Ősztől lezárják a
Szabadság hidat
Teljesen lezárják ősztől a Szabadság
hidat, gyalog vagy kerékpárral sem lehet majd átjutni rajta. A hídon akkor
állítják le a forgalmat, amikor a metróalagút fúrópajzsa eléri a Fővám teret. A
körülbelül egy évesre tervezett lezárás
alatt a villamosvágányokat és az útburkolatot is teljesen felújítják, és elvégzik
a híd korrózióvédelmét. A vágányokat
egymástól távolabb fektetik le. Erre
azért van szükség, hogy az új típusú
villamosok is elférjenek egymás mellett, bár még nincs döntés arról, hogy a
47-es és 49-es vonalon is új szerelvények
járjanak. Ahhoz, hogy az autók továbbra is elférjenek a sínektől, a szükséges
mértékben kiszélesítik a hídkonzolt.
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Áldozatkészség

Diane Schuur

Szécsényi József

Marosiné Rétfalvi Ágnes, az
Újbuda Prizma Kht. ügyvezetője Pro Communitate díjat
kapott március 15-én.

A kétszeres Grammy-díjas jazzénekesnő egyenesen Dubaiból
érkezett, és teltházas koncertet
adott az A38 Állóhajón.

A myroni Discobolos hatására
lett diszkoszvető. A másik
életreszóló szerelme a tanárképzés.

interjúnk a 3. oldalon

beszámolónk a 9. oldalon

írásunk a 12. oldalon

Bartók-emlékpark a Budai Parkszínpad helyén

Március 24-én délután Bartók Bélára
emlékeztek a nagy zeneszerző
születésének 125. évfordulója alkalmából Újbudán. A Feneketlen-tó
Kosztolányi Dezső tér felőli oldalánál
lévő – Somogyi József szobrászművész által készített – emlékműnél
rendezett ünnepségen közreműködött Mélykúti Ilona, a Bárdos
Lajos Általános Iskola és Gimnázium
énekkara és Győrffy Gergely hegedűművész. Megjelentek és koszorúztak
a kerület országgyűlési képviselői,
számos önkormányzati képviselő,
valamint a város kulturális és tudományos életének kiválóságai.

Lebontják, de az még
nem dőlt el, mikor
A Főpolgármesteri Kabinet március
20-i ülésén foglalkozott a Budai Parkszínpad sorsával. Elviekben egyetértettek a lebontásával, ám végleges
döntés még nem született. Jelenleg az
Újbuda Baráti Kör ajánlatát tanulmányozzák, amelyet az idei utolsó szezon
üzemeltetésére adtak.
Az 1958-ban épült Budai Parkszínpad állapota mára annyira leromlott, hogy teljes
rekonstrukcióra szorul. Egy előzetes tanulmány szerint a felújításához mintegy
másfél milliárd forintra lenne szükség, de
még ahhoz is legalább 15 millió forint kellene, hogy idén utoljára kinyissa a kapuit.
A Fővárosi Önkormányzat 2003 októberében határozatban támogatta a létesítmény ingyenes átadását Újbudának. A
kerület vezetése jelezte, hogy a területet

építési övezetté kívánja átsoroltatni, és
koncepciót dolgozott ki a színpad bővítésére és lefedésére, a városháza azonban
megvétózta a tervet, mivel szerintük kivitelezése túl sok zöldterület elpusztításával járt volna. Az önkormányzat ezután
lemondott a parkszínpadról, hivatkozva
arra, hogy a Lágymányosi-öböl területén
épülő szórakoztató- és szabadidőközpont
amúgy is átveszi a funkcióját.
Amennyiben az utolsó szezon üzemeltetésére kapott ajánlatot a főváros vezetése
nem fogadja el, megkezdik az építmény
elbontását, és a helyén Bartók-emlékparkot alakítanak ki. A bontás költségét 140
millió forint körüli összegre teszik, azonban a fővárosi önkormányzat idei költségvetésében erre a célra semmilyen összeg
nincs betervezve.
N.N.

Egy otthont mozgássérülteknek alakítottak ki

101 új bérlakás
Albertfalván
Révész Marianna

Március 24-én Albertfalván a Fehérvári út
182. szám alatt 101 bérlakást adtak át ünnepélyesen a kerület vezetői, a beruházó
Home Center és az építő Exklusive Bau,
valamint az alvállalkozók jelenlétében.
Ezzel az önkormányzatban zajló 20022003-as vitáknak is pont került a végére.
Anno a vita arról szólt, hogy a Fecskeház
módosított szerződése kapcsán nem veszített-e vagyont Újbuda, mivel telket adott
át új épület építésére. A telek ellenértéke,
9 önkormányzati lakás itt van, majdnem
készen: még a konyhabútorzat hiányzik.
Az épület udvara közös a Fecskeházéval, sőt egyik oldalon a gangok is, magyarán a két épületrész két ütemben készült, ám most az különbözteti meg őket,
hogy egyik részükön van függöny, autó
áll előttük, leselkedő kíváncsiskodó arcok
az ablakban – ez természetesen a Fecskeház –, míg az új részben még nem laknak,
egyforma tiszták és üresek az ablakok,
nádszövet nélküliek, átláthatóak a tágas
erkélyek. Kissé más a színe is az új résznek
kívül is, belül pedig egészen.

Az izraeli belsőépítész ugyanis élénk,
merész színeket álmodott, ajtó nélküli elválasztó falszakaszokat. Így az átlagosan
45 négyzetméteres lakások ajtaján kívül
a fürdőszobán és az erkély felől van ajtó,
a konyha egy légterű a nagyobbik, nappalinak gondolt szobával. A kisebbik helyiséget a hagyományos fal helyett annak
középső része választja le, a konyha helyi
megvilágításának fényeit pedig egy még
kisebb falrész zárja ki az esetleg alvó családtag intim köréből.
Tipikusan első lakások ezek, szokatlanságukkal és méretükkel egyaránt. Az
is ezt jelzi, hogy több autóra számítottak
a tervezők, mint gyerekre: a ház alatt és
a zárt, de égre néző burkolt udvaron is
fel vannak már festve a parkolóhelyek. A
tetőn kialakított lakásokat – oldalanként
kettőt-kettőt – mindenesetre ugyanazon
vevők vették meg, így elmondhatják, hogy
saját liftjük van, nekik és a vendégeiknek.
Az önkormányzat lakásaiból ötnek a kerületi rendőrkapitányság jelölheti ki a
bérlőjét. Ez csepp a tengerben, de hozzájárulhat ahhoz, hogy a nálunk dolgozó
rendőrök lakásgondjai enyhüljenek, otthon érezzék magukat itt Újbudán.
Figyelmes gesztusra vall, hogy egy lakást akadálymentesen lehet megközelíteni, tehát mozgássérült család is lakhatja.

Jubileum: 125 éve született Bartók Béla
Az Újbuda Baráti Kör a városért dolgozik

INTERJÚ

A civil szférának ereje van
Három évvel ezelőtt alakult az Újbuda
Baráti Kör Közhasznú Egyesület, mely
a helyi civil szervezetek összefogását tűzte ki célul. Számtalan kerületi
esemény szervezése és támogatása
köthető a tevékenységükhöz, ezekről
beszélt az Újbuának dr. Szilágyi Balázs,
az egyesület ügyvezető alelnöke.


H. L.

Dömök Viktória

A szikrázó napsütés csalókának
bizonyult: a kabát nélküli vendégek
igencsak vacogtak, mire a lakások
létrejöttében jeleskedők megkapták
okleveleiket – és milyen aktuális ötlet
– két-két palack jóféle nedűt.

Milyen igények hívták életre a Baráti Kört?

A XI. kerület számos tekintélyes művészeti, tudományos és közéleti személyiségnek
az „otthona”, nemcsak intézmények terén,
hanem lakóhelyként is. Jelentős méretű
vállalatok, kutatóintézetek, fejlesztőközpontok találhatók Újbudán, és ez már önmagában fontos szellemi potenciált jelent.
Meggyőződésem szerint, minden emberben él egy egészséges lokálpatriotizmus,
ami azt eredményezi, hogy a közvetlen
vagy a tágabb környezetével kapcsolatban
véleménye van. Ez az értelmiségre fokozottan jellemző, mivel igényli, hogy alakítsa, formálja környezetét. Szellemi többletével szükség szerint hozzá tud járulni az
önkormányzat elképzeléseihez is, például
a környezet, a közlekedés, az oktatás, vagy
éppen az egészségügy területén.
A ’80-as évek második felében egy Budai XI. Baráti Kör nevezetű csoport már
elindította ezt a fajta civil szerveződést, és

tevékenységük nyomán igen pezsgő élet
alakult ki. Akkoriban a kerület különböző
régiói a lokálpatriotizmus hatására önálló
arculatot kezdtek ölteni, így jöttek létre közösségi televíziók, és különböző kisközösségi fórumok. Az elmúlt időszakban már
több száz civil szervezet működött a kerületben, akár funkcionálisan, akár területi
elv alapján, ezért három évvel ezelőtt elhatároztuk, hogy létrehozunk egy egyesületet, amely a mindenkori önkormányzati
vezetés programjainak megvalósításához
adja a civil szféra részéről azt a szellemi
hátteret, ami jelen van a kerületben. Az
alapszabályunkban is benne van, hogy
feladatunk a mindenkori önkormányzat
programjának megvalósítását segíteni.
Az egyesület elnöke a mindenkori polgármester, az elnökség tagjai kerületi közéleti
személyiségek, akik művészetükkel, szaktudásukkal segítik a baráti kör munkáját.


