAT
Társastánc 16.30 kezdő, 18.00 haladó.
HÉTFŐ–PÉNTEK 10.00–19.00 Számítógépes
Központ és e-Magyarország Pont.
KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363
HÉTFŐ 16.00 Kóruspróba. HÉTFŐ, SZERDA 18.00
Step aerobic. HÉTFŐ, SZERDA PÉNTEK 9.00
Alakformáló torna. KEDD 15.00 Kézműves foglalkozás gyerekeknek, 17.00 Bridzs klub. KEDD
10.00 CSÜTÖRTÖKÖN 14.00 Trilla énekiskola.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 Aikido. SZERDA
19.00 Kondicionáló torna. CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK
17.00 Festőiskola. PÉNTEK 18.00 Happy Bike
Bringás klub. MINDEN HÓ ELSŐ PÉNTEK 18.00
Autómodell gyűjtők klubja. HÉTFŐ–PÉNTEK

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

HÉTFŐ, SZERDA Balett iskola 16.00 5-8 éveseknek, 17.00 9-13 éveseknek. HÉTFŐ 19.00,
SZERDA 18.00 Jazz-gimnasztika. HÉTFŐ,
SZERDA, PÉNTEK 9.00 Senior megelőző torna.
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 18.00 Törpördög TáncTanoda. KEDD, CSÜTÖRTÖK 10.30 Tarka

Színpad, Őrmezei Nyugdíjas Színpad, 16.00
Hip-Hop. KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00, KEDD 19.00
Callanetics. KEDD 18.00, PÉNTEK 17.00 Sport
és jóga. SZERDA 10.00 Hastánc,
17.00 Numerológia tanfolyam. SZERDA,
PÉNTEK 19.00 Pingpongklub. CSÜTÖRTÖK
19.00 Karate. SZOMBAT 9.00 Commedia 2000
Diákszínpad: MINDEN VASÁRNAP Goldance
tánciskola 11.30 kezdő, 15.30 szuper haladó,
17.00 versenytánc előkészítő II., 18.30
versenytánc előkészítő I. MINDEN VASÁRNAP
8.00 katolikus szentmise. HÉTFŐ–PÉNTEK
10.00–18.00 Net-Kuckó eMagyarország pont.
Minden megkezdett óra 200 Ft.
TETŐ GALÉRIA
XI., Ecsed u. 13. Tel: 203-5607
MÁRCIUS 24. 19.00 Operett műsor. ÁPRILIS 11IG Szigeti Edit festőművész kiállítása. Nyitva

SZENTIMREVÁROSI EGYESÜLET (SZIE)
XI., Himfy u. 9.
SZERDA 9.30–11.30-ig Baba-mama klub,

20.15-től Evangelizációs szakosztály:
felnőtt hittan. CSÜTÖRTÖK 16.00-17.30-ig
Gyermeknéptánc. MÁRCIUS 25. Gyalogtúra,
melyre várnak mindenkit, aki képes 15-20
km-t gyalogolni. Találkozás: 9.45 Hűvösvölgy,
56-os villamos végállomása.
OLAJIPARI TERMÉSZETBARÁT SE

Minden szerdán nyugdíjastúra. Találkozó:
7.20-kor a Moszkva téri metrókijáratnál (a
hétvégi Budai-hegység túrákra ugyanebben
az időben és helyszínen van a találkozó). A
hétvégi vonatos túrákra az előző túrákon
lehet jelentkezni. A pilisi túrák találkozója (ha
Szentendrére tart) 7.15-kor a Batthyány téri
HÉV-végállomáson egyébként 7. 15-kor az
Árpád híd pesti hídfőjénél, a Volán pályaudvar
pénztáránál. Túravezető: Kremser Ferenc.
MÁRCIUS 25. Velencei-hegység. Pákozd
– Ingókövek – Angelika-forrás – Velence.
Táv: 20 km. MÁRCIUS 26. Budai-hegység.
Máriaremete – Hétlyuk-bg. – Zsíros-hegy
– Nagyszénás – Nagykovácsi. Táv: 16 km.
Túravezető: Kremser Ferenc.

EGYHÁZI PROGRAMOK
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. MINDEN HÓ
3. VASÁRNAP dicsőítés. SZERDA 9.00, PÉNTEK
9.30 Baba-mama klub. PÉNTEK 17.00 Ifjúsági

bibliaóra 12-18 éveseknek.

MINDEN MÁSODIK KEDD FELVÁLTVA 16.00

Bibliaóra a nyugdíjas házban (Gazdagréti tér
4.), illetve nyugdíjasklub a templomban.
Hittanórák a Csíkihegyek utcai iskolában és a
Törökugrató utcai iskolában.
KELENFÖLDI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
XI., Bocskai út 10. Tel.: 361-2159
MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 20.00 Gyülekezeti
imaóra. MINDEN HÓ 2. CSÜTÖRTÖK 19.30
Pároskör. MINDEN HÓ 2. PÉNTEK 20.00 Fiatal
házasok összejövetele. MINDEN HÓ UTOLSÓ
PÉNTEK 10.00 Kismamaklub. MINDEN HÓ 1.
SZOMBAT 16.00 Diakóniai közösség, 17.30

KEDD 18.00 Ifjúsági óra tizenéveseknek.
SZERDA 10.00 Asszonyóra. CSÜTÖRTÖK
18.00 Hétközi bibliaóra. VASÁRNAP 10.00

(templom) Istentisztelet, 10.00 (gyülekezeti
terem) Istentisztelet gyermekeknek, 11.00
Konfirmációs felkészítés.
MINDEN HÓ 1. HÉTFŐ Presbiter- és férfi bibliaóra. MINDEN HÓ 2. ÉS 4. HÉTFŐ 18.30 Fiatalok
Biblia Köre (20-35 éveseknek).
MINDEN HÓ 2. SZERDA 18.00 Fiatal Házasok
Köre. MINDEN HÓ 3. SZERDA 18.00 Szülői Kör
(középkorú szülőknek). MINDEN 2. PÉNTEK
17.00 Szenior Kör. MINDEN HÓ 2. KEDD 9.00
Felnőtt konfirmációs felkészítés.
MINDEN HÓ 1. VASÁRNAP 18.00 Modern
Istentisztelet. Hittanórák a Bethlen Gábor
Általános Iskola és Gimnáziumban, a
Keveháza utcai Általános Iskolában és a Teleki
Blanka Általános Iskolában.
FARKASRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
XI., Németvölgyi út 138. Tel.: 319-7239
MINDEN VASÁRNAP 10.30 református

Istentisztelet.
Konfirmációs felkészítés, ifjúsági óra, bibliaórák az imaház alagsorában.
Hittanórák az Érdi úti Általános Iskolában.
MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA
XI., Magyar Tudósok körútja 1. Tel./fax: 209-2224
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.30, KEDD, SZERDA
(egyetemista), PÉNTEK 7.00, SZOMBAT 18.30,
VASÁRNAP 9.00 (diák), 11.30 szentmise.

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
XI., Neszmélyi út 36. Tel.: 06/20/371-1292
MINDEN HÓ 1. SZERDA 18.00 Református est.
MINDEN HÓ 2. SZERDA 18.00 Bibliaolvasó Kör.

Március 20. – Március 29.
MÁRCIUS 20.
18.00
18.40
18.50
18.55
19.00
19.30

 HÉTFŐ

Újbuda Magazin
Sport 11
Hit és élet (katolikus percek)
Égető kérdések (evangélikus 5 perc)
SzivárványSzín (kulturális magazin)
Otthonunk melege (szolgáltató műsor)

MÁRCIUS 22., 29.

 SZERDA

20.00 a 9STV műsora

MÁRCIUS 27.

 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 Otthonunk melege (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
VASÁRNAP 17.00 Istentisztelet.

Hittanórák a Menyecske utcai Általános
Iskolában hetente 5 csoportban.
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 HÓ 1. HÉTFŐ 10.00 Szenior klub (SZIH).
MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 18.00 Szentmise
után csendes szentségimádási óra szerzetesi
és papi hivatásokért. MINDEN HÓ 1. PÉNTEK
Lehetőség a Jézus Szíve nagy kilenced
elvégzésére. MINDEN HÓ 1. SZOMBAT 7.30
Szentolvasó imádkozása. MINDEN 2. SZERDA
19.30 Bibliai elmélkedések (SZIH). MINDEN HÓ
UTOLSÓ PÉNTEK 18.00 Szentmise a plébánia
betegeiért, szenvedőiért. NAPONTA 18.30
Szentolvasó imádkozása.

A Vöröskereszt
márciusi programjai
Elsősegélynyújtó verseny

A Magyar Vöröskereszt országos elsősegélynyújtó versenysorozatot szervez. Március 22-én
a Bocskai István Általános Iskolában (Bocskai út 47-49.) rendezik meg a dél-budai fordulót.
Mintegy 140 általános- és középiskolás tanuló 5 + 1 fős csapatokban méri össze elméleti és
gyakorlati elsősegélynyújtó tudását. A résztvevőknek különböző szituációs feladatokat kell
megoldaniuk, melyeket mentőtisztek értékelnek. A legjobban szereplő közép- és általános
iskola csapata továbbjut a májusi budapesti és Pest megyei versenyre, majd sikeres szereplés esetén az országos döntőbe.

Véradási időpontok

Március 22., szerda 10–14 óráig: a Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban (Villányi út 27.)
Március 24., péntek 12–16 óráig: a Fővárosi Művelődési Házban (Fehérvári út 47.)
Március 28., kedd 18–21 óráig: az ELTE Kollégiumban (Nándorfejérvári út 15.)

Szociális akció

Március 28., kedd 10-16 óráig és március 29., szerda 9-15 óráig a Fővárosi Művelődési
Házban (Fehérvári út. 47.). Az akció során minimális térítés ellenében jó minőségű használt
ruhaneműhöz, cipőhöz, játékhoz juthatnak az érdeklődők.

Ingyenes ruhaosztás

Március 22., szerda 13–16 óráig a XI. kerületi Vöröskereszt irodájában (XI. Erőmű u. 8.)

Pékáru osztás

Minden szerdán 16 órától az Erőmű u. 6. sz. alatti Szociális bázison .

ELADÓ LAKÁS!

hétköznap 13.00–18.00-ig.
TIT STÚDIÓ

XI., Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514
MÁRCIUS 29. 18.00 Ásványbarát Kör: A

beremendi kristálybarlang (videóvetítéssel).
Tudományos mozi: MÁRCIUS 31-IG. Kisfilmek
a nagyvilágból, iskoláknak, előzetes bejelentkezés: 466-9019. Kiállítás: MÁRCIUS 31-IG.
Öveges József emlékkiállítás: dokumentumok,
tárgyi emlékek bemutatója, filmbemutatók.
Előzetes bejelentkezés: 466-9019.

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

orvosa előadása A cukorbetegség felismerése
a magas vérnyomás, az emelkedő koleszterinszint és az elhízás jelenségeivel címmel.
MOZGÁSSÉRÜLTEK KLUBJA
XI., Keveháza u. 19–21.
MINDEN HÓNAP 2. SZERDA 14.00 klubnap.