Milyen programokat szerveznek?

Tevékenységünk változatos, talán úgy a
legkönnyebb érzékeltetni a sokféleséget,
ha az elmúlt esztendő rendezvényei közül
emelünk ki néhányat. Az egyik legfontosabb feladatunk volt a Móricz emlékévhez
kapcsolódó programok szervezése, rendeztünk tudományos ülést, vetélkedőt,
tábort, de részünk volt a Móricz-szobor

felállításában is a körtéren. A kerület megalakulásának 75. évfordulójához kapcsolódva is számos eseményben vettünk részt,
például a Hadik kávéházban szervezett
kiállítások, programok koordinálásában,
vagy a kulturális városközpont koncepciójával kapcsolatos elképzelések kidolgozásában. Szponzoráltuk a Budai Parkszínpad
egyes nyári rendezvényeit, de a Tranzit Art
Café esti programjainak szervezésében
is tevékenyek voltunk. Megalapítottuk a
Marton Frigyes-díjat, illetve ugyanilyen
néven estet szerveztünk. Hozzájárultunk
a környezetvédelmi hét és a közbiztonsági
hónap rendezvényeihez, és részt vettünk
a kerületfejlesztési koncepció több területének kidolgozásában. Nem utolsósorban
pedig kezdeményezői voltunk a minden
év január első hetében a Gellért Szállóban
tartott évnyitó polgármesteri fogadásnak.


Kezdeményezőként, vagy inkább támogatóként vannak jelen a kerület életében?

Mindkettő jellemző. A Bartók-év eseményeiből a kerület is jelentős mértékben
kiveszi részét, ezért mi az iskolák rendezvényeihez, a különböző civil szervezetek
akcióihoz, vagy különböző művészeti
programoknál az alkotóközösségek munkájához kapcsolódunk.
folytatás a 3. oldalon
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Kiemelt cél a balesetveszély megszüntetése, az állagromlás megakadályozása

Április 28-ig pályázhatnak a társasházak
A legalább négy lakásos lakóházak
2006-ban is indulhatnak a kerületi
önkormányzat felújítási pályázatán. A
vissza nem térítendő támogatásokra
Újbuda idén 120 millió forintot szán,
hangzott el a Közös Képviselők Klubja
legutóbbi, március 20-i találkozóján.

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
372-4500

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
ÚJBUDAI POLGÁRŐR
SZOLGÁLTATÓ CENTRUM

Az Újbudai Polgárőr Szolgáltató
Centrum a XI., Kisújszállás u. 6. szám
alatt tevékenykedik együttműködésben a rendőrséggel és a Fővárosi
Közterület-felügyelettel. A polgárőrök
személyesen vagy a 209-3478-as telefonszámon várják a munkájukat segítő lakossági bejelentéseket.

Hírek
FOGADÓÓRA

(MSZP) március 30-án,
csütörtökön 17 órakor tartja fogadóóráját a Bartók Béla út 19. sz. alatti helyiségben (bejárat a Mészöly utcából).
WIESZT JÁNOS

MSZP JOGSEGÉLY ÉS ADÓTANÁCSADÁS

Az MSZP ingyenes jogi-, valamint
adótanácsadó szolgálata április 5-én,
szerdán 17 órától áll az érdeklődők
rendelkezésére a Bikszádi út 43. alatti
MSZP székházban.
MSZP A NYELVTANULÓKÉRT

Az MSZP XI. kerületi szervezete ingyenes angol nyelvi klubjának következő foglalkozását április 4-én, kedden
16 órakor tartja a Bikszádi út 43-ban.
Ennek keretében a résztvevők felmérhetik nyelvtudásuk szintjét, kommunikációs helyzeteket gyakorolhatnak, korrepetálhatják nyelvtani ismereteiket.
A FIDESZ PROGRAMJAI

Állandó programok: a minden keddi ingyenes jogi tanácsadás négy
héten át 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.
Szolgáltatások: ingyenes Internet,
becsületkasszával működő kávézó,
konzervatív hetilapok, a Demokrata
újság mellékleteként megjelenő

Veresné Krajcár Izabella alpolgármester
a fórumon elmondta, a pályázaton kiemelt célként támogatják az életveszélyt,
balesetveszélyt megszüntető és az épület
további állagromlását megakadályozó felújításokat, továbbá a graffiti-eltávolítást, a
homlokzati renoválást – különösen a védett épületek esetében –, valamint a lakóépületek akadálymentesítését.

a Bocskai út 39-41. félemelet 37. sz. alatt.
A postán vagy iktatón keresztül érkeztetett pályázat érvénytelen. Az elbírálás és a
kiértesítés határideje június 6. A műszaki
átadás-átvétel lebonyolításának, valamint
az elszámolás benyújtásának november
30-ig kell megtörténnie. A határidő nem
hosszabbítható. A fővárosi pályázat április 10. után jelenik meg. A nyertes kerületi
pályázatokat az önkormányzat továbbítja
a városházára.
A pályázatról információt kérni a lakásgazdálkodási osztályon lehet személyesen,
vagy Győrffy József tanácsadó, 381-1386-os,
valamint Bognár András és Ferenczi Edit
381-1385-ös telefonszámán.
w.k.t.

Megkezdődött a tavaszi nagytakarítás Újbudán

KÖZTERÜLET

Eltűnik a szeméthegy
Saját forrásból, azaz közpénzen számolja fel Újbuda önkormányzata a
6-os út bevezetőjénél lévő szeméthegyet. A hagyományos tavaszi nagytakarítás is elindult a kerületben.
Az önkormányzati területen lévő illegális
hulladéklerakó felszámolásának költségét
az önkormányzat szakemberei közel 10
millió forintra becsülték. A „focipályányi”
szeméthegyet Újbuda a saját költségén,
azaz közpénzen takaríttatja el. Az önkormányzat arra kéri a környéken élőket, segítsék a nyomozást, írják föl és küldjék el
a szemetet hordó teherautók rendszámát
a kerületnek, hogy így el tudjanak járni
a szabálysértő cégekkel szemben. A bejelentéseket a 06-80-UJBUDA azaz a 06-80852832-es telefonszámon is megtehetik.
Március 20-án elindult a szokásos tavaszi nagytakarítás. Ennek keretében az
önkormányzat ingyenesen igényelhető
műanyag zsákokat biztosít a kerttulajdonosoknak, melyek az Újbuda Prizma XI.
Kht. telephelyén (Bogyó utca 8.) vehetők
át. Az akcióban a Fővárosi Közterületfenntartó Rt. és az Újbuda Prizma Kht.
munkatársai is részt vesznek.
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 8-tól 12 óráig a következő helyszínekre helyezik ki: Gazdagrét (Rétköz utca
– Torbágy utca sarok), Őrmező (Cirmos
utcai parkoló), Kelenföld (Vahot utcai
parkoló).
A közterületeket az alábbi menetrend
szerint takarítják ki:

április 10-től április 13-ig.

Környezetszépítő verseny
értékelik a lakók, a helyi vállalkozások
és intézmények részvételét (utcakertek, előkertek, épülethomlokzatok,
vendéglátóhelyek kialakítása és
díszítése).
Az önkormányzat tervei közt a
szokásos közterületi takarításon és
zöldterület-gondozáson túl egynyári
és évelő virágkiültetések, a villanyoszlopok élővirágos dekorálása, a
parkok és fasorok növényanyagának
kiegészítése szerepel, de része a programnak a most folyó kerület-takarítás
is. Az Újbudán lakókat, illetve itt tulajdonnal rendelkezőket kérik, hogy környezetük rendbetételével csatlakozzanak a kerületszépítési munkákhoz,
és saját ingatlanukon cselekedjenek
az esztétikus megjelenés érdekében.