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

KÖZBIZTONSÁG / FÓRUM

Regionális válogató a Fonóban

Duray Miklós író, a Magyar Koalíció
Pártjának alelnöke, elismert felvidéki
közéleti személyiség. Március 14-én,
nemzeti ünnepünk előestéjén az
Éghajlat Könyves Kávézó vendége volt
abból az alkalomból, hogy a másodszor is megjelent Hazától a nemzetig
című kötete, amely 1990–2004. között
kiadott cikkeit, elemzéseit, beszédeit
és interjúit tartalmazza.

Országos Diákszínjátszó Találkozó
Tizenhetedik alkalommal rendezik
meg az Országos Diákszínjátszó Találkozót, az amatőr színjátszás egyik legrangosabb rendezvényét. Az országszerte zajló találkozókon középiskolás
színjátszó csoportok mutatkoznak be
egy-egy előadással.
A találkozót szervező Országos Diákszínjátszó Egyesület idén is két kategóriában
hirdetett versenyt. Művészeti iskolák kategóriában olyan csoportok indulhattak,
melyeknek diákjai az alapfokú művészeti
iskola bármely előadó-művészeti tanszakán, nem művészeti iskolák esetében pedig minden, az előbbi kategóriába be nem
illeszthető módon működő csoport. A versenyen kívüli kategóriában volt diákszínjátszó csoportok vehetnek részt.
A versenykiírás műfaji és tematikai
megkötést nem tartalmazott, mindössze
az előadások ajánlott műsoridejét határozta meg 45–50 percben. Nem indulhattak a találkozón musical, rockopera,
operett műfajhoz tartozó produkciók,
mivel azok saját fesztiváljukon, a Scherzo
Fesztiválon mutatkoznak be. Az előadásokat a fesztiválon színházi és pedagógiai

szakemberekből álló zsűri értékeli nyilvános beszélgetések keretei között.
A budapesti regionális találkozót hat
napon át, négy helyszínen bonyolítják le:
a Fonó koncerttermében március 25-én 10
órától estig, a Zöld Macska Diákpincében
(Üllői út 95.) március 25-én 14-22, március 26-án 10-22 és április 2-án 10-18 óráig,
a Millenáris Fogadóban március 26-án
10-20 óráig és a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban (VIII., Horánszky utca 11.)
március 31-én délután, április 1-jén egész
nap. Ezeken, illetve az országszerte zajló
többi találkozón dől el, hogy mely csoportok jutnak az április végi országos döntőbe,
amelynek helyszíne idén Dombóvár lesz.

Duray halk szavú, de megalkuvást nem ismerő magatartásával a XX. század hatvanas
éveinek közepétől szilárd elvhűséggel emel
szót a határon túli magyarság jogaiért, akiknek helyzetét mindmáig jól jellemzi egyik,
nagy vihart kavart könyvének címe: Kutyaszorító. Ismeretes, hogy az 1982-ben New
York-ban, a Püski-Corvin Kiadónál megjelent könyv miatt Durayt vizsgálati fogságba
vetették és végül csak nemzetközi nyomásra
függesztették fel az ellene folyó pert, s engedték szabadon. A Magyar Írószövetség
néhány tagja – Cseres Tibor, Csoóri Sándor,
Csurka István, Mészöly Miklós – személyesen is kiállt akkor mellette.
Újra kiadott könyvében azt elemzi,
hogyan lehetséges a nemzettől visszajutni
a hazáig. A kötet egyik alapgondolata határozta meg a szerző egész eddigi életútját:
„Hűség a jövőhöz, hűség a nemzethez,
hűség az igazsághoz.”
Az esten Duray Miklós elmondta: a
nemzetnek az anyaországát elvesztő része
megmaradhat a nemzet részének kulturálisan, érzelmileg, sőt bizonyos értelemben politikai egységében is, így a magyar
nemzetnek két része van, amelyik az
anyaországban, illetve amelyik a határon
túl él. Közjogilag nem vagyunk ugyan
egy nemzet, de egyébként igen. Duray
Miklós a magyarországi rendszerváltozás

A FONÓBAN BEMUTATANDÓ ELŐADÁSOK:
10.00-11.15 Új Acropolis, Saint-Exupéry: A

kis herceg, Knuth Barbara
11.45-12.45 Berda Színpad, Szergej Bolmat:
Klikk, Nagy Károly
13.45-14.25 New Generation, Kelenhegyi
Olga Sára: Áldozatok
14.50-15.30 New Generation, Karsai J. András: Találd meg…!, Karsai J. András
16.00-17.15 Friskó Csoport, Molnár Ferenc:
Liliom, Szergejev Zsuzsanna
n. n.
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Duray Miklós estje az Éghajlat Könyves Kávézóban

Határokon átnyúló
magyar együttműködés

Révész Marianna

ÚJBUDA 2006. MÁRCIUS 22.

Duray Miklós írói estjén

egyik legnagyobb hozadékának tartja,
hogy végre őszintén elkezdtünk beszélni
a nemzetről és Trianon negatív következményeiről, anélkül, hogy bármilyen nemzetközi szerződést megsértettünk volna.
Erről szólt a státustörvény, de a Szülőföld-program is. Alapvető cél a nemzet

határokon átívelő kulturális és gazdasági
újraegyesítése. Ez azonban nemcsak a
magyarságnak az államhatárok két oldalán élő részei között teremti meg az
összekapcsolódást, hanem az integráció
törvényszerűsége révén a határon átnyúló
szorosabb magyar-szlovák, magyar-szlovén, magyar-horvát kapcsolatok kialakulásához, vagy a már létezők megerősödéséhez fog vezetni. Ha a magyar-magyar
kapcsolatokkal párhuzamosan kialakulnak és megerősödnek a szomszédos
nemzeteket összekötő elemek is, amelynek most még csak a kezdetén vagyunk,
akkor a Kárpát-medencében is létejön a
schumanni (Robert Shumann francia miniszterelnök, az egységes, keresztény alapokra épülő Európa egyik megálmodója
– B. D.) elvek szerinti integráció.
A 2004-es, kettős állampolgárságról tartott népszavazást elemezve Duray
Miklós megállapította: az elszakított határrészekben rendkívül erős a nemzettudat. Az anyaországban viszont elsősorban
azokon a területeken gyengébb, amelyek
gazdaságilag is le vannak maradva a többi
országrészhez képest. Nyilvánvaló, hogy
ők igénylik legjobban a lelki és gazdasági
segítséget egyaránt. Duray azt is elmondta: az Európai Unió lehetőség arra, hogy
megvalósíthassuk a határokon átnyúló
nemzeti egységet.
Bodnár Dániel

OLVASÓI LEVELEK

Ezt a kátyút már túl drága lenne betömni. Ne csináljunk belőle mélygarázst?!

RENDŐRSÉGI HÍREK

Zsákmány nélkül
Március 7-én délelőtt éppen csak kinyitott
az egyik kerületi ruházati bolt, amelyben
pénzváltó is működik, amikor megjelent
három férfi arcukon símaszkkal, szorosan
összehúzott kapucnival a fejükön, a kezükben fegyvernek látszó tárggyal, és azt
kiáltották: fegyveres támadás, mindenki
a földre! Egyikük odalépett a valutaváltó fülke ajtajához, s felszólította a bent
tartózkodó alkalmazottat, nyisson ajtót.
A hölgy erre nem volt hajlandó, majd a
rablók erőszakos behatolási kísérlete sem
járt eredménnyel. A harmadik elkövető mindeközben sakkban tartotta a bolt
dolgozóit, s megpróbálta kinyitni az üzlet
pénztárgépét. Miután ez sem sikerült, a
három támadó zsákmány nélkül távozott.

Erőszakos ittas vevő
Egy férfi március 8-án este bosszúból betörte az egyik kerületi húsbolt kirakatát.
Nem sokkal előbb bent járt az üzletben –
erősen ittas állapotban –, és fogdosni kezdte a boltban levő árukat. A dolgozók előbb
udvariasan felszólították, hogy távozzon,
de a férfi nem tett eleget a kérésnek, erre
egyszerűen megfogták és kirakták. Az
illető ezen annyira feldühödött, hogy az
utcán ordibálni kezdett, majd ököllel betörte a húsbolt nagy kirakatüvegét. Ezzel
15 ezer forintnyi kárt okozott.

Biztosra ment
Villányi úti lakásába tartott hazafelé egy
idős asszony március 9-én délelőtt, amikor a kapuban megszólította egy szemre
jól szituált férfi. Tudta a hölgy családnevét, s azt mondta, a fiát keresi, meg is
várná őt a lakásban. A hölgy gyanútlanul
beengedte az idegent, mert az előadott
története alapján azt hitte, a fia munkatársa. A férfi körbesétált a lakásban, és
a képeket kezdte mustrálni, mondván
festményt szeretne vásárolni a néni fiától, majd az otthon tartott ékszerekre
terelte a szót. Közben vizet kért az idős
asszonytól, amiért annak ki kellett menni a konyhába. Miután visszajött, az idegen hirtelen felkerekedett, s azt mondta,
inkább a lépcsőházban vár tovább, ezzel
elment. Távozása után az asszony észrevette, hogy a szobában levő komód egyik
fiókja nyitva van, és három értékes ékszer

is hiányzik belőle. A trükkös tolvaj 35-40
év közötti férfi, 165-170 centi magas, sötét
rövid hajú, a bűncselekmény idején háromnegyedes szövetkabát volt rajta. Aki
bármit tud róla, az telefonáljon a kerületi
kapitányságra a 381-4300-as számra.

Szóváltásból késelés
Március 11-én, este kilenc után két fiatalokból álló társaság összeszólalkozott
az egyik Fehérvári úti szórakozóhelyen,
majd kimentek, felszálltak a villamosra, s
a Bocskai úti kereszteződésig mentek. Ott
leszálltak, s ismét szóváltásba keveredtek,
de ekkor már össze is verekedtek. A verekedésben az egyik fiatalt késsel megszúrták. A tanúk szerint ezután a késelő társaság futásnak eredt a Petőfi híd irányába,
100 méter után a tettes a kést bedobta a
vágányok közé, majd tovább rohantak. A
rendőrök átvizsgálták a környéket, majd
átmentek a IX. kerületbe, ahol elfogták
az elkövetőt. A sérültet a mentő kórházba
szállította, az ügyben vizsgálat indult.

Elaludt, tüzet okozott
Ismét lakástűz volt a kerületben. Március
10-én a Budaörsi út egyik házában az ittas tulajdonos feltette az ételt melegíteni,
majd elaludt. A szomszédok a lakásból
áradó füstre lettek figyelmesek, kihívták
a tűzoltókat. A vétkes férfi annyira ittas
volt, hogy a helyszínre érkező rendőrök
ki sem tudták kérdezni, a mentő füstmérgezéssel kórházba szállította.