Újbuda önkormányzata ebben
az évben is benevezett a Virágos
Magyarországért országos környezetszépítő versenybe, mely vetélkedő
fő célja a kulturált, környezetbarát,
vendégváró országkép kialakítása, a
település esztétikus megjelenítése,
növényekkel történő díszítése. A
versenyt kiírók – többek között a
Fővárosi Önkormányzat – kiemelt
célként jelölték meg az évfordulóra
való tekintettel az ’56-os emlékhelyek
kialakítását és ápolását.
A versenyt nyár végén bírálják
el, eredményhirdetés ősszel várható.
A díjazott települések a szponzorok
által felajánlott tárgyjutalmakat (növények, gépek és eszközök) kapnak.
A bírálók különös súllyal vizsgálják és

Nehéz megmozdítani az embereket



Hogyan működnek Újbudán a civil szervezetek?

van erre. Az egyesület alapításakor az
volt a vezérgondolat, hogy a társadalom
legfőbb támasza az egészséges ifjú nemzedék felnövekedése, a harmonikus család,
amelynek alapvető ismérve a tisztelet, a
szeretet, a szolidaritás. Ez meghatározza
a tennivalóinkat, főleg úgy, hogy az egyesület a vallásos értékrend mellett jött létre. Persze ez nem rekeszti ki a többieket.

is unatkozik, mert nem tud magával mit
kezdeni. Ha a gyereket elhanyagolják a
szülők, akkor az utca neveli, és sokkal
nehezebb lesz a helyzete, mint annak, aki
harmonikus családban nő föl. Ha a családnak fontos, hogy a gyerek elfoglalja
magát, akkor megtalálja a lehetőségeket: a
közösségi házak szerveznek programokat,
lehet táncolni, küzdősportokat tanulni,
úszni, teniszezni. Persze, ha tálcán tudjuk
kínálni a lehetőségeket, akkor elképzelhető, hogy többen igénybe veszik azokat, de
ez korántsem biztos. Ha igény jelentkezik,
akkor most is meg lehet találni a lehetőséget, mert milliónyi van. Persze azoknak
egyszerűbb a helyzete, akik egy közösséghez tartoznak.

Kifejezetten jól működnek a kerületben
a civil mozgalmak, sok és szerteágazó értéket képviselnek. Többen foglalkozunk
kultúrával, közművelődéssel, de eszembe
jut a fotókör, a lovas túra egyesület, és a
helytörténeti kör is. Amikorra a mi egyesületünk tíz éve megalakult, addigra több
kerületi civil szervezet már aktív volt, nevük volt.






Vannak nehézségeik? A pénzt szokták ilyenkor említeni...

A pénz csak annyiban, amennyiben az
élet minden területén nehézséget jelent.
A szükséges mindig összejön valahogy.
Különbözőek a gondjaink, attól függően,
hogy milyen területet érintenek a szervezetek. Nagyon más egy lovas túra és
más egy hangverseny megszervezése. A
mi egyesületünkben például az emberek
megmozdítása a legnehezebb. Tíz év kellett ahhoz, hogy most már nem kell akkora energiát fordítani a közönségszervezésre. Már hírünk van, hogy értéket mutatunk fel. Létrejött egy állandó közönség,
amely fogékony a programjainkra.

Ez komoly siker...

Mindenképpen. És motivál is minket a
pozitív visszhang, látjuk, hogy van értelme annak, amit csinálunk. Ha nem így
működne, akkor elgondolkodna az ember, hogy nem jól dolgozik, vagy másképp
kellene csinálni. Persze, amikor a kezdet
kezdetén nehezen ment, akkor is folytattuk tovább, mert éreztük, hogy szükség

Dr. Tóth László ügyvéd minden hónap első és harmadik hétfőjén 16-18
óra között ingyenes jogi tanácsadást
tart a párt XI. kerületi székházában
(Bartók B. út 61., bejárat a Fadrusz u.
felől). Ugyanitt minden héten kedden
17-19 óra között Csanád Bálint ingyenes tanácsadást tart a panelfelújítás lehetőségeiről és gyakorlati kérdéseiről.
A Független Kisgazdapárt kerületi székháza (XI., Zsombolyai út 16.) minden
második szerdán 18 órától tartja összejöveteleit. Érdeklődni lehet naponta személyesen és a 203-1168-as számon.
MIÉP HÍREK

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

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

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.
ROMANI JAG – CIGÁNY TŰZ

Müller Rezső, a Szülők Gazdagréti Egyesületének elnöke

Kimagasló társadalmi teljesítményéért
kapott Pro Communitate Budapest XI.
kerület kitüntetést Müller Rezső, aki
tíz éve az elsősorban kulturális programokat szervező Szülők Gazdagréti
Egyesületének elnöke, és évekig a
kerületi Közművelődési Tanács ügyvezető elnöke is volt.

MDF JOGI TANÁCSADÁS

FKGP ÖSSZEJÖVETELEK

ALBERTFALVI ÉS KELENFÖLDI
LAKÓTELEP: március 30ig, LÁGYMÁNYOSI LAKÓTELEP: március 30-től április
4-ig, GAZDAGRÉTI LAKÓTELEP: április 5-től április 8-ig,
ŐRMEZEI LAKÓTELEP:

Ezek szerint sok múlik a szülőkön. Hogy lehet
megszólítani a gyerekeket, ha már a szülők
nem foglalkoznak velük?

Ez kényes és nehéz probléma, mert nincs
gyakorlatunk ebben. Éppúgy meg kell
ezt tanulnunk, mint mondjuk a termékmenedzsmentet. Nem lehet úgy beszélni, hogy közben üveges szemmel néznek
ránk. De például Gazdagréten, a reformátusoknál van egy szociális munkás, aki
sikerrel dolgozik.
Dömök Viktória

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:

A pályázati önrésznek a pályázat benyújtásakor elkülönített számlán rendelkezésre kell állnia. A társasháznak
szakirányú végzettségű felelős műszaki
ellenőrt kell alkalmaznia, ilyen szakember
közvetítésében az önkormányzat lakásgazdálkodási osztálya segíteni tud. Azok
a lakóházak, amelyek az utolsó – egymást
követő – három évben mindhárom alkalommal pályázati támogatást nyertek, az
idén csak akkor részesülhetnek támogatásban, ha a keretből számukra is jut.
A társasházak képviselőinek a pályázatokat április 28-án 12 óráig kell személyesen benyújtaniuk a Polgármesteri
Hivatal Városüzemeltetési Igazgatóság
lakásgazdálkodási osztályán az új címen,

DVTV DVD-jének megtekintési
lehetősége. Április 4-én 18 órakor
Woth Imre, a Magyar Koronaőrök
Egyesületének elnöke tart előadást a
Magyar Szent Korona képeiről, kapcsolódva Weil Róbert április 31-ig
nyitva tartó kiállításához, melyen a
Magyar Szent Korona képeinek festményváltozata látható.
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.

Úgy szervezzük programjainkat, azokat
az értékeket hangsúlyozzuk, amelyek egy
bármilyen gondolkodású, vagy akár egy
Istent tagadó ember számára is elfogadható, pozitív értékek. Akár egy koncert is
megérinthet bárkit, amelynek végén úgy
érzi, hogy jó volt ott lenni. És így közös
hullámhosszra kerülhetünk.


Mennyire hiányoznak a közösségi helyek?

Ha valakiben nincsen akarat, akkor lehet
bármi körülötte, akár tv, rádió, magnó,
színház, mozi vagy közösségi ház, még-



Pro Communitate kitüntetést kapott a kerülettől. Mit jelent Önnek ez az elismerés?

Nagyon meglepett, amikor fölhívtak.
Persze jólesett, mert rengeteg energia van
a munkámban, nagyon sok mindenről
lemondtam az egyesület miatt, többek
között a Közművelődési Tanács elnöki posztjáról is. Azt jelenti ez a díj, hogy
helyes volt, amit tettem. Aztán azért is
meglepett, mert mint egy civil szervezet
vezetője kaptam, pedig ilyen díjat általában szobrásznak, építésznek szoktak adni,
nem egy hétköznapi megszállottnak. Én
csak csinálom, mert így gondolom jónak,
és ez közkinccsé válhatott.
Gianone Péter

A roma rabszolgaság megszüntetésének 150. évfordulója alkalmából
Hálaadó ünnepséget szervez a Zoril
Hajnalodik Alapítvány Romani Jag
(Cigány tűz) címmel április 5-én 19
órakor a Fővárosi Művelődési Házban
(Fehérvári út 47.).
MATEMATIKAVERSENY

Kerületi matematikaversenyt rendeznek 7., 8. osztályosok részére a Csíki-hegyek utcai Általános Iskolában március
28-án 14 órai kezdettel. A verseny ünnepélyes eredményhirdetése – összevonva az 5., 6. osztályosok korábban lebonyolított versenyének eredményhirdetésével – április 6-án 14.30-kor lesz
a XI. Kerületi Pedagógiai Szolgáltató
Központ ÚjBuda termében. A díjakat
Bács Márton alpolgármester adja át.
BARTÓK BÉLA EMLÉKVETÉLKEDŐ

Bartók Béla születésének 125. évfordulója tiszteletére március 30-án 15
órától vetélkedőt tartanak az Őrmezei
Általános Iskolában, melyen hét csapat
indul kerületi általános iskolákból.
RAJZVERSENY EREDMÉNYHIRDETÉSE

A kerületi általános iskolások részére
meghirdetett rajzversenyre beküldött
alkotásokból nyílik kiállítás április 5én 14.30-kor a XI. Kerületi Pedagógiai
Szolgáltató Központ ÚjBuda termében.
Az eseményt – melyre a szülőket is várják – megnyitja, a díjakat átadja Veresné
Krajcár Izabella alpolgármester.
NAGYBÖJTI KERESZTÚTJÁRÁS

Március 31-én, pénteken a Sant’Egidio
Közösség szervezésében keresztútjárás
lesz, mely 18 órakor indul a Gellért-hegyi Sziklatemplom (Szent Gellért rkp.
1.) előtti térről.
HELYREIGAZÍTÁS

Előző számunkban egy szerkesztőségünkbe tévedésből küldött információ alapján ajánlottuk figyelmükbe
Hans Gustav Edőcs – valójában meg
nem rendezett – kiállítását a Fővárosi
Művelődési Házban.

ÖNKORMÁNYZAT

Az Újbuda Baráti Kör a városért dolgozik
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INTERJÚ

A civil szférának ereje van
folytatás az első oldalról
Saját kezdeményezéseink a városközponti
rendezvények, ahol az európai kulturális
főváros címért pályázó magyarországi
városok bemutatását tervezzük. A másik
ilyen terület a borfesztivál szervezése, de
a dísznövény-kiállításhoz is kapcsolódik
a baráti kör. Önállóan kezdeményezünk
pályázatokat a kerületben élő vagy élt jeles személyiségekről készülő portréfilmek
elkészítéséhez, úgyhogy igencsak széles
körű a tevékenységünk.
A kerületfejlesztési programhoz kívánunk

regionálisan is meg lehetne szervezni. Egy
másik tervünk a választásokkal kapcsolatos: Civil fórum néven megszervezzük
a három országgyűlési választókerületben, hogy valamennyi jelöltséget szerzett
képviselőjelölt részt vehessen egy közös
beszélgetésen, amelyen elmondhatják
véleményüket, és s civil szféra számára is
lehetőség nyílik a különböző programok
alakítására, megvitatására. A nyár folyamán pagoda felállítását tervezzük a Budai Parkszínpad mellett, ahol Zenés estek
címmel szeretnénk sorozatot szervezni.





Ön „civilben” a VII. kerületi önkormányzatnál
dolgozik. Hogyan tudja összeegyeztetni a két
munkát?

Nehezen, mert csak a munkám ellátása
után, tehát hétvégén és délután tudok az
egyesület ügyeivel foglalkozni. Azért ez a
negyvenfős aktív társaság nagyon sokat
segít, ők mind önállóan el tudnak végezni
feladatokat, tehát engem tehermentesítenek. A családom viseli el a legnehezebben
a távollétemet, de bízom benne, hogy a
munkamegosztás az elnökségen belül
egyre jobban fog működni. Természetesen most, az indulásnál több időt kell
erre fordítanom, de ahogy elkezdődnek a
programok, talán majd könnyebb lesz.

Dömök Viktória



Szilágyi Balázs: A várakozást meghaladó érdeklődést tapasztaltunk

Hogyan lehet valaki az egyesület tagja?

Nagyon egyszerűen, jelentkezni kell valamelyik elérhetőségünkön. Remélhetőleg
hamarosan a honlapunk is működni fog
(e-mail: baratikor@ujbuda.hu – a szerk.),
és akkor már könnyebb lesz elérni minket,
de a programjainkon is lehet jelentkezni.
Ez önkéntes munka, a kör jelképes tagdíja
évi ezer forint.

Szimulált tűzoltás a kórházban
A XI. kerületi Tűzoltóság a kiemelt
létesítményekben
rendszeresen bejárásos
tűzoltási gyakorlatot
végez, hogy megismerhessék a helyszínt,
a tűz- és gázcsapok
fellelhetőségét, vagy
hogy miképp tudnak
bejutni a tűzoltóautók
egy intézmény területére. A tűzvédelmi
törvény elrendeli, hogy
a kórházakban évente
tűzriadó- és kiürítési
gyakorlatot kell tartani,
mivel a kórház tűzvédelem szempontjából
kiemelt létesítmény,
hiszen a betegágyak
50%-án olyanok fekszenek, akiket menteni,
szállítani kell. A kerületi
Tűzoltóság március
23-án a Szent Imre
Kórházban tartotta
meg éves gyakorlatát,
azt szimulálva, hogy az
irattár kigyulladt. Nagy
létszámmal, több tűzoltóautóval vonultak ki
– a járókelők érdeklődésétől kísérve.

Tavaszi avarégetés

Miért tartotta fontosnak, hogy az egyesületben szerepet vállaljon?

Újbudán az avar és a kerti hulladék
égetését a 3/1998./III.24./ XI.ÖK számú rendelet szabályozza. Ez kimondja,
hogy a növényi maradványokat elsősorban komposztálni kell, égetéssel azon
anyagok semmisíthetők meg, amelyek
komposztálásra alkalmatlanok. Az égés
folyamatának gyorsítására légszennyező
vagy bűzös segédanyag nem alkalmazható.
Az égetést szélcsendes időben, kellően száraz avar esetén szabad végezni,
és a telken belül kell végrehajtani, közterületet e célra igénybe venni tilos. Az
égetés helyének és idejének megválasz-

Egyébként a parkszínpad búcsúztatására is szervezünk programokat azoknak a
művészeknek a részvételével, akik a kezdeteknél is jelen voltak.

Palló a munka világába

Pro Communitate díj kimagasló társadalmi tevékenységért

Hatékonyabb
felnőttoktatás

A pici előrelépésnek is örülünk

Juhász Ágnes, a Palló projekt szakmai
vezetője kiemelte, a jelenlegi magyar felnőttképzés színvonala és eredményessége
nem megfelelő. Túl kevesen vesznek részt
a képzésekben, nagy a lemorzsolódás,
ráadásul a megszerzett képesítések csak
csekély mértékben javítják a munkaerőpiacon az elhelyezkedési lehetőségeket. A
két művelődési ház szakemberei erre válaszul egy olyan programot dolgoztak ki,
amely az információhiány felszámolásától
a személyes segítésen át a tanulási tréningek szervezéséig széles ívben kívánja a felnőttoktatás hatékonyságát fokozni.
A program középpontjában a tájékoztatás színvonalának javítása áll. A
felnőttképzésben résztvevőknek meg kell
adni minden információt, hogy kiválaszthassák a számukra legmegfelelőbb,
legtesthezállóbb és piacképes képzési formát. Ebben a jól áttekinthető www.pallo.
bmknet.hu honlap segít, amelyen a képzések széles köréről, a támogatási formákról,
a jogi szabályozásról minden lényeges információ megtalálható.
A szakmai vezető elmondta, a felnőttképzés hatékonyságát személyesen is segíteni kívánják. A közművelődési intézményekben dolgozó szakembereket felnőttképzési konzulenssé képezik ki, akik az
oktatás bármely formájába bekapcsolódni
kívánók számára személyes tájékoztatást,
útmutatást tudnak nyújtani.
Március végén kezdődik a biatorbágyi
faluházban egy felnőttképzésre felkészítő
tanfolyam is – tájékoztatott Juhász Ágnes.
Ez egy tanulási készségfejlesztő módszertani tréning lesz azok számára, akik
kiestek a rendszeres tanulás világából, és
a visszatéréshez szükségük van előzetes
felkészülésre. A programot elsősorban
a kisgyermekes anyáknak és az 50 évnél
idősebbeknek ajánlják.

wihart-kiss

Főállásban ketten dolgoznak itt, és körülbelül negyven emberrel vagyunk napi
kapcsolatban, akik társadalmi munkában
vesznek részt a szervezésben. A tagság
egyébként egyre bővül, már száznál is
többen vagyunk, és bízom benne, hogy az
egyes részterületek fórumai kapcsán még
többen kapcsolódnak be a munkánkba.

Marosiné Rétfalvi Ágnes 1994 óta
dolgozik a kerületi önkormányzat
szociális foglalkoztatójában, 2005
szeptembere óta az Újbuda Prizma
Kht. ügyvezetője. Idén március 15-én
a kerület vezetése Pro Communitate
Budapest XI. kerület díjjal tüntette ki
kimagasló társadalmi tevékenységéért. Az elismerés kapcsán beszélgettünk vele áldozatkészségről és örömről, a munkájáról, céljairól.


lépcsőket, a szakemberekkel végzett parkgondozás alá pedig a parkok tartoznak.


Hogyan kerülnek ide az emberek?

Az egyik lehetőség, hogy a munkaügyi
központ kiközvetíti őket, hiszen minden
évben adunk be hozzájuk kérelmet közhasznú munkafoglalkoztatáshoz, ahol
60% az állam, és 40% a kht. támogatása,
így jön ki a bérük. A szociális irodától
jönnek azok, akik rendszeres szociális



tartunk és karácsonyi ünnepséget. Elvittük őket színházba, a Parlamentet megnézni, voltunk halászléfőző versenyen, de
a kerületi rendezvényeken is ott vagyunk.


Mit tudnak nyújtani dolgozóiknak?

Az itt dolgozókat bejelentjük, tehát ez valódi munkaviszony, ami valódi munkával
van kitöltve, nem fiktív, mint esetleg más
helyeken. Havi munkabért adunk, minimálbért a közcélú és közhasznú munkásoknak, az a hatvan ember pedig, aki a
vállalkozási feladatainkon dolgozik, már
többet kap. A 100-110 emberrel napi kapcsolatban vagyunk, minden reggel és délután találkozunk. Reggelente megnézem

Milyen feladatokat látnak el a munkatársaik?