Szarkák szárnyak nélkül
Március 11-én este az egyik kerületi bevásárlóközpontból telefonhívás érkezett
a kapitányságra, hogy tolvajokat tartanak
vissza. A lefogott fiatalember és két társa
két értékes DVD-lejátszót próbált meg
fizetés nélkül elvinni. Megtervezett és
összehangolt akcióról volt szó: a tettesek
több más árut tettek a bevásárlókocsiba,
hogy eltereljék a biztonságiak figyelmét.
A lejátszókat egy hátizsákba rejtették, így
mentek a pénztárhoz. A kocsiban levő
árukat kifizették, a DVD-lejátszókról
azonban nem szóltak. Távozáskor a biztonságiak lekapcsolták őket, és átvizsgálásuk után megtalálták náluk a lejátszókat, melyek értéke közel 70 ezer forint.
S. F.

Érdeklődéssel olvasom a kerület történetével foglalkozó cikkeiket, így a március
15-i dátummal kiadott lapban az „Ahol a
villamosok alszanak” címűt is. Ez a tévedés már többször fordult elő lapjukban.
AFehérvári út mindig is Fehérvári út volt, a
Bartók Béla út soha nem volt Fehérvári út,
hanem Horthy Miklós út, mint ahogy a jelenlegi Móricz Zsigmond körtér is Horthy
Miklós nevét viselte.
Kenese Éva

Seherezádé és a FŐTÁV
Ha Seherezádé feltámadna, kommunikációs tanulónak mehetne a FŐTÁV-hoz
jutott tavaly eszembe akkor, amikor az
„illetékestől” választ kaptam arra az olvasói levelemre, melyben kifogásoltam a
FŐTÁV csővezetékeinek elavult szigetelését. Ezért örülök most, hogy Bonda Csaba
a 2006. március 8-i Újbudában fényképpel
illusztrálta azt, amit én tavaly csak azzal
„illusztráltam”, hogy ha vállalkozó lennék,
fólia alatt zöldséget termelhetnék a FŐTÁV
csővezetékei felett a téli hónapokban.
A rendszerváltás után – a „kedvezményezett” távfűtésben részesülőkkel
– sikerült átlag fűtési díjat fizettetni, sokszor a kötelező 20 helyett 17-18 fokos hőt
biztosítani, minimális karbantartást végezni, élvezni a még az átkosban elkészült,
rosszul szigetelt vezetékek kényelmét és a
kötelezően befolyó lakossági díjakat. Most
kezd magához térni az ország vezetése és a
piacgazdaságot „piacgazdaságra” próbálja
átállítani, és ezek a fránya „panel-prolik”
is benyújtják számlájukat. Talán véget ér
a FŐTÁV „mesekorszaka”. Bár a „panelek
rossz szigetelése, elavult rendszere” ütőkártya még a kezében van. Ezekkel még
tud operálni ahelyett, hogy a saját portája
előtt sepregetne.
Balogh Lajos Mérnök u.

Levél a rádióadó ellen

Kedves szomszédaim, kelenvölgyiek!
Mint tudják, egyik szomszédunk, fitytyet hányva minden előírásra, a környezetében lakók beleegyezése nélkül – egyezségre lépve a Nokiával – rádióátjátszót
építtetett a Bazsalikom utca 37. számú
háza tetejére még 1999 végén.
Az csak egy dolog, hogy a kerületi
önkormányzat engedélye nélkül, de sajnos, ami igazán baj, hogy a mi egészségünk, életünk kockáztatásával. Az ő háza
sugárzás alá nem esik, de a rádióhullámok körben 300 méteres körzetben a legintenzívebbek. Mivel kiszámíthatatlan
a hatás az emberi szervezetre (nyilván
semmiképpen nem jótékony), s nem szeretnénk kísérleti nyúllá válni, így rögtön
tiltakoztunk és bejelentést tettünk az
önkormányzatnál. Ugyan példás gyorsasággal – 2 héten belül – meghozták az
azonnali bontási határozatot, amit viszont a mai napig nem hajtottak végre!

Ellenben két hete megjelent a Nokia néhány szerelőkocsija az utcában, s lecserélte a sugárzófejeket többszörös teljesítményűre és méretűre. Ezért valószínűsítjük,
hogy a hatás még nagyobb körzetben
még intenzívebbé vált.
A tiltakozást 1999-ben 77 család írta
alá. Ma még többünknek kellene fellépni
semmibevételünk ellen. Szeretnénk a házainkban biztonságban és nyugodtan élni.
Az egészségünk a legfontosabb, de azt is tudomásul kell venni, hogy házaink, telkeink
értéke lecsökkent, sőt néhányan – akiktől
látható is e felépítmény – el sem tudják adni. Ilyen rádióhullám sugárzó berendezés
nem található sehol a családi házas öveze-

tekben, sőt még a panelházak tetejére sem
engedik felépíteni a lakók.
Fogjunk mi is össze és szüntettessük
meg együttes fellépéssel ezt a számunkra
veszélyes létesítményt! Az elmúlt napokban többen jeleztük az újabb fejleményeket az önkormányzat felé és azonnali intézkedést kértünk a polgármestertől.
Ha egyvalaki képviseli az ügyet 77
tiltakozó nevében, azt egy tollvonással el
lehet intézni, az egy akta csupán. Éppen
ezért megkérünk mindenkit, hogy tiltakozzon, írjon, pereljen a saját belátása
szerint bármilyen fórumon. Remélhetőleg
sok lúd disznót győz!
Andruskó Jánosné Bazsalikom u. 41.

Madárbarát Mintakert az óvoda előtt

Révész Marianna

Szmodis Imre rajza

Helytörténeti észrevétel

A Pitypang Óvoda, a Napsugár Bölcsőde és a Csíki-hegyek utcai Általános Iskola idén ünnepli
fennállásának 20. évfordulóját. Ebből az alkalomból a Pitypang Óvoda előtti területen március
17-én felavattak egy Madárbarát Mintakertet, amelyet a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület Madárbarát Kert programja részeként készítettek el önkormányzati támogatással. Az avatón részt vett Balázs György, a terület önkormányzati képviselője, köszöntőt mondott Kocsisné Busa
Anna óvodavezető és Bajor Zoltán, a Magyar Madártani Egyesület budapesti csoportjának elnöke.
Ismeretterjesztő táblákat és madárvédelmi berendezéseket helyeztek el, ez utóbbiak alkalmasak a
madarak megtelepítésére és populációjuk megerősítésére, valamint átteleltetésükre. A mintakertben a gyermekeknek lehetőségük nyílik arra, hogy megfigyelhessék a környezetükben élő madarakat, így a természetvédelmi szemlélet már kis korukban kialakulhat bennük.

XI., Hamzsabégi út 52.
Tel.: 209-0211 Nyitva: H-P: 8-17

LAPSZABÁSZAT,
KONYHABÚTOR,
SZEKRÉNYSOROK,
IRODABÚTOR GARDRÓBOK
Helyszíni felmérés, egyedi tervek alapján
teljes körű kivitelezés
VIDÉKI NYARALÓKBAN IS,
REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ

www.referenczia.hu
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március 21–április 20.

A kreativitás, a romantika, és a gyerekek
jegyében telnek az elkövetkező napjai. Viselkedése olykor elviselhetetlenül egocentrikus lesz, amit sokan önzőségként fognak
értékelni. Mielőbb változtasson ezen, különben sok kapcsolata látja kárát. Gondoljon bele: bármenyire is szeretné, a világ
nem csak önért van! Elég gyakran kell mélyen a pénztárcájába nyúlnia, ami átmenetileg felborítja a családi költségvetést. Partnerével tekintsék át anyagi helyzetüket, és
ha szükséges, takarékoskodjanak.

Bika

április 21–május 20.

Általában nem könnyen befolyásolható,
időnként azonban túlságosan is nagy hatással van önre más emberek önétől jócskán eltérő életfelfogása. Ez persze nem baj
önmagában, csak ne kezdjen el majmolni
másokat. Fordítson több időt és figyelmet
munkája precíz elvégzésére, ilyenkor ne a
várható hasznon, hanem az eredményességen járjon az esze. Ha pedig kudarc éri, ne
másokat hibáztasson! A tizenhármas szám
ezen a héten szerencsét hozhat önnek, akkor is, ha egyébként babonás. A legkisebb
panasz esetén azonnal forduljon orvoshoz.

ratlan fordulatokkal, személyes összecsapásokkal. Ám hibáznak, ha közben nem
vesznek tudomást a realitásokról, vagy
túlzottan alábecsülik ellenfelüket, illetve nem tekintik egyenrangú partnernek
a környezetükben található embereket.
Mindeközben egyre nyilvánvalóbbá válik magánéleti problémájuk, amiről eddig
egyszerűen nem akartak tudomást venni.

Szűz

augusztus 24–szeptember 23.

Nő az önbizalma, ami különösen akkor
lesz szembetűnő, ha korábban híjával volt
ennek a tulajdonságnak. Ez aztán végre
lehetővé teszi, hogy optimistán nézzen a
jövőbe, és elkezdje azoknak a terveinek a
megvalósítását, amelyeket eddig kishitűsége miatt legfeljebb csak álmaiban mert elképzelni. Akaraterejével sok nehézséget le-

június 22–július 21.

Rendszerint nagyon fontos önnek érezni,
hogy az emberek szeretik, és nagyon sok
mindent hajlandó megtenni annak érdekében, hogy jó benyomást keltsen másokban.
Az elkövetkező héten talán a szokottnál is
jobban igényli majd környezete figyelmét
és törődését. A párkapcsolatában egy kis
zavar adódik, amit messze a jelentőségén
túl értékel, és annyira elkeseredik, mintha már mindennek vége volna. Ne adja
ki mindig, mindenhol annyira önmagát,
mert sokan visszaélhetnek őszinteségével!

Oroszlán

július 22–augusztus 23.

Azoknak az Oroszlánoknak lesz jó hete,
akik kedvelik a versenyt, a kihívásokat.
Mozgalmas napok várnak rájuk tele vá-

Nyilas

november 23–december 22.

Talán soha ennyire nem volt szüksége
– amúgy szerencsére meglévő – empatikus képességére, mint az elkövetkező
időszakban. Vonatkozik ez főképpen
legmeghittebb kapcsolataira, melyek
komoly veszélybe kerülnek, ha képtelen
lesz ráhangolódni a másik érzéseire. A
magányos Nyilasnak most nagyon jó esélye van arra, hogy összetalálkozzon élete
nagy szerelmével. A találkozás persze
önmagában nem garancia, tennie is kell
azért, hogy elnyerje a másik bizalmát.
december 23–január 20.

Jelentős magánéleti döntés előtt áll, mely
egész későbbi életére kihat, próbálja tehát
megőrizni nyugalmát és határozottságát,
és legfőképpen ne engedje, hogy a józan
esze helyett ismét az érzései diktáljanak.
Ne hitegesse partnerét, ha már nem szereti! Tegye világossá számára a helyzetet
és azt, mit szándékozik tenni. Ha viszont
nem elég határozott és megalkuszik, nemcsak önmagát teszi nevetségessé, végső soron a másik felet is megalázza, amire pedig
senkinek sincs szüksége.

május 21–június 21.

Rák

előtt sem meri vállalni saját sebezhetőségének tényét. Nézzen bátran a tükörbe, és
ne higgye, hogy a többi ember hiba nélkül
van! Ha eddig elkerülte, most végre önre talál a szerencse, még az is lehet, hogy
megüti a főnyereményt.