Kertészeti és takarítási feladatokat, hiszen
közel 300 ezer négyzetméter parkot gondozunk, és 1,3 millió négyzetmétert takarítunk a kerületben. Ez lényegében azt jelenti, hogy teljes egészében mi takarítjuk a
közterületeket, a játszótereket, a parkokat, a

A kapott díj ad-e igazi elismerést, vagy azt a
munkája kapcsán éli meg?

Örültem a kitüntetésnek, de nekem az emberek mosolygó arca, a mindennapi viszszajelzés a legfontosabb. Jó látni a felemelkedésüket, jó érezni, hogy napról napra újra tudom éleszteni őket a személyes megjelenésemmel, mosolygásommal, ami még
belülről jön. Ez nagyon fontos, mert ebben
nincs mesterkéltség, és remélem, hogy még
jó darabig nem is lesz, ebben a munkában
ugyanis nagyon könnyű kiégni.


Az Újbuda Prizma Kht. több tevékenységet is
végez, melyek ezek?

Amikor 1994-ben idejöttem dolgozni
részlegvezetőként, még nem volt túlságosan népszerű a parkfenntartó részleg,
ami a szociális foglalkoztatónak volt az
egyik része. A ’90-es évek elején a munkanélküliség kezdett tömeges méreteket
ölteni, és elindult a közhasznú munkások
foglalkoztatása. Ez azóta már kissé megváltozott, 2002-től vállalkozás lettünk,
a közhasznú munkások közül többeket
átvettünk, és attól kezdve állandó, kinevezett dolgozói lettek a cégnek. Ebben a
pillanatban ez hatvan főt érint.
Nemcsak munkanélküliekkel foglalkozunk, hanem közcélú munkavégzéssel
is, ami arra irányul, hogy az évek óta szociális segélyezésben részesülőket megpróbáljuk kiemelni, és visszajuttatni a munkaerőpiacra. Tavaly százötven emberrel
beszéltem, közülük huszonöt el tudott helyezkedni a segítségünkkel. Idén ismét van
százhúsz ember, akik közül huszonöt itt
maradt. Mindenkit megértéssel fogadunk,
és próbálunk nekik munkát adni, ha csak
egy évre is. Hathónapos közmunkaprogramunk tizenöt fővel indult, ők a járdákat
takarítják, és van nálunk közérdekű munkavégzés is. A büntetés-végrehajtótól ide
küldik azokat, akik közmunkával róják le
a büntetésüket.


(szöllőssy)

A mosolygás mindig ilyen könnyen ment?

Az első három évben nagyon megsérültem, mert minden problémát a szívemre
vettem, emiatt az kemény időszak volt.
Ma már azt gondolom, hogy minden pici
előrelépésnek örülni kell. Úgy élem meg,
hogy kenyeret adunk, munkát adunk. Ez
a közösség felemeli az embereket, ide viszszakívánkoznak, és ez ad erőt nekem is.


Révész Marianna

A Budapesti Művelődési Központ március 21-én mutatta be felnőttképzési
komplex szolgáltatási rendszerét, a
Pallót. A projektet a Biatorbágyi Faluházzal és Karikó János Könyvtárral
működtetik 2005. február 1-je óta.

Hányan vesznek részt a kör munkájában?

tásakor figyelemmel kell lenni a szomszédokra és a környezetre. Az általános
tűzvédelmi szabályokat be kell tartani.
Tilos az avarégetés a levegőtisztaságvédelmi szempontból kiemelten védett
kategóriába sorolt területen (Budaörs
és XI. kerület határa – Kakukkhegyi
út – déli irányba fordulva Rupp-hegy –
Rupp-hegyi út – Törökbálinti út – kerülethatár által határolt terület), valamint a
kerület sűrűn beépített, városias jellegű
területein (01, 11, 12 építési övezetek) és
a városrészközpont intézményterületein (33-as övezet). Tilos az égetés szociális intézmények (rendelő, gyermek-,
ifjúsági-, kultúr-, sportlétesítmény) 100
méteres körzetében azok működési ideje
alatt. A rendeletet megszegője szabálysértést követ el, vele szemben a hatályos
jogszabályokban meghatározott mértékű bírság szabható ki.

Avar nyílttéri égetését március 1.
– április 30. között hétköznapokon és
szombaton 10–18 óráig engedélyezi
a helyi rendelet. Vasárnap és ünnepnapokon avart égetni nem szabad.

Nekem mindig nagyon fontos volt, hogy
társadalmi területen, közösségek szervezésével foglalkozzak, a korábbi munkáim is
mind ehhez hasonlóak voltak. Hiszek abban, hogy a közösségnek és a civil szférának
ereje van, de ez önmagától nem működik,
ezt meg kell szervezni. A mostani munkám
előtt, itt a kerületi – akkor még – tanácson
dolgoztam különböző vezető beosztásokban, tehát ismerem a közeget. Mivel most
is az államigazgatásban dolgozom, érzem,
hogy az államigazgatási feladok megvalósítása civil szféra nélkül féloldalas, nem tud
teljes lenni. Ehhez viszont a civil szervezeteket aktivizálni és működtetni kell, illetve
szükség van szervezeti háttérre. Valamenynyi rendezvényünkön a várakozást meghaladó érdeklődést tapasztaltunk, ezért
én úgy gondolom, hogy érdemes építeni
a civil szférára.

csatlakozni azzal a tervünkkel, hogy havonta felvetünk egy-egy témakört – például környezetvédelem vagy oktatás – és
a következő hónapban csak az adott témakör kérdéseivel foglalkozunk. Úgy gondoljuk, hogy a témaköröket bemutatjuk a
kerületi újságban, tévében, és azt kérjük,
hogy akinek azzal kapcsolatban észrevétele, javaslata van, az jelentkezzen be az
adott címekre. Az egy hónap eltelte után
konzultációt szervezünk azok számára,
akik bekapcsolódtak a programba. Így végig lehetne menni a kerületfejlesztési program különböző részein, később ugyanezt
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Marosiné Rétfalvi Ágnes: Hiányoznának nekem ezek az emberek

segélyben részesülnek, mások a családsegítőtől érkeznek, vagy pedig egyszerűen hallanak rólunk az embereinktől
az utcán. Hallják, hogy jó itt dolgozni,
hogy ez olyan közösség, ahol elfogadják a másságot, ahol nem csúfolják ki az
emberek egymást a különböző egészségügyi problémáik miatt. Itt ugyanis
közel 70%-ban megváltozott munkaképességűek is dolgoznak, tehát mentálisan és fizikailag is sérült embereknek
is lehetőséget adunk.

őket, van, akit megsimogatok, hogy vane szakálla, megmosakodott-e, hogy néz
ki. Nekik ez fontos, nagyon boldogok, ha
észreveszem, hogy borotválkoztak, vagy
levágatták a hajukat. Nálunk van tisztálkodási és mosási lehetőség is, és szükség
esetén ruhát is tudunk szerezni annak,
akinek éppen nincs.
Ez nemcsak munkahely, egy közösség is, ahol mindenki segítséget kap, és ők
nem bántják egymást. Kirándulásokat,
közös nyaralást szervezünk, farsangot

A szakmai múltjába hogyan illeszkedik ez a
feladat?

Szegedről jöttem ide 1994-ben, előtte 15
évig egészségügyi gyermekotthonban dolgoztam, könyvelőként kezdtem, majd gazdasági vezetőként jöttem el a cégtől. Bár
nem álltam közvetlen kapcsolatban a sérült
gyerekekkel, a lelkem az övék volt. Tíz évig
revizor is voltam a szegedi tanácsnál. Egészségügyi szociális intézményeket vizsgáltam,
és nagyon féltek tőlem, mert nekem mindig
az volt a fontos, hogy a gyermekek vagy a
betegek hozzájussanak a megfelelő ellátáshoz. Az első utam a konyhába vezetett,
hogy valóban megkapják-e a kiszabott ételt,
italt, vagy esetleg még nyersen ellopják.


Mik a tervei?

Ebben a munkában találom meg önmagam, mert már nem tudok mást tenni. A
három nehéz évem alatt a férjem gyakran
mondta, hogy adjam fel, mert rámegy az
egészségem, de ez engem pont arra inspirált, hogy ne adjam fel. Ma már biztos vagyok benne, hogy egyáltalán nem fogom
itt hagyni, mert hiányoznának nekem
ezek az emberek. A későbbi életemben is
segíteni fogok valahol, szeretném folytatni
a segítségnyújtást, a közösségi munkát.
Szöllőssy Anna
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Lakossági
tájékoztató a Skála
helyén létesülő új
városközpontról
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Dobrev Klára a
nők szerepéről
Március 24-én este dr. Józsa István,
a 17. országgyűlési egyéni választókerület képviselőjelöltje (MSZP) meghívására
Dobrev Klára, Gyurcsány Ferenc miniszterelnök felesége fórumon vett részt a
Rubin Hotelben. A nagyszámú résztvevő
főleg családjáról, a négy gyerek és a hivatása összeegyeztethetőségéről kérdezte a
vendéget.
Dobrev Klára kifejtette, hogy Magyarországon probléma a gyermekelhelyezés, hiányzik az összefogás. Az a jó
munkahely, amelyik hosszú távra kívánja alkalmazni a munkatársait. Ő maga
a nagymamáktól kapott segítséget, így
tudott visszaállni a munkába, és a mai
napig segítenek. Nemcsak abban, hogy
elmennek a gyerekekért az óvodába,
vagy vigyáznak rájuk hétvégén, de sok

Áruház és parkoló helyén létesülő új
városközpont tervét, válaszoltak a felmerült kérdésekre, hangsúlyozva, hogy
a létesítendő városközpont építése során
mindvégig figyelembe veszik az itt élők
érdekeit. A DBR Metró Kft. ügyvezetője
a 4-es metró építésének megkezdéséről
és a kivitelezés ütemezéséről adott tájékoztatást.
Lakos Imre külön kérdésre válaszolva vállalta, mindent elkövet annak érdekében, hogy rendeződjön a Móricz Zsigmond körtér, a „Gomba”, a feneketlen-tavi Parkszínpad és a Citadella jövője.
A jelenlévők kérték, hogy a kerületi
önkormányzat rendszeresen adjon tájékoztatást az aktuális ügyekről, amire Lakos Imre alpolgármester az önkormányzat nevében ígéretet tett.

Minden szavazatra
szükség van április 9-én
Március 22-én műsoros ünnepi választási gyűlést rendezett a Fidesz XI. kerületi
szervezete, melynek az FMH színházterme adott helyszínt. A meghívott művészek produkciói mellett beszédet mondott Varga Mihály, a Fidesz alelnöke, és
két kerületi képviselőjelöltjük, Kristóf
József és Deák András.
Az est moderátora Bőzsöny Ferenc
volt, a fellépők közt pedig olyan művészek szerepeltek, mint Bánffy György
színművész, aki ma is aktuálisnak ítélt, a
hazát féltő irodalmi szemelvényekből olvasott fel. Benkóczy József és Éliás Tibor

operett-részletekkel és magyar nótákkal
lépett a közönség elé, míg Ferencz Éva tavaszi hangulatú népdalokat adott elő.
Az esten beszédet mondott Varga
Mihály, aki a nagyobbik kormánypárt
választási ígéreteit kritizálta, és hangsúlyozta, hogy pártjának legfontosabb
választási szövetségese maga a valóság.
Végül megkérte a jelenlévőket, hogy
a következő napokban próbálják meg
aktivizálni a közélet iránt passzívnak
mutatkozó ismerőseiket, barátaikat
szomszédaikat, mert minden szavazatra
szükség van április 9-én.

A MIÉP-pel is megállapodást
kötött a Bikás Park Egyesület

Választási gyűlést tartott az MDF kerületi
szervezete március 22-én az FMH körtermében. A párt budapesti elképzeléseit
Szőke László ismertette, míg az országos
kérdésekről Dávid Ibolya pártelnök mondott beszédet.
Mi másképp csináljuk – mondja Dávid Ibolya egy reklámspot végén, talán
ez fejezi ki leginkább azt az elhatároló-

Az MIÉP XI. kerületi szervezetének
képviselői és a Bikás
Park Egyesület elnöke
március 13-án megállapodást írtak alá az
MIÉP Bartók Béla úti
kerületi irodájában.
A MIÉP részéről jelen
volt dr. Fenyvessy Zoltán, a MIÉP alelnöke,
XI. kerületi elnök, az
egyesületet Klacskó
Géza képviselte.
A megállapodás
aláírásával a MIÉP
vállalja, hogy segíti
az Egyesületet céljainak elérése érdekében. Az Egyesület törekvései között
szerepel, hogy az önkormányzat a helyi
közakaratot demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot teremtve fejezze
ki és valósítsa meg. A kerület honlapját
szabályozott módon, helyi tájékoztatási eszközként határozza meg az önkormányzat. A honlapon megismerhetőek
legyenek a nyilvános testületi és bizottsági ülések napirendjei, valamint minden olyan közérdekű és nyilvános anyag,

dást, melyet az MDF megfogalmaz a két
nagy párt kommunikációjával és közéleti
megjelenésével szemben. A párt kerületi
kampánygyűlésén Szőke László kiemelte,
programjuk nem hagyja figyelmen kívül
a realitást, a teljesíthetőséget. A fővárosban a közterületek rendjével, a környezetvédelemmel és a közlekedés javításával
kívánnak majd kiemelten foglalkozni, és
röviden kritizálta a nagy
pártok megalománnak
nevezett terveit. Dávid
Ibolya miniszterelnökjelölt országos programjuk ismertetése mellett
felhívta a figyelmet arra,
hogy hazánk fejlődésének egyik legnagyobb
gátja a politikusok konszenzusképtelensége. A
szóértésre, egyetértésre
való törekvés fontosságát hangsúlyozta beszédében, mivel meglátása
szerint nincs olyan kérdés, melyben a pártok
egyetértenének, és ez az,
ami lehetetlenné teszi a
további fejlődést.

Dömök Viktória

szeretetet is kapnak tőlük, és ez másfajta
szeretet, mint amit a szülők tudnak adni nekik. A munkatársak is segítettek a
Pénzügyminisztériumban, de ez természetesen kölcsönös segítség volt.
Kérdésre válaszolva elmondta az
ifjúság alkoholfogyasztásáról, hogy sajnos a kocsmában kiszolgálják a fiatalokat. Az országot járva jó példákat látott:
Abasáron például mozgalom szerveződött, hogy a gyerekeket ne szolgálják ki
alkohollal a kocsmárosok. Nem elég a
rendelet, az emberek magatartásán is
múlik a siker.
Veresné Krajcár Izabella kérdésére
– vállal-e politikai szerepet – egyértelműen válaszolt: „Nem. Látom a férjem
elszántságát, erre a pályára születni kell”.

A konszenzusképtelenség gátja
az ország fejlődésének
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Szokatlanul nagy érdeklődés mellett
tartotta meg Lakos Imre alpolgármester, Gellérthegy, Szentimreváros, Lágymányos országgyűlési képviselőjelöltje
lakossági tájékoztatóját a Lágymányosi
Közösségi Házban. A beruházó, befektető cég képviselői bemutatták a Skála
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amiből az érintett lakosság tájékozódni
tud a képviselők döntéshozataláról. A
városfejlesztési koncepció részeként az
Egyesület sürgeti, hogy készüljön zöldfelületi koncepció, majd ennek alapján
önkormányzati rendeletben határozzák
meg kötelező érvénnyel a zöldfelületek
védelmének és fejlesztésének rendszerét.
Az Egyesület kezdeményezésére az önkormányzat nyilvánítsa a Bikás park egészét korlátlanul, szabadon és ingyenesen
használható területté.

Újbuda a mi közös otthonunk.
A város, ahol jó lakni, jó élni.

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

Szavak helyett tettek
Újbuda az elmúlt néhány évben a főváros egyik legszebb és leggyorsabban fejlődő kerülete lett. A színvonalban és számokban is jól mérhető fejlődés ellenére még rengeteg teendőnk van, és ehhez a munkához kérjük
az Ön támogatását is. Albertfalva, Gazdagrét, Gellérthegy, Kelenföld, Lágymányos, Őrmező, Sasad-Sashegy és
Szentimreváros lakói, Újbuda minden polgára megérdemli a méltó képviseletet a Parlamentben.
Kérjük, április 9-én jöjjön el, és szavazzon bizalmat az MSZP kerületi jelöltjeinek!
Mondjon igent egy épülő, szépülő, lendületesen fejlődő Újbudára!

Molnár Gyula

polgármester, képviselőjelölt

Határozottság, kiszámíthatóság, fejlődés.
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A nézőtér falburkolata lécvázra feszített kézi szőttes volt

Mozink is volt Újbudán
A század elején nagy fejlődésnek
induló Dél-Budán, a mai Móricz Zsigmond körtéren a Simplon mozgóban
– egy saroküzlet átépítésével kialakítva – 1921-ben megkezdték a vetítéseket 230 személy részére. A vállalkozás
rövidesen olyan sikeres lett, hogy a
helyiség kicsinek bizonyult, és Gyárfás
Gyula, a tulajdonos a szomszédban, a
mai Bartók Béla út 64. alatt a harmincas évek elején egy új, hatszázharminc
férőhelyes mozi építésébe fogott.
A mozit is magába foglaló lakóépületet a
Weiss Manfréd Nyugdíjintézet pénztára
építtette különböző alapterületű lakásokkal és üzletekkel. A ház 1934-ben készült el Preisch Gábor és Vadász Mihály
tervei szerint, a különleges értékű belső
moziteret és előcsarnokot Révész Zoltán
tervezte. Az épület az utca vonalához igazodó, zárt sorú beépítésű, hatemeletes,
lapos tetős, modern sarokház. A telek hegyesszögű, így az épület sarkát lecsapva
vasvázas, üveggel burkolt télikert került
kialakításra. A Bartók Béla úti front föld-