Bak

Ikrek

Észrevehető változás áll be viselkedésében:
fellépése határozottá válik, megjelenése
egyre több erőt sugároz. Környezete ellentmondásos módon viszonyul majd e fordulathoz: akik jól ismerik, azok sokra fogják
tartani növekvő magabiztosságáért, a túlzottan érzékeny vagy önnel ellenségesen
viselkedő emberek viszont inkább elkerülik a társaságát. Felelőtlenséggel párosuló
vakmerősége miatt könnyen szenvedhet
balesetet, ezért az elkövetkező napokban
jobban vigyázzon magára, mint eddig!
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HOROSZKÓP
2006. március 22. – március 29.

győzhet, azonban közben legyen tekintettel
másokra is, növekvő önbizalma ne váljon
önhittséggé. Az elkövetkező napokban
sürgősen értékelje át néhány kapcsolatát!

Mérleg

szeptember 24–október 23.

Sok gondja van, amelyek mind hozzájárulnak jelenlegi nyomott hangulatához. Belül
érzi, hogy össze kellene szednie magát, valami újat, valami szépet, valami hasznosat
kéne tennie. Minél hamarabb enged ennek
a késztetésnek, annál korábban lesz jobb a
közérzete. Itt van immár annak is az ideje,
hogy vállalja a felelősséget életéért, tetteiért!
Pénzügyi gondjait, nehezen, de meg tudja
oldani, tehát ne kérjen kölcsönt senkitől!

Skorpió

október 24–november 22.

Ideje, hogy meghittebb kapcsolataiban
végre leküzdje a félelmét, a gátlásait. Törekednie kellene arra is, hogy a korábbinál nyíltabban ki tudja mutatni érzéseit
és vágyait. Mit vár másoktól, ha önmaga

Vízöntő

január 21–február 19.

Túlfejlett igazságérzete miatt az elkövetkező napokban a szokásosnál is többet
szenved embertársai viselkedése láttán.
Felháborodása persze nyilván jogos, ám
bizonyos szempontból értelmetlen, mert a
helyzeten indulatokkal úgysem lehet változtatni, legfeljebb azt éri el, hogy tehetetlen
dühének idővel az egészsége látja kárát. Azt
pedig végképp ne engedje, hogy felindultságát olyanokon vezesse le, akik egyáltalán
nem tehetnek semmiről, az egyetlen „hibájuk”, hogy a környezetében élnek.

Halak

február 20–március 20.

Kreatív beállítottságának köszönhetően
szép és érdekes időszak elé néz. Mindez
nemcsak önt villanyozza fel, jó hangulata
kihat a családjára és barátaira is. Már-már
idilli légkör alakul ki ön körül, ami ritkán
adódik az életben. Használja tehát ki ezt
az időszakot, közben pedig lehetőleg ne
gondoljon arra, hogy nem tarthat örökké.
Lelki kiegyensúlyozottságához testi harmónia is társulhat, ha több időt tölt a szabadban, esetleg valami laza testmozgásba
kezd, nem az eredményért, az élvezetért.

A partszakasz keskeny sávját számon tartják Brüsszelben

(Rebeka)

ÖKOLÓGIA

Vándormadarak a rakpart lépcsőjén
Mérsékelt érdeklődéssel ültem be a Ma- 1979-ben kiadott Madárvédelmi Irányelv, kirepüljenek. Az EU-támogatás ugyanis
gyar Madártani Egyesület márciusi elő- és az 1992-ben elfogadott Élőhelyvédelmi ezt kemény pénzekkel honorálja reményeadására a TIT Stúdióba. A kedvetlenség Irányelv. Magyarország védett területe- ink szerint.
oka a téma volt, a szokásostól eltérően inek csak egy része került bele a Natúra
Meglepő, de a Natúra 2000 Újbudát is
nem madarakat, gyönyörű tájakat vetítet- 2000 hálózatba, a területek nagyobb ré- érinti: a Duna-parti senki földje lett kerütek, hanem a Natúra 2000 hálózatban mé- sze eddig nem volt védett. Nagyon fontos, letünkben natúrás terület. A keskeny sáv
lyedtünk el, a természet még meglévő ér- hogy a természetvédelmi szempontokat a folyam vize és a kerítéssel, őrkutyákkal
tékeit menekítő jogszabályokban. Ugyan később se játszhassák ki különböző fur- biztosított szárazföldi gyártelepek között.
mi szükség van erre madarászkörökben? fangokkal.
A hosszú nadrágszíjparcella, ami van
Pedig sajnos kellenek. A fiatal előadó,
A Natúra 2000 tehát már létezik papí- is, meg nincs is, mert áradáskor az itteni
Králl Attila érdeme, hogy
fák bőven a vízben állnak, a
az unalmasnak gondolt tékisvíznél előbukkanó szürke
mából érdekes estet tudott
köveket pedig kátránnyal és
varázsolni. A téma azért is
százféle hulladékkel jelöljük
fontos, mert utódainknak
meg naponta a csatornák récsak úgy lesz lehetősége
vén. Alig hiszem, hogy van
gyönyörű természetfotóa hazai 19 000 km2 kijelölt
kat készíteni, ha a Natúra
területből ehhez hasonlóan
2000 hálózat beváltja a
zavart, kopár, reménytelen
hozzá fűzött reményeket.
hely, mint az Erzsébet hídtól
Az Európai Unió által
a Lágymányosi-öbölig terjelétrehozott Natúra 2000
dő partszakasz. Az alsó rakegy olyan összefüggő euparti úton gépkocsi-folyam
rópai „ígéret földje”, amely
áramlik éjjel-nappal, ez azonszinte a lehetetlent kísérli
ban nem zavarja a pihenő
meg: megóvni a biológiai
sirályokat. A parti lépcsőn
sokféleséget, hozzájárulni
több száz vonuló vízimadár
kedvező természetvédelmi
tanyázik vonulási időben. A
helyzetük fenntartásához,
Lágymányosi-öböltől aztán
illetve helyreállításához.
a Kopaszi-gáton végig kiváAz EU ökológiai hálóló élőhely található egészen
zata szép csendben már AZ ÍGÉRET FÖLDJE Az ökológiai programban védett területek környékünkön a Háros-szigetig. E karcsú
hazánk 21 százalékára kimenedék háborítatlan bozótterjesztette jótékony védőhálóját. Sokkal ron. 2007-től a szerencsésebb földtulajdo- jában számos madárfaj fészkel nyaranta.
nagyobb valószínűleg nem lesz, de ez is nosok már nem a lucerna terméshozama Ha tehát sétánk során sikerült áthatolni a
nagy eredmény társadalmunkban, ahol vagy a tej pillanatnyi piaci ára alapján Galváni út végében az őrkutyák vonalán
az autópályák, lakóparkok, ipari zöldme- pénzelnek a földjükből, hanem például és a sűrű parti dzsumbujban kék cinegét
zős beruházások rohamléptekkel falják fel a túzok költések sikere szerint. Sokkal látunk az ágon ugrálni, vagy tőkésréce, sőt
vagy darabolják apró, lassú leépülésre ítélt jövedelmezőbb lesz a lucerna kaszálása- szürke gém riad fel, gondoljunk arra, hogy
foltokra a korábban viruló élőhelyeket.
kor a túzok fészekaljra ügyelni, hogy ne a ezt a hosszú, keskeny földet és madarait
A natúrás terület kiválasztását két eu- kaszálógép kései között végezzék a fiókák számon tartják Brüsszelben!
rópai uniós jogszabály határozta meg: az (mint eddig nem ritkán), hanem sikeresen
Morandini Pál

KERESZTREJTVÉNY

ADY ENDRE

(1877 - 1919)

Ady Endre: Nagyböjti dal
A költeményből idézünk 2 sort.
VÍZSZINTES: 1.

Az idézet első sora (L, L,
B, A). 13. Levágott gabonatábla. 14. Nagyobb tányér. 15. Engedé. 16. Vajda János.
17. Zsebtelep. 19. Heves megyei község. 21.
Kiejtett betű. 22. …-hatol, mellébeszél. 24.
Sav igéje. 26. Csipkerózsika végzete. 28.
Műcsarnok közepe! 29. Terjedelmes. 31.
Összetört tok! 32. Élemedett. 34. Kenyeret vág. 36. Ötletes. 38. Zenei félhang. 40.
Megérint. 42. Szintén ne. 43. 400 %-os.
44. Lantán vegyjele. 46. Télen üdül. 48.
Elmélet. 49. Női szerzetes. 51. Zuhanás. 53.
Erzsébet királyné beceneve. 54. Barangolás része! 56. Többszöröz. 59. Lócsemege.
61. Moszat. 63. Görcsoldó gyógyszer. 64.
Nyes, angolul (PARE). 65. Jelenleg. 66. E
pillanatban. 68. Hosszú ideig. 70. Kétes!
71. Latin elöljárószó. 73. Föladat eleme! 75.
Evést követően érezzük a szájban.
FÜGGŐLEGES: 1. Nemesfémmel dolgozó
iparos. 2. Gyerünk! 3. Rövidítés orvos neve
előtt. 4. Átkarol. 5. Szurkoló öröme-bánata.
6. Másik edénybe kanalaz. 7. Morzehang.
8. Solutio. 9. YHT. 10. Hóhér. 11. Nyűg fele!
12. Ragadozó kisállat. 18. Megfelelő menynyiségű. 20. Kidolgozott kéz jelzője. 23.
Boldogság. 25. Agyondolgozza magát. 27.
Rock and …, tánc. 29. Nagyapó dolga. 30.
Alkáliföldpátból és színes elegyrészből álló
mélységi magmás kőzet (SZIENIT). 33. …
forint, egykori fizetőeszköz. 35. Most kezdi
az iskolát. 37. Amerikai tábornok a polgárháborúban (Robert). 38. Napszak. 39. A
buddhizmus japán ága. 41. A lábaihoz. 45.
Stilizált levelekből és virágokból álló szeszélyes díszítés. 47. Himbálódzik. 50. Tokféle.

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.
52. … bona nihil aliud (Zrínyi Miklós költő
jelmondata). 53. Gabonatároló. 55. Nyelvtani fogalom. 57. Preparál. 58. HCl. 60. Orosz
hosszmérték. 61. Az idézet második sora
(L, K, A). 62. Klasszikus imavégződés. 64.
Pest megyei település. 67. Oxigén és rénium
vegyjele. 69. Bakugrás része! 72. Pertu. 74.
Római 51. 76. Ófalu határai!
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 1. és függőleges 61.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: március 29.
AZ 6. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „A
fűzfa is kizöldül, hogyha a nap sokáig így
ragyog.” A NYERTES: Csont Réka XVII., Csokonai u. A március 8-i, 7. 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

RECEPTEK

A tavaszi fáradtság ellen
Nyers zöldségtál
40 dkg karalábé, 40 dkg
sárgarépa, 8 szál tavaszi hagyma, 40 dkg
csirkemellfilé, 1 evőkanál ételízesítő, fél
csokor friss menta, 10 dkg tisztított napraforgómag, 2 evőkanál olívaolaj, 4 evőkanál
tejföl, 2 dl natúr joghurt.
ELKÉSZÍTÉSE: a karalábét, répát meghámozzuk, megmossuk, lereszeljük. A hagymát
megtisztítjuk, vékony karikákra vágjuk.
A mellet bedörzsöljük ételízesítővel és
borssal. A mentalevelet megmossuk és
apróra vágjuk. Zsiradék nélkül teflon serpenyőben hirtelen megpirítjuk a napraforgómagot, és tányérba borítjuk. Ugyanabba a serpenyőbe a felforrósított olajban
megsütjük a húst, majd falatnyi kockákra
aprítjuk. A joghurtot összekeverjük a tejföllel, sóval, borssal fűszerezzük. Végül a
HOZZÁVALÓK:

mentát és 1 evőkanál napraforgómagot is
belekeverünk. A zöldségeket és a húst 4
tányérra rakjuk, középre öntjük az öntetet
és megszórjuk a maradék napraforgóval.