Bor & Jazz
A kávéházi kultúra és a borkultúra
találkozik a Tranzit Art Caféban január
óta minden hónap utolsó péntekén
19 órától. A tízrészes előadássorozatban Tompa Imre újságíró avatja
be az érdeklődőket a bor, a pezsgő
és a párlatok világába, alkalmanként
neves borászok, szakértők segítségét
is igénybe véve. Eddig szó esett a
borkóstolás művészetéről, valamint a
könnyű fehér borokról. A legközelebbi,
március 31-i esten az itthoni és külföld
súlyos, száraz fehérborok kerülnek terítékre Németh Attila borász részvételével. Április 28-án a könnyű vörösökről,
május 26-án a nehéz vörösökről, június
30-án a természetes édes borokról, így
a tokajiról, szeptember 29-én az ún.
Fortified wines kategóriáról, október
27-én a pezsgőkről, november 24-én
a párlatokról esik szó, míg a december
29-i előadást összefoglalásnak szánja a
sorozatszerkesztő.
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KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

szintjét középen a mozi foglalta el, amely
3 méterrel az utca szintje alá került. A
mozi elhelyezése merőleges volt az utcára. Nézőtere a vászon felé emelkedett.
A szinteket úgy állapították meg, hogy
a földszint csak fél szinttel esett lejjebb,
a zsöllye pedig fél szinttel volt feljebb az
utcaszintnél. A hangulatos előcsarnok
galériás kialakítást kapott. A bejárattal
szemben az előtérben hatalmas, metszett
tükör növelte a teret. A mozi előterében
a bútorok, a pillérek, a falak alsó része is
barnára pácolt faburkolattal volt ellátva, a
korlátok elegánsan krómozottak voltak. A
nézőtér falburkolata lécvázra feszített kézi
szőttes volt. A mennyezeti és fűrészfogas
oldalfalak különleges megvilágítási effektusokat eredményeztek. A mozibejárat és
az emeleti galéria bronzportáljait a Haas
és Somogyi Rt. gyártotta.
A II. világháború után a mozit rövid
ideig Újbuda moziként emlegették, majd
Szabadság néven működött. Az államosítást követően, 1951 után lett Bartók Filmszínház. A lakóépületi rész kezelője a XI.XXII. kerületi IKV, a filmszínházi része a
Budapesti Film Forgalmazó és Moziüzemi
Rt. tulajdona lett. A lakóépületet 1991-ben
társasházzá alakították. A mozi 1998-ban a
RAMI Ingatlanforgalmazó Kft. magántulajdonába került. A jobb sorsra érdemesült
mozi visszatükrözte azt az évtizedekig tartó állapotot, amelyben felújítást csak a legszükségesebb esetekben végeztek, azt is az
eredeti értékek figyelembevétele nélkül. A
mozi belsőépítészeti értékei elvesztek.
Többoldalú kezdeményezés és nyomás után az Országos Műemlékvédelmi
Hivatal 1999. szeptember 20-i határozatával a XI., Bartók Béla út 62-64. szám alatti
4438/0/A/4 helyrajzi számú ingatlant egy
évi időtartamra – amely indokolt esetben egy évre meghosszabbítható – ideiglenes műemléki védelem alá helyezte.
Sajnos az idő múlásával, az értékrendek
átalakulásával megszületett a döntés,
mely szerint: „mozi” rendeltetés „bankfiók”, „kereskedelmi üzletek” rendeltetésre
megváltoztatható… S a tíz éve álmát alvó,
sokunk emlékét őrző mozi sorsa végleg
megpecsételődött.
Major Gyula
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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.).
KUPPER ANDRÁS, a 17. számú választókerület Fidesz-jelöltje minden hétfőn
16.30–18.30 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.
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 lista, 15. választókerületi jelölt) március 30-án, csütörtökön 17 órakor tartja fogadóóráját
a Bartók Béla út 19. alatti helyiségben
(bejárat a Mészöly utcából).
DR. BŐHM ANDRÁS,

FIDESZ
Március 31-én, pénteken 18 órakor a
Szentimrevárosi Egyesület látja vendégül a 15. választókerület jobboldali
színekben induló politikusait, köztük
Deák Andrást, a Fidesz jelöltjét.
Április elsején, szombaton 10 órától
este 20 óráig Gazdagréten, a Torbágy
utca előtti parkban tartja egész napos
Tavaszköszöntőjét a Fidesz. Az eseményen Kupper András, a 16. választókerület képviselőjelöltje, valamint Schmitt
Pál, a Fidesz alelnöke tart beszédet;
fellép többek között Gergely Éva és a

Kolompos együttes; az érdeklődőket a
Győr környéki gazdák látják vendégül.
Április 5-én, szerdán 15 órai kezdettel az Éghajlat Könyves Kávéházban
(Karinthy F. út 9.) A Nagy Fideszkönyv dedikálással egybekötött bemutatójára kerül sor, vendégek Pokorni
Zoltán és Bayer Zsolt.

MDF
Szegedi Ferenc, a 17. választókerület jelöltje Gazdagréten a Kaptárkő utca 9.
szám alatti választási irodában érhető el.
Szőke Lászlóval, Kelenföld és Albertfalva
képviselőjelöltjével az érdeklődők megnézhetik, hogyan lehet eljutni az I. kerületi Gellért-hegyi víztározóból a XI.
kerületi Kelenhegyi útra a hegy alatt.
A túrára mindenkit szeretettel várnak! Találkozó március 31-én, pénteken 16 órakor az I. kerület Sánc utca –
Hegyalja út sarkon.

MIÉP–JOBBIK
Dr. Mestyanek Ödön, a 15. számú választókerület képviselőjelöltje március 29-én, szerdán 18 órától a
Gárdonyi Gáza Általános Iskolában
(Bartók Béla út 27.) beszélgetésre várja
az érdeklődőket.
Dr. Fenyvessy Zoltán, a 16. választókerület képviselőjelöltje lakossági fórumot tart április 6-án, csütörtökön 18
órakor a Fővárosi Művelődési Házban
(Fehérvári út 47.) és április 7-én, pénteken 17 órakor az Albertfalvi Közösségi
Házban (Gyékényes u. 45-47.).
Medveczky Ádám, a 17. választókerület képviselőjelöltje lakossági fórumot
tart április 4-én, kedden 18 órakor az
Őrmezei Közösségi Házban (Cirmos u.
8.) és április 6-án, csütörtökön 18 órakor
az Érdi úti iskolában (Érdi út 2.).

MSZP
Az MSZP választókerületi választási
irodáinak nyitvatartási rendje. 15. választókerület: 1114 Bartók Béla út 19.
(bejárat a Mészöly u. felől). Tel.: 4666235; csütörtökön 16-18 óráig. Az MSZP

kerületi irodája és a 16. választókerület
választási irodája: 1119 Bikszádi út 43.
Tel.: 204-2806, 204-2805; hétfőtől csütörtökig 10-17.30, pénteken 10-14 óráig. 17. választókerület: 1118 Kaptárkő u.
8. Tel.: 247-1711; hétfőn és csütörtökön
16-19 óráig.
Az MSZP kerületi országgyűlési képviselőjelöltjei és önkormányzati képviselői párbeszédre várják a környék lakóit
az alábbi helyszíneken:
Szabó Vilmos (15. választókerület)
március 31. 15-17 óra Fehérvári úti piac
előtti tér; április 1. 9-11 óra Fehérvári
úti piac előtti tér; április 5. 16-17.30 óra
Gárdonyi-szobor.
Molnár Gyula (16. választókerület)
március 30. 16-17.30 óra Bartók Béla
út – Bogyó u. sarok; március 31.
16–18 óra Kelenföldi városközpont;
április 1. 9–11 óra Vahot utcai piac;
április 3. 16–17.30 óra Fehérvári út
– Kondorosi út sarok; április 4. 16–
17.30 óra Tétényi út – Bártfai u. sarok;
április 5. 16-17.30 óra Fehérvári út –
Andor u. sarok.
Dr. Józsa István (17. választókerület)
március 31. 16–17.30 óra Őrmező Spar
Áruház; április 1. 9–11 óra Gazdagrét,
Eleven Center; április 4. 16–17.30 óra
Őrmező Spar Áruház.

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.
John Emese képviselőjelölt március 30-án, csütörtökön 17.30 órától
kerekasztal-beszélgetésre várja az érdeklődőket a Fővárosi Művelődési
Házban (Fehérvári út 47). A Nőnek
lenni jó! című beszélgetés témája a
nők helyzete, társadalmi szerepei és
lehetőségei. Beszélgetőtársak Szelényi
Zsuzsa szociológus (Európai Ifjúsági
Központ) és Nagy Beáta szociológus
(Corvinus Egyetem).

PROGRAMOK
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SZÍNHÁZAK

ARTUS STÚDIÓ

XI., Sztregova u. 7. Tel.: 204 3755
MÁRCIUS 29. 20.00 Nagy Zoltán: Eliza és a

doktor.

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN

Budaörs, Szabadság út 26.
ÁPRILIS 2. 17.00, 20.00 Heltai Jenő: Az édes
teher. ÁPRILIS 3. 19.30 Dumasarok dr. Ormos

Mária történész-professzorral.
ÁPRILIS 5. 11.00, 15.00, 19.00 Heltai Jenő: A
néma levente.
KARINTHY SZÍNHÁZ

XI., Bartók B. út 130. T.: 203-8994
MÁRCIUS 31. 19.00 Őrült nász (esküvő a

lokálban).