Vitaminsaláta
HOZZÁVALÓK: 40 dkg uborka, 1 csomó re-

tek, 1 csomó újhagyma, 1 cső zöldpaprika, 1 dl tejföl, 5 dkg juhtúró, 2 dkg reszelt
sajt, só, törött bors, 1 citrom, 1-2 kiskanál
porcukor, 1 csokor zöldpetrezselyem, 1
gerezd fokhagyma.
ELKÉSZÍTÉSE: Minden hozzávalót igen apró
darabokra vágunk. A citrom levében feloldjuk a cukrot, ráöntjük az anyagokra,
a sajtokat is beletesszük, sózzuk, borsozzuk, és nagyon alaposan összekeverjük. A
tetejét apróra vágott petrezselyemzölddel
meghintjük.
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A Figurina Animációs Kisszínpad Grimm-műsora

Bartók 32 Galéria – stúdiószínházi előadás

A varródoboz és a sajtreszelő

Mirad, egy fiú Boszniából

Szombat délelőtt csapatostul jönnek a Fonóba a gyerekek és a szülők. Vannak, akik
már régóta idejárnak, egy-egy gyerekelőadáson ismerkedtek meg a szülők és a
nebulók. Horváth Anikó két gyermekével
jött, és nyugodtan rábízhatja a gyerekeit a
Fonóban szerzett ismerősökre. Mások az
internetről választják ki a szombati programot, és örülnek annak is, hogy a Fonóban „barátiak” a jegyárak.
Elsötétül a nézőtér, csendesedik a
gyermekzsivaj, elkezdődik az előadás.
Siklós Gábor előre bekonferálja a menüt:
A Grimm mesék közül a Hófehérke és a
hét törpe, A nyúl meg a sün, a Csipkerózsika, valamint a Piroska és a farkas kerül bemutatásra. Az előadásban egészen

varázslatos módon elevenednek meg a
tárgyak: a varródoboz lehet királyi palota,
a gyertyakoppantó a gonosz mostoha, a
sajtreszelő a farkas.
Siklósi András bábművész írja a darabok alapját. Egyszerű szavakkal, kedves
dialógusokkal viszi előre a történetet, és
így a legkisebbek számára is érthető a cselekmény, az ő figyelmüket is leköti.
A Figurina játékstílusa eltér a bábjáték hagyományaitól, ritkán használnak
előre elkészített bábokat, inkább kezükkel és néhány naponta használt eszközzel
dolgoznak. Ezeket alakítják, formálják
bábokká. Kiindulási alapjuknak a gyermeki lélek kreativitását és az élettelen tárgyak megszemélyesíthetőségét tekintik.
A Figurina nagyon jól felismerte, hogy
játékstílusukkal nemcsak szórakoztatnak,
hanem kreatív játékra bátorítják a gyerekeket és a nyitott szemű felnőtteket.

Örömmel mentem a Bartók 32 Galériába, bár csak annyit tudtam, hogy egy
számomra ismeretlen szerző darabját
stúdiószínházi előadásban láthatom
majd.

Révész Marianna

Március 11-én a Figurina Animációs
Kisszínpad Grim(m)aszok címmel négy
klasszikus Grimm-mesét adott elő a
Fonó Budai Zeneházban.

- deák -

Regős Pál pantomimművész, mozgásszínész, 1926. március 7-én született,
ezek szerint most 80 éves. Dehogyis!
Szerintem még nincs annyi! Az évek
múlhatnak, ő nem öregszik. Markáns
arca, ősz haja, vitalitása változatlan.

Születésnapi előadás a Szkéné Színházban

Pali (engedjék meg nekem a becenevet),
nevéhez fűződik a Mozgásszínházak Nemzetközi Találkozóinak – vagy ahogy jobban
ismerik: IMMT – életre hívása, valamint a
nyaranta szervezett mozgásművészeti kurzusok, az IDMC megteremtése. A lanyhuló
Kádár-rezsim leginkább a kultúra terén
volt nyitott… A Műegyetemen működött
Budapest legnagyobb KISZ-szervezete,
ennek köszönhetően kivételesen nagy
szabadsággal dolgozhatott a Kulturális
Titkárság és kebelében az R-klub, no meg
a Szkéné. A tiltott-tűrt határmezsgyéjén
egyensúlyozó repertoárú Szkéné Színház
legdicsőbb fegyverténye volt az IMMT.
1989-ben már a hatodik! A „szabad világ”
világhíres, dollár-elszámolású együttesei,
vagy lengyel testvéreink szinte ingyen, a
szereplés, a jelenlét öröméért jöttek.
Na azért nem volt ilyen egyszerű! Az
évenkénti fesztivál egy-két hete egy egész
év intenzív szervezőmunkájának eredménye volt. Avatott szemmel különböztette
meg a talmit a jótól, a vásárit a zseniálistól.
Ha ő nincs, szegényebbek lennénk, kimaradt volna valami az életünkből. Ha mást
nem tett volna Pali, csupán csak mint szervező-motor, ezeket a színháztörténeti jelentőségű előadásokat idehozza, már azzal
is elévülhetetlen érdemeket szerzett volna.
De nem! A siker annak is köszönhető,
hogy Regős Pál önálló alkotó-előadóművész. Akkurátus, ugyanakkor nagyvonalú,
nyitott, de önmagával szemben végtelenül
kritikus. Nem akar többet, mint amennyire
képes, akkor szól, ha tud valamit mondani.
És amit mond, arra érdemes odafigyelni.

Regős Pál a Rózsahegyi Kálmán
színiiskolájában végzett tanulmányok
után autodidakta módon képezte magát.
1957–1965 között a Magyar Jégrevü tagja.
1962-ben megalakította a Commedia XX.
pantomimegyüttest, első, egész estét betöltő
előadásuk 1964-ben, a legendás, azóta megszüntetett Egyetemi Színpadon volt. 1973ban jött létre a Budapesti Műszaki Egyetem
pantomimcsoportja a Szkénében. Első előadásuk Beckett: A játszma vége. A csoport

Az ősz hajú örökifjú
tagjai Nagy István, Dékán János és Kasztner
Erika, az együttesvezető Regős Pál. Jelenleg
a Szkéné Színház művészeti vezetője.
Számtalan önálló esttel a háta mögött,
születésnapi előadással ünnepelt a Szkéné
Színházban március 10-én. Negyven perc,
de csak tíznek éreztem, és ez magáért beszél. A zene Mahler Gyermekgyászdalok
című dalciklusa, a szöveg F. F. Rückert
műve, Pali versfordításában. A színpad
üres, de a teret valami megfogalmazhatatlan töltötte be. A gesztus megáll a levegőben, a csöndben, de a mozdulat folytatódik, bennünk válik teljessé. Ez az előadás
egyszeri és meg nem ismételhető. Aki ott
volt, az tudja, aki meg elmulasztotta, hát
ő még bepótolhatja… de lehet, hogy csak
öt év múlva, Pali nyolcvanötödik születésnapján. Úgy legyen!

Kertész Dániel

Kertész Dániel

a bizonyos fülledt júliusi éjszakán. Könnyed
szerelmi kalamajka keveredik a történetből,
melyből nem hiányzik sem a humor, sem a
szövevényesség. A végén persze minden jóra fordul, a szerelmesek egymásra találnak,
a bonyodalmak elcsitulnak. Az önfeledt
szórakozást nyújtó színházi élményhez ráadásul a hiteles, felszabadult színészi játékot
sem kell nélkülözniük mindazoknak, akik
ellátogatnak az előadásra.
A Vígszínház korabeli bemutatóján,
1931-ben a főbb szerepeket Ráday Imre,
Makay Margit, Törzs Jenő, a Góth házaspár és Dajka Margit alakította.

Révész Marianna

Karlócai Regina

A darab a színészeknek felszabadult játékot, a közönségnek önfeledt szórakozást kínál

 HANS GUSTAV EDŐCS 
Három éve halt meg Hans Gustav Edöcs, vagyis Edőcs János
fotóművész. A Sopronból 1956-ban Ausztriába emigrált fotós
a világ számos országát bejárta, készített városi és- természetfotókat, ám legemlékezetesebbek portréi, életképei. Munkáira
a természet tisztelete és mély szociális érzékenység jellemző.
Gyakran fényképezett Magyarországon is, így külön sorozatban dolgozta fel a cigányság életét vagy a Hortobágy világát.
Munkáiból a Fővárosi Művelődési Házban nyílik március 23án emlékkiállítás, mely április 3-ig tart nyitva
 ANDO DROM 
Az 1984-ben alapított, Zsigó Jenő vezette Ando Drom (Úton)
lép föl a Fonó koncerttermében március 24-én 20 órakor.
Az európai hírű együttes a cigány folklór autentikus megszólaltatása mellett saját szerzeményeikkel a cigányság mai
életérzéseiről szól. Stílusukra a
négyszólamú énekhangzás és
a rendkívül gazdag ritmizáció
a jellemző. Igényes, kiforrott
hangzásviláguk alapjául a roma
zene szolgál, amire olykor a sanzon és a dzsessz színei rakódnak.
Az Ando drom az elmúlt évek alatt sokat tett a cigány zenei
tehetségek kibontakozásáért is, énekesek és táncosok sokaságát készítették fel a színvonalas színpadi szereplésre.

Szerelmi kalamajkák
Adott egy harmincas évekbeli főúri villa,
egy aluszékony házúr (Keres Emil), s annál
éberebb hitvese (Bánfalvy Ági), a lányuk, aki
menyasszony, ám nem a vőlegényét szereti,
a vőlegény, aki viszont mindenkit szeret: a
csinos dajkát – aki mellesleg az inas mátkája
– és a kissé koros, de annál elbűvölőbb özvegyet, aki szintén a villában tartózkodik ezen

Miután hozzászoktam, hogy a Bartók 32ben mindig tömeg van, félve gondoltam
arra, a szűk kiállítótérben hogyan zajlik
majd az előadás, hogyan fog beférni a galéria mindig újra, az
avantgárdra kíváncsi
és fogékony közönsége.
Hogyan lehet majd a
levegőtlenséget kibírni,
mert egy verniszázst
még csak ott lehet
hagyni, de egy színházi előadás közben nem
igazán illik kimenni.
Nos, amikor a 19
órai kezdés előtt húsz
perccel megérkeztem,
az előtérben velem
együtt tízen várakoztak. Ahogy az a nagyszínházakban is szokás, 19 óra öt perckor
beengedtek mind a
tizünket – többen már
nem is jöttek.
Előadás előtt még
sikerült szereznem egy Zavarba ejtő előadás zavarba ejtő befejezéssel
szórólapot, amelyből
megtudtam, hogy Ad de Bont: Mirad, egy egy újabb történetbe. Maga az írói matéria,
fiú Boszniából című művét Simon Már- a háború borzalma szinte ellenáll ennek a
ta fordította, átdolgozta Török Tamás. megjelenítésnek. Sokkal inkább el tudtam
Az előadás magyarországi ősbemutató, a volna képzelni egy szűk térbe helyezett
Rumbach Sebestyén utcai RS 9 Stúdiószín- szobaszínházi előadást, ahol a szereplők
ház produkcióját Balogh Rodrigó rendezte.
egymással interaktív kapcsolatban dráA nézőkkel szemben egy emeletes mai feszültséget teremtenek. Most mindvaságy az előadás egyetlen díszleteleme. össze egyetlen ilyen, felforrósodott dráA felső ágyon törökülésben harmoniká- mai pillanatot láthattunk, amikor Fazila
zik Mirad (Jászberényi Gábor), tőle tisztes kihallgatónőt testesít meg, és arra kénytávolban, egyik oldalt áll Fazila (Gergely szeríti Djuka elítéltet, hogy nyalja fényesre
Erika), másik oldalt pedig Djuka (Jáger a cipőjét. A mindössze egyórás előadás véSzabolcs). Ők mindhárman menekül- gén a szereplők elhagyták a színt, kimentek
tek… Az előadás pedig arról szeretne a főbejáraton, és a zavarba ejtett közönség
szólni, hogy mi marad az embernek, ha csak nagyon sokára kezdett el tapsolni.
egész addigi világát romba dönti a délszláv
D. A.
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Bemutató a Budaörsi Játékszínben

Március 10-én nyilvános főpróbát,
március 12-én bemutatót tartottak
a Budaörsi Játékszínben. Hunyadi
Sándor Júliusi éjszaka című színművét
ezúttal Polgár András állította színpadra.

háború. Fájdalmas emlékek tolulnak fel a
szereplőkben, mert ahogy az egyikőjüktől
elhangzik, a háború már sok-sok évvel korábban elkezdődött a rádiók kommentárjaiban, az újságok publicisztikáiban.
Engem az egész produkció emlékeztetett a drámai feszültséget nélkülöző,
manapság oly divatos jelenetező színházra, amikor is minden szereplő kivárja a
másik hosszú monológját, majd belekezd

 VILLANÓFÉNY FESZTIVÁL 
A Francia Intézet és a MU Színház közös szervezésében március 26. és április 1. között rendezik meg a Villanófény fesztivált, mely az előadóművészetek (a színház, a tánc a cirkusz, a
zene) és a videó-művészet párbeszédére épül. Mindegyik előadásban közös a mozgókép és a digitális technológia használata Scorpene Horrible francia videó-művész részvételével. A
fesztivál során gyermekeknek szóló kortárs cirkusz előadást,
táncelőadást és vizuális koncertet láthatnak a nézők. Március 26-án 11 órai kezdettel Veronica Endo – Loic Delacroix:
Quentin holdja című lelkes és humoros története egy olyan
határtalan világba vezet minket, ahol megszűnnek a beszélt
nyelvek. Március 29., 30., 31-én 20 órai kezdettel Juhász Kata Blitz című alkotása – a műfaji meghatározás szerint táncjáték-videó – lesz látható. A nézői egy sakkjátszma közepébe
csöppennek, a játék a képzeletből indul és e megálmodott
világban mindenki játékos és sakkbábu egyszerre. A fesztivál
záró napján, április 1-jén 20 órakor a Specko Jedno (a zenekar
tagjai Rutkai Bori, Darvas Kristóf, Bujdosó János, Vozár János) Czifra Hormon című koncert-előadását tekinthetik meg
az érdeklődők, mely a zenekar dalaiból, színpadi gyakorlatokból, gegekből és a vendég videó-művésszel való közös munkákból áll. Morális-rocky, szakrális-induló, death-románc,
bigott-tangó, deklarált-funky, bukott-sláger, metál-mulatós,
mese-punk, delírium-discó, metafizikus-gyerekdal, fitnessballada (stb.) alkotják a repertoárt.

 CSILLAGSZEMŰ TÁNCHÁZ – FALKAFOLK 
Március 26-án 10 órakor a Fonó koncerttermében Csillagszemű táncház
lesz Tímár Sándor vezetésével, valamint a Csillagszemű Gyermek Táncegyüttes idősebb diákjainak közreműködésével. A műsor során szülők
és gyermekeik a legavatottabbaktól
tanulhatják az első tánclépéseket. A
táncolás mellett vetítéssel illusztrált
előadás, népi gyermekjátékok, énekelés, kézműves szöszmötölés és Kóka Rozália meséi gazdagítják a programot. A talpalávalót a Téka zenekar adja.
Ugyanaznap este új program indul a Fonóban, mely minden hónap utolsó vasárnap estéjén 19 órától várja közönségét. A
Falkafolk együttes román- és balkán-táncháza a hazai nemzetiségeink, illetve a Balkánon élő népek – görögök, bolgárok, törökök, albánok, makedónok, horvátok, szerbek, románok – zenéjével ismertet meg, eredeti hangszereken játszva a dallamokat.
 MUSICAL ESTEK 
A Fővárosi Művelődési Házban lép föl a Petőfi Musical Stúdió.
Vidám musical gála című műsorukban március 24-én 19 órakor
részletek hangzanak el a legszebb magyar és külföldi musicalekből. Az estet a stúdió alapító-tanára, Bősze Sándorné rendezte.
Ugyancsak az FMH-ban március 26-án 19 órakor Új nap
talált ránk címmel musical estet rendeznek a Nemzeti Színház
és a Szegedi Nemzeti Színház színművészei, valamint színiiskolás és végzős növendékek fellépésével. Az előadásban A sakk,
a Rent, a Macskák, a Hotel Menthol, a Grease, a Valahol Európában, az Anna Karenina, a Fame, a Cabaret, a Chicago és még
sok más híres musical egy-egy ismert részlete szólal meg.
 LÚDAS MATYI 
A Fővárosi Művelődési Ház Csepp-Csoda Meseszínházában
március 29-én 10.30 órai kezdettel Fazekas Mihály Lúdas Matyi című mesejátéka lesz látható a győri Csörgősipka Színház
társulata előadásában. Az eredeti történeten mit sem változtatva, ám a szöveget közérthetővé téve ismerhetik meg a kicsik
Matyi meséjét.
 KISPÁL ÉS A BORZ 
Az egyik legismertebb és legnépszerűbb hazai rockzenekar lép
föl március 28-án 20 órakor az
A38 Állóhajón. A Lovasi András nevével fémjelzett Kispál és
a Borz ezúttal „hagyományos”
koncertet ad, a telt házat és a
tomboló sikert azonban így is
megelőlegezhetjük. Az 1987 óta működő együttes jellegzetesen
egyéni zenei világot alakított ki az évek alatt, ám igazán közkedveltté hol szarkasztikus, hol patetikus, hol finoman szürreális
szövegeikkel váltak.
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HIRDETÉS

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
BUDAPESTI ingatlanokat keresünk ügyfeleink
részére. Tawellco. Tel.: 280-4496.
KISGELLÉRTHEGYEN 860 m2-es L6-XIS építési telek bontandó házzal eladó. www.banalp.hu,
06/20/351-3141.
SASHEGY közelében 1105 m2-es L3-as építési
telek eladó, www.banalp.hu, 06/30/922-9053.
IX., BOKRÉTA utcában, VII., Hevesi téren új lakások eladók. www.banalp.hu, 06/30/922-9053.
XI., IRINYI József utcában 67 m2-es, erkélyes,
déli lakás 15 900 000-ért eladó. www.banalp.hu,
06/20/364-8676.
NAGYSZŐLŐSI utcánál 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.
SASHEGY oldalában, csendes helyen épülő 5
lakásos társasházban 92 m2-es, kertkapcsolatos,
nagy teraszos lakás 2 db garázzsal, tárolóval, 2006.
novemberi átadással leköthető. 47,3 M Ft + 2,8 M
Ft garázs/db. 06/20/393-9689.
XI., KAROLINA út csendes mellékutcájában
62 m2-es, 3. emeleti lakás, 35 m2-es terasszal, garázzsal leköthető, 33,5 M Ft + garázs 2,8 M Ft.
06/20/393-9689.
XI., MADÁRHEGYEN 1000-1200 m2-es L6-os
besorolású telkek eladók. 06/20/393-9689.
XI., BELTERÜLETÉN irodaházban 90 és 18 m2es iroda eladó. www.banalp.hu, 06/30/922-9053.
BANKHITELRE is; I. kerületben öröklakások
7,7 millióért és 20 millióért. 06/30/227-7501.
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.
ADÁSVÉTELRE 2-3%-os jutalékkal keres, kínál
lakásokat ügyvédi ingatlaniroda. www.bastya.hu
Telefonszám: 06/30/326-3400.
KERESEK XI. kerületben eladó ingatlanokat.
Ingatlanközvetítés, hitel, tanácsadás.
06/70/272-7610.
TETŐTÉRI, 170 m2-es luxuslakás igényes vevőnek eladó. 06/70/272-7610.
HIMFY utcai háromszobás, étkezős lakás
33 800 000 forintért eladó. 06/70/272-7610.
XI., NÁNDORFEJÉRVÁRI úton tulajdonostól
eladó téglafalú ház harmadik emeletén 55 m2es, kétszobás, erkélyes lakás 14,6 M. Érdeklődni:
06/30/415-2700.

FEGYVERNEK utcai kétszobás, gépészetileg is
felújított lakás 9 800 000 forintért eladó.
06/70/272-7610.
BUDAÖRS legszebb részén 675 m2-es,
összközműves, panorámás telek jó közlekedéssel
eladó, 21 M Ft. 06/20/393-9689.
XI., LÁGYMÁNYOSI úton 82 m2-es, igényesen
felújított, belső ősfás, kertre néző, I. emeleti lakás
eladó. 31 M Ft. 06/20/393-9689.
BUDAÖRSÖN 66 m2-es, 2 szobás, igényesen
felújított családi ház kis telken eladó, 21 M Ft.
06/20/393-9689.
KÉSZPÉNZZEL rendelkező ügyfeleink részére
keresünk nyári költözéssel családi vagy ikerházat a
XI. kerületben. 06/30/366-7244.
A REÁLIS Ingatlaniroda keres készpénzes ügyfelei számára eladó ingatlanokat, 80-120 m2-est a
XI. kerületben. 06/30/366-7244.
KÉSZPÉNZES ügyfeleim részére keresek
80 m2-nél nagyobb öröklakást vagy sorházat
06/30/289-3900.
ELADÓ családi és ikerházat keresek készpénzes
ügyfeleim részére tavaszi, esetleg nyári költözéssel.
06/30/289-3900.
XI., HAMZSABÉGI úton 39 m2-es, egyedi fűtéses, komfortos lakás eladó, 10,6 M Ft.
06/30/606-1233.
XI., MOHAI közben eladó zöldövezeti, csendes,
panorámás, kétszobás lakás. Irányár: 15 800 000
Ft. T.: 203-5707.
XI., MADÁRHEGYEN eladó építési telkek
útleadás után 2604 m2 56 M, 1401 m2 26 M Ft.
Tel.: 249-3006.
XI., MADÁRHEGYEN eladó 688 m2-es telek 18
millió, 819 m2-es 23 millió. Tel.: 249-3006.
XI., MADÁRHEGYEN összközműves építési telkek eladók kedvező fizetési ütemmel. Madárhegyi
Ingatlaniroda. Tel.: 249-3006.

BÉRLEMÉNY
VINCELLÉR utcában 71 m2-es lakás irodának
kiadó. www.banalp.hu, 06/20/547-5359.
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
KALOTASZEG utcánál 17 m2-es üzlethelyiség
csendes tevékenységre kiadó. Víz + WC bevezetve.
Érdeklődni: 06/30/522-7707.
FEHÉRVÁRI úton 48 m2-es lakás irodának kiadó. Érd.: 06/30/522-7707.
XI., ULÁSZLÓ utcai másfél szoba hallos, 64 m2es lakás irodának kiadó. 06/30/261-3519.
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.
40 m2 MŰHELYNEK, irodának Kelenföldön
kiadó. Közműves, kocsibeállós. 203-5109.
ÚJBUDÁN pici gyümölcskertet bérelnék, (vagy
vásárolnék 500 000-ig), 203-4200.
BUDAÖRSI úton a volt Osztapenko köznél garázs kiadó. T.: 246-4167.

OKTATÁS
ÁLLAMILAG elismert dajka-, pedagógiai- és
gyógypedagógiai asszisztens szakképzés Csepelen.
Kasza Szakképzési Központ: 276-5918.
NÉMETORSZÁGBAN élt diplomás német
nyelvtanárnő sokéves tapasztalattal gyermekeknek
korrepetálást, nyelvoktatást vállal minden szinten.
Szaknyelv is! 06/70/510-6088.

ANGOL-, német-, francia-, spanyol-, olaszórák
igény szerint. 201-3139.
SPANYOL, olasz, francia, angol, német, magyar
Gazdagréti Nyelviskolában. Anyanyelvi oktatók.
06/20/354-4879.
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, kémia középiskolásoknak, egyetemistáknak a Skálánál. 06/70/218-9000.
TÖRTÉNELEMBŐL osztályvizsgára, érettségire
való felkészítést vállalok hétvégén is nagy gyakorlattal. Tel.: 06/70/455-1497.
MAGYARBÓL korrepetálás, kétszintű érettségire felkészítés lelkes, türelmes frissdiplomástól.
06/20/208-0768.
ANGOLTANÍTÁS Gazdagréten diákoknak, felnőtteknek délelőtt is. Nyelvtanárral.
246-8045, 06/70/616-5035.
AKCIÓS jogosítvány kezdőknek.
Gyakorlóvezetés.
T.: 229-1002, 06/30/949-4416, 226-8842.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornaszerviz! XI.
kerületi gyorsszolgálat. Lefolyótisztítás falbontás
nélkül, azonnal. 228-6193, 06/30/921-0948.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületieknek
azonnal. Falbontás nélkül, több évtizedes gyakorlattal. 227-7210, 06/30/940-0748.
FÉG-SZERVIZ. Gázbojlerek, cirkók, konvektorok javítása. Villanybojler vízkőtelenítése, csapok,
WC-k javítása. 359-5033, 06/30/924-8010.
GÁZ-, víz-, központi fűtés-, csatorna szerelése,
tervezése, Gázműveknél átadása. Gázkészülékek
javítása. Tel.: 06/30/944-6513, Nagy László épületgépész.
GÁZŐR-11: hagyományos gázkészülékek javítása, karbantartása, konvektorok, FÉG cirkók, bojlerek, tűzhelyek. Tel.: 248-0417, 06/20/929-1318.
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS. Gáz-, fűtésszerelés.
Kisebb javítások, csőrepedések, vízóra-, villanybojler-szerelés, vízkőmentesítés, mosógép-, mosogatógép-bekötés. Írásos garanciával. Gebe László.
207-2850, 06/30/949-2052, 06/30/942-0064,
www.gebeviz.hu
DUGULÁSELHÁRÍTÓ, vízszerelő gyorsszolgálat. Gebe: 207-2850, 06/30/949-2052,
06/30/942-0064, www.gebeviz.hu
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő mester. 06/20/934-4664, 246-9021. Elmű által minősített vállalkozás.
VILLANY-, vízszerelés, bojlerek, villámhárítók
szerelése, javítása. Anyagbeszerzéssel, garanciával.
310-4018, 06/20/915-2678.
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, WC-k, csapok,
csőtörések javítása aznap. Tel.: 215-0250.
www.vizszereles.hu
FÉG gázkészülékek szakszervize, vízmelegítők,
cirkók, konvektorok javítása aznap. Tel.: 215-0250.
XI., Karcag u. 28.
VÍZÓRÁK, locsoló vízórák, almérők teljes körű
ügyintézéssel. 455-0913. www.vizszereles.hu
VILLANYSZERELÉS gyorsszolgálat, hibaelhárítás, javítások, felújítások még aznap, garanciával.
455-0912. XI., Karcag u. 28. www.lakasszerviz.hu

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

LAKÁSSZERVIZ, víz-, gáz-, fűtésszerelés,
villanyszerelés, vízszerelés, duguláselhárítás a
bejelentés napján. 216-2603. XI., Karcag u. 28.
www.lakasszerviz.hu
GÁZKÉSZÜLÉKEK cseréje, áthelyezése,
javítása aznap, garanciával. Tel.: 216-2603.
www.futesszereles.hu
24 ÓRÁS duguláselhárító gyorsszolgálat!
Csatornák-, szifonok tisztítása, gyökértelenítése.
Teljes körű víz-, fűtésszerelés.
280-2685, 06/30/934-6473.
VILLANYSZERELÉS! Kapcsolótól a teljes felújításig! Bojlerek, tűzhelyek, hőtárolós kályhák javítása. Hibaelhárítás! 280-2685, 06/30/934-6473.
FÜRDŐSZOBA-FELÚJÍTÁS! Vízszerelés, WCtartályok, csapok javítása, csőtörések elhárítása.
FÉG gázkészülékek szakszervize. Garanciával!
Javítás esetén ingyenes kiszállás.
280-2685, 06/30/934-6473.
GÁZKÉSZÜLÉKEK, cirkók, vízmelegítők, konvektorok, Hérák szakszerű javítása, karbantartása.
Gázszivárgás és szénmonoxid ellenőrzése, XI.,
Etele úti szakszerviz. 204-4214, 06/30/343-6153.
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.
ASZTALOS-, lakatosmunkák készítéstől a legkisebb javításig. 789-3958, 06/20/411-4349.
REDŐNY, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüggöny, napellenző, szúnyogháló javítása, készítése.
Tel.: 356-4840, 06/30/954-4849.
REDŐNY, fa, műanyag, alumínium, reluxa,
szalagfüggöny, szúnyogháló, napellenző készítése,
javítása. T.: 06/30/964-8876, 213-2033.
VÁLLALUNK burkolást, vízszerelést, asztalosmunkát. (Konyhák, étkezők, fürdőszobák
teljes körű felújítása.) Ref.: www.burkolo.uw.hu,
06/20/323-4471.
LAKOSSÁGI gyorsszerviz. Teljes körű gázkészülék-javítás, -karbantartás, fűtés-, víz-, villanyszerelés, gépi duguláselhárítás 0-24-ig. Hétvégén
is. 321-8082, 06/20/334-3437.
FESTÉST, mázolást, tapétázást vállalok mestervizsgával. Tiszta munka.
Tel.: 209-5894, 06/30/399-4023.
FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást,
tapétázást hosszú távú garanciával.
285-2882, 06/30/251-5872.
REDŐNYÖSMŰHELY vállalja mindenfajta redőny, reluxa, szalagfüggöny, harmonikaajtó gyártását. Szervizelés, javítás két munkanapon belül.
370-4932.
FESTÉS, tapétázás, gipszkartonozás, lakásfelújítás, speciális igényekre is, egyedi megoldásokkal!
Referenciával! Tel.: 06/70/235-1608.
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-, kőművesmunkákkal együtt
garanciával vállalja magánvállalkozó, referenciákkal. 204-6793, 06/20/934-6993.
CSEMPÉZÉST, padlóburkolást vállalok rövid
határidővel, garanciával. 206-3579, 06/20/327-0992.
ABLAKCSERE! Lakásfelújítás! Műanyag- és
fa nyílászárók (hőszigetelt) gyártása, beszerelése. Festés-mázolás, víz-, villany-, fűtésszerelés,
burkolás, gipszkartonozás. Generál kivitelezés!
280-2685, 06/30/934-6473.
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.
ASZTALOS, kisebb javításokra is. Kiszállás, felmérés ingyenes. 06/20/542-5978, 277-8765 du.
CSEMPEBURKOLÁST, kőművesmunkát,
vízszerelést vállalok! Határidőre, garanciával!
Tel.: 06/70/604-4027.
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.
SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, hideg,
melegburkolást, parkettacsiszolást, lakkozást,
hő-, és hangszigetelést garanciával vállalunk.
06/30/919-5806.
AJTÓ-, ablakcsere falbontás nélkül, toló változatban is.
Tel./fax: 249-3112, 06/30/933-0262, 06/30/922-2262.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával
(Hajdúsági, Whirlpool, Zanussi stb.), hétvégén is.
Tel.: 207-3971.

Nagy példányszámú, műfajában piacvezető hetilap számlaképes, agilis

HIRDETÉS-SZERVEZŐKET
keres jutalékos rendszerben. Telefonszám: 06/30/619-3324
HŰTŐGÉPSZERELŐ gyorsszolgálat a kerületben. Fagyasztószekrények, hűtőszekrények
helyszíni javítása írásos garanciával, hétvégén is.
Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Tel.: 291-4633 vagy 06/30/932-8870.
MOSÓGÉPJAVÍTÁS még ma! Ingyenes kiszállás. Garancia. 06/20/961-8618, 395-3357.
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.
HAJDÚ és olasz villanybojlerek vízkőtelenítése,
anódcseréje, (lyukas) készülékek javítása, cseréje
anyagbeszerzéssel. Hajdú és nyugati mosógépek
javítása, hőtárolós kályhák szakszervize. Javítás
esetén ingyenes kiszállás.
358-0935, 06/30/934-6473.
VILLANYBOJLER szakszerviz, javítás, vízkőtelenítés, csere aznap, garanciával. Tel.: 216-2603.
XI., Karcag u. 28. www.lakasszerviz.hu

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

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.
KERTGONDOZÁS, növényültetés, fakivágás,
fűnyírás, sövényvágás, szakértelemmel, lélekkel.
06/30/418-6663.
IRODÁK, lépcsőházak, lakások takarítását,
nagytakarítását vállaljuk.
229-2241, 06/30/393-4787.
VARRÓGÉPJAVÍTÁS, eladás, bérbeadás, alkatrész-árusítás. XII., Ugocsa u. 5. 213-8927.
EREDETISÉGVIZSGÁLAT környezetvédelmi
vizsga, hibakód kiolvasás. Metalelektro, Borszék
köz 13. 204-4322.
KONTÉNERES sitt-, sóder-, homok-, hulladékés termőföldszállítás. T.: 06/20/944-4759.
KERT-, telek-, tereprendezés, bozótirtás, favágás,
talajcsere, gyepesítés, permetezés, kerítés-, járda-,
térkő-lerakás garanciával. Egyéb kerttel, telekkel
kapcsolatos munkák kivitelezése.
273-0369, 06/20/947-5830.
TÁRSASHÁZKEZELÉS és könyvelés kerületi
székhellyel. T.: 204-0765, 06/20/957-8545.
TÁRSASHÁZAK képviseletét, könyvelését, teljes
körű ügyintézését képesítéssel, kivitelezői háttérrel
vállaljuk. Pozsonyi és Társa Bt. 321-7075.
KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen! Ingyenes
pótkocsi, dobozok. Bauer-Teher.
292-1612, 06/30/944-3717.
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
KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás emelőfalas autóval
(irodáknak is)! Igény szerint hétvégén is! Pianínó,
páncélszekrény nem akadály!
Tel.: 06/30/954-5928.

Hirdessen Ön is az Újbudában!
Médiatanácsadás keretes hirdetésekről: 06/30/9925-866
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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.
INGYENES, alapszintű pályázati tanácsadás
vállalkozóknak, vállalkozásoknak a Budapesti
Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány regisztrált tanácsadóinál (GOVP 2.2.1 keretében). Jelentkezés:
06/30/612-7854, zkapros@acenet.hu

GYÓGYÁSZAT
OKLEVELES gyógymasszőr kezel szakszerűen
hát-, nyaktáji fájdalmakat Őrmezőn.
06/30/981-4944.
TAPASZTALT masszőr csütörtöktől szombatig
9 és 20 óra között házhoz hívható. Horváth Péter,
06/30/432-3498.
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.
GYÓGYPEDIKŰRÖS házhoz megy, manikűr,
talpmasszázs. Tel.: 203-5431, 06/30/553-7947.

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
600-1500 óradíjjal keresünk hölgyeket pótmamának, bébiszitternek Budapestről és Pest megyéből. Tel.: 205-8700, 243-8280.
VILLAMOSSÁGI szaküzlet hozzáértő nyugdíjast keres eladónak. Tel.: 06/20/914-4110.
KÉZMŰVES bedolgozást vállalok. (Ötvös, bőr,
lószerszám, textil, kötés.) 319-1054, 06/30/587-8775.
OTTHONRÓL végezhető üzleti tevékenység.
Trendágazat és a legmodernebb technika segítségével felépítheti jövőjét. http://www.wellgo.hu
INDULÓ csoportomba női munkatársakat keresek. A tevékenység otthonról is végezhető. Várom
hívását: 06/20/577-8557.

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.
ELTARTÁSI szerződést kötnék idős nénivel, bácsival. Tel.: 06/20/598-6477.
KERÁMIAÉGETŐ kemence digitális hőfokszabályzóval újszerű állapotban eladó.
06/30/222-0968.
BUDAPEST közeli kertművelést vállalok, vagy
idős személynek segítek. 203-2271.
HÁROM telekárpitozott fotel és egy kanapé eladó. 361-1465.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket:

FÉNYMÁSOLÓ IRODÁNK
ELKÖLTÖZÖTT
a Fehérvári út 144-ből.
ÚJ CÍMÜNK:

XI., ANDOR utca 60 c. 12. épület.
Telefon/fax: 208-2629.
e-mail: postamaster@masoloiroda.t-online.hu

Szolgáltatásaink:
Fekete-fehér, színes iratmásolás,
Műszaki tervek másolása, dokumentálása,
spirálozás, laminálás, diplomakötés.

Nyitva:
H–Cs 8–18-ig,
P 8–16-ig.

Ajtó? Ablak? BUDALUX!
Az igényes egyedi nyílászáró
DECEUNINCK ötkamrás
Belga profilrendszer
SIEGENIA német biztonsági vasalat,
Hővisszaverő üveggel alapáron!
Panelba bontástiszta csere.
Minőség közvetlenül a gyártótól:
Kelenföldön a Csurgói út 15-ből.
Hétköznap: 9–17, szombaton: 9–13.
Tel.: 208-5555, 208-4444, Fax: 208-1828.
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Ha a XI. kerület önálló város lenne, mindenki ismerné a nevüket

Dömök Viktória

Elsőként Molnár Gyula polgármester
köszöntötte a meghívottakat. Bevezetőjében kiemelte, ha Újbuda egy önálló város
lenne, akkor mindenki személy szerint ismerné a helybeli sportolókat, viszont egy
nagyváros kerületeként az ismertség csak
keveseknek adatik meg. A polgármester
megköszönte az előző év eredményeit és
a versenyzők ragaszkodását a kerülethez.
Kosárlabdacsapataink immár az első osztályban versenyeznek, szenior úszóink
pedig felvették a kerület nevét. Ezután a
díjkiosztó következett. Az elismeréseket

nácsnok, dr. Filipsz Andrea jegyző és dr.
Kremzner Zsuzsanna aljegyző.
Kitüntetést azok az Újbudán élő sportolók kaptak, akik ifjúsági, junior, felnőtt
és szenior világbajnokságon, valamint Európa-bajnokságon I-III. helyezést értek el.
Elismerésben részesültek továbbá azok a
XI. kerületi edzők, akik a bajnokok felkészítését segítették 2005-ben.
Elsőként a felnőtt versenyzők foghattak kezet az önkormányzat vezetőivel.
Babella Balázs világbajnokságon elért első helyezett kajakozó, Sánta Krisztián 3
egyéni számban világbajnok első helyezett
úszó, valamint Gergely István és Steinmetz
Ádám vb második helyezett vízilabdázók kaptak kitüntetést. Újbuda vezetése
az utánpótlásról sem feledkezett meg,
hiszen az ifjúsági és junior versenyzők is
szép eredményeket értek el. Balázs Gábor
kenus junior Európa-bajnoki harmadik

Díjazottak és díjátadók a polgármesteri hivatali ünnepségen

Molnár Gyula és Győrffyné Molnár Ilona,
a Humán Szolgálati Igazgatóság vezetője
adta át. Az elért eredményekhez és a kitüntetésekhez gratulált még Balázs Gyula
alpolgármester, Balázs György sportta-

helyezett, Csipes Tamara kajakozó ifjúsági világbajnoki első helyezett, míg Juhász
Mariann asztaliteniszező ifjúsági Európabajnoki harmadik helyezett volt. Szenior
versenyzőink közül két úszó, a szenior

úszó Eb-n 2 egyéni számban és 4 váltó
számban első helyezett Csaba Gábor, illetve a 3 egyéni számban és 2 váltó számban
első helyezett dr. Csikány József vehetett át
polgármesteri elismerést.
A sportolókat az edzők követték. Kitüntették Angyal Zoltánt, a sikeres kajakkenu válogatott szövetségi kapitányát,
Csipes Ferencet, az ifjúsági férfi kajak válogatott és a budapesti Honvéd SE edzőjét,
valamint Ludasi Róbertet, a csepeli kajakkenu egyesület edzőjét. Erőfeszítéseiket
mutatja, hogy Angyal Zoltán tanítványai a
kajak-kenu Eb-n 6 arany, 7 ezüst, 2 bronzérmet, a vb-n 6 arany, 3 ezüst és 3 bronzérmet szereztek. A korábban említett ifjúsági vb-nyertes Csipes Tamara, Csipes
Ferenc neveltje. Ludasi Róbert tanítványa,
Kolonics György, a többszörös olimpiai bajnok kenuzó, aki a tavalyi világbajnokságon
második és harmadik helyet, az Európabajnokságon pedig második helyet ért el.
Ezután a női kardcsapatban elért sikeres
eredményeiért Gulácsi Ferenc, a BSE vívó
szakedzője, majd Kenderes Gábor, az erőemelő szakág vezetője kapott kitüntetést.
Kenderes tanítványa, Szávai Csaba 100 kgban Európa-bajnoki második helyezett.
Elismerésben részesült még Nánai Ferenc,
a magyar karate válogatott, és a Budai XI
SE edzője, tanítványa, Schwarcz Péter világbajnoki harmadik és Európa-bajnoki
második helyezett, illetve Némethné Jánosi
Zsuzsa, a vívó utánpótlás szövetségi kapitánya. Tanítványai szintén dobogós helyezést értek el a tavalyi Európa- és világbajnokságon. Répási Ildikónak, a szenior
úszók edzőjének versenyzői a szenior úszó
Eb-n 20 arany, 13 ezüst és 8 bronzérmet
nyertek. Az utolsó díjat Schumacher Ákos,
a KSI öttusa szakosztály edzője vette át.
Tanítványai ifjúsági Eb-n és vb-n egyéni
és csapat első helyezettek lettek, junior versenyzői szintén a dobogón végeztek. Gratulálunk a kitüntetetteknek!
Farkas Annamária

Bács Márton: MESEVILÁGUNK
A politika a hivatásom, emellett azonban 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, ki volt Kacor király?
a) egy macska, aki félelemben tartotta az erdő lakóit
b) Bergengócia királya
c) híres meseíró
Ha van kedvük velem játszani, hívják fel
a 371-3202-es telefonszámot. A helyes
megfejtők között mesekönyvet sorsolunk ki, melyet – ha nem zavarok – személyesen viszek el a nyertesnek.

Egészség- és sportnap a Bikás parkban

Révész Marianna

Az önkormányzat évek óta hagyományosan tavaszi nemzeti ünnepünk
körül szokta kitüntetni a kerület jeles
sportolóit. Idén sem történt másként,
a versenyzőket és az edzőket március
16-án 10 órára várták egy kis ünnepségre a Polgármesteri Hivatalba.

JÁTÉK SAROK

Elismerés Újbuda edzőinek
és élsportolóinak

A Keveháza utcában lévő általános iskola március 11-én a Bikás parkban a teniszpályánál egészség- és sportnapot tartott abból a célból, hogy a fiatalokat az egészséges életmódra neveljék. A
nagy sikerű program szervezésében részt vett több civil szervezet is, így a Kelenföld Egyesület
és az Egészségért Egyesület. A Családok a Családokért Egyesület jóvoltából a rászorulók használt ruhákhoz juthattak, az Országos Vérellátó Szolgálat pedig véradást tartott. A gyerekeket
foci, asztalitenisz, röplabda, kötélhúzás és a nagy kedvenc, az ugróasztal várta. A rendezők a
szülőkre is gondoltak, volt ételkóstoló, reformétkezési tanácsadás, valamint lehetőség nyílt
különböző egészségi állapotot ellenőrző mérések elvégzésére, amivel sokan éltek. A program
idején természetesen csak egészséges ételeket kínáltak fogyasztásra.