MU SZÍNHÁZ

XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
MÁRCIUS 29., 30., 31. 20.00 Juhász Kata:
Blitz – bemutató (tánc). ÁPRILIS 1. 20.00

Villanófény Fesztivál. Specko Jedno – Rutkai
Bori koncert: Czifra Hormon.
ÁPRILIS 4. 20.00 Fortedanse, Horváth Csaba,
KET: & Echó, bemutató. ÁPRILIS 5. 20.00 la
dance company: Alice B. Műkeddvelő: ÁPRILIS
4. 17.30 Esze Dóra, beszélgetőtársa Erdős
Virág, A Könyv Utóélete – Szépírók a MU
Színházban sorozat keretében.
Kiállítás: MÁRCIUS 29. 18.00 Rutkai Bori
festményei.
SZKÉNÉ SZÍNHÁZ.

XI., Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
MÁRCIUS 29-31., ÁPRILIS 1. 20.00 Anyám orra.

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R KLUB

XI., Műegyetem rkp. 9. Tel.: 463-3733
MÁRCIUS 31. 20.00 Kilogaló Társulat. Samuel

Beckett: A játszma vége
ÁPRILIS 4. 19.00 Burattino Iskola: Rocktóber.
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

a tojáshéjon. A Míves Tojás Gyűjtemény
Múzeumi Intézmény kiállítás.
Megtekinthető munkanapokon
10.00–17.00 óráig.
BARTÓK 32 GALÉRIA

XI., Bartók Béla út 32. Tel./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlékszoba. ÁPRILIS 7-IG W. A. Mozart – Bartók

B., avagy a tárgyiasult zene. Munkanapokon
14.00–18.00 óráig.
KARINTHY SZALON

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

AJÁNLÓ

A38 ÁLLÓHAJÓ
XI., Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464 3940
MÁRCIUS 30. 20.00 Mardi Gras.BB (D),
Mistery Gang. ÁPRILIS 1. 21.00 Tzumo & Felly

Awakenings Jazz Classics, Tzumo Trio.
ÁPRILIS 3. 21.00 Alan Pasqua/Allan
Holdsworth Group (USA)
Jazz Odüsszeia – Zenei vándorlás: ÁPRILIS 4.
20.00 Dhaffer Youssef (TN).
ÁPRILIS 5. 21.00 DelaDap (A) lemezbemutató,
The Uptown Felaz, DJ Infragandhi & Cyborg
Templar.
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

FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
HÉTFŐ 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-

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

gai című festménykiállításának megnyitója.

XI., Petzvál József u. 31–33.
ÁPRILIS 7-IG Színek, minták harmóniája

Savanyúval, 20.00 Téka együttes koncert és
táncház. Kiállítás: MÁRCIUS 31-IG Bodó Miklós
alkotásai.

MOLNÁR C. PÁL GALÉRIA

ALMA GALÉRIA

ÁTRIUM GALÉRIA

ÁPRILIS 1. 17.00 Kolompos táncház.
ÁPRILIS 3. 19.00 Budai tangó, tánctanítás
Budai Lászlóval. ÁPRILIS 5. 18.00 Tánctanulás

XI., Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868

A galéria előzetesen telefonon egyeztetett
időpontban látogatható.

XI., Bikszádi u. 11-15.
ÁPRILIS 11-IG Nagy B. István festményei
láthatók hétköznap 10.00-18.00 óráig.

FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
XI., Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300

nem tudok kimondani című fotókiállítása.

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.
Budai Sport Általános Iskola

Ikebana klub.
SZOMBAT 16.00 Őszidő nyugdíjasklub.
MÁRCIUS 31. 15.00 Játékháló klub általános
iskolásoknak. Bejelentkezés 371-2875.
ÁPRILIS 1. 16.00 Családi délután. Rettenetes
Röfi című gyermekszínházi előadás a
Grimm-Busz Színház felléptével. Kézműves
foglalkozások: húsvéti asztali dísz, tojásdísz
és április 1-jei meglepetés készítése. 16.00
Őszidő nyugdíjasklub. Zarándokhelyek
Magyarországon. Az előadását diavetítéssel
kíséri dr. Tóth József történelemtanár.
Kiállítások: ÁPRILIS 5-IG Barna András festő és
Vaday Béla szobrász alkotásai.

RÉT GALÉRIA

XI., Törökugrató utca 9. Tel./fax: 246-5253
MÁRCIUS 31. 18.00 Sajó Sára A kertem virá-

TETŐ GALÉRIA

XI., Ecsed u. 13. Tel: 203-5607
ÁPRILIS 18-IG Szigeti Edit festőművész kiállí-

tása. Nyitva hétköznap 13.00–18.00-ig.
TRANZIT ART CAFÉ

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

Megtekinthető minden nap 8.00–23.00
óráig.
ÁPRILIS 1. 18.00 Rédly Mária keramikus Csörgő kiállításának megnyitója.
Megtekinthető ÁPRILIS 30-IG
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.

bongó hangszerbemutató, 17.00 Muzsikás
gyermektáncház, 18.45 Ír sztepptánc.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00 Zsebibaba délelőtti
játszóháza. SZERDA 19.00 Picasso festőiskola.
PÉNTEK 15.00 Alma rajziskola gyerekeknek,
17.00 Barátom a digitális fotótechnika.
SZOMBAT 14.00 Tiszteletbeli Hollótanya szerepjáték klub. VASÁRNAP 8.00 Budapest Hobby
Klub, 15.00 Nosztalgiaklub. MÁRCIUS 30. A
táplálkozástudomány dilemmái II. rész. Vaj,
margarin, olaj vagy mangalicazsír? Tóth Gábor
előadása. ÁPRILIS 1. 22.00 XXV. Jubileumi
Országos Táncháztalálkozó, éjszakai bál.
ÁPRILIS 1. 19.00 Pannónia Klezmer Band
koncert és táncház, 19.00 Csángó-magyar
táncház a Sültü zenekarral felnőtteknek.
ÁPRILIS 5. 19.00 Romani Jag (Cigány tűz).
Hálaadó ünnepség a roma rabszolgaság megszüntetése 150. évfordulója alkalmából.
Kiállítás: ÁPRILIS 4. 18.00 Homolya Tibor és
Homolya Gábor képzőművészek kiállítása A
játék öröme címmel. Megtekinthető ÁPRILIS
14-IG 10.00–18.00 óráig.
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

Polgári Egyesület, 18.30 az AKH Gesualdo
Kamarakórusa. KEDD 14.00 Albertfalvai
Keresztény Társas Kör Nyugdíjas Klubja.
SZERDA 17.00 Albertfalvai Polgárok Köre.
CSÜTÖRTÖK AKH Társastáncklub: 19.30 kezdő,
20.30 haladó csoport.
BME OMIKK AULÁJA
XI., Budafoki út 4-6.
ÁPRILIS 5-MÁJUS 19-IG kiállítás a Bartók- és

Mozart-emlékév alkalmából.

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760
MINDEN HÓNAP ELSŐ KEDD 18.00 Vasútmodell
klub. KEDD 17.00, VAGY SZERDA 18.00

Kerámia-tanfolyam felnőtteknek.
SZERDA 17.00 Fotóklub.

MINDEN PÁRATLAN HÉT CSÜTÖRTÖK 18.00

XI., Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253
KEDD 10.00 Eklektika Klub, 16.00 Sakk és
Kártya Szakkör. SZERDA 18.00 Életmód Klub,

19.30 Hagyományőrző Íjászklub.
MÁRCIUS 31. 18.00 Bibliaiskola. Honnan
van világunkban a rossz? HÉTFŐ–PÉNTEK
10.00-19.00 között Számítógépes Központ és
e-Magyarország Pont.
KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363
KEDD 15.00 Kézműves foglalkozás gyerekeknek, 17.00 Ifjúsági klub. KEDD 10.00
CSÜTÖRTÖKÖN 14.00 Trilla énekiskola.
CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 17.00 Festőiskola.
MINDEN HÓ ELSŐ PÉNTEK 18.00 Autómodell
gyűjtők klubja. ÁPRILIS 1. 10.00 IV. Kelenvölgyi
Bábjátékos Találkozó. ÁPRILIS 2. 17.00
Vasárnapi házi muzsika. HÉTFŐ–PÉNTEK

10.00-19.00 Újbudanet lakossági internethasználat.
ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644, 309-0007
KEDD, CSÜTÖRTÖK 10.30 Tarka Színpad,
Őrmezei Nyugdíjas Színpad. SZOMBAT 9.00
Commedia 2000 Diákszínpad: MINDEN
VASÁRNAP 8.00 Katolikus szentmise. ÁPRILIS 1.

19.00 Heltai Jenő: A nagy nő. A Tarka Színpad
bemutatója. ÁPRILIS 6. 15.00 Költészet Napja
2006. 100 éve született Zelk Zoltán. Újbuda
Vers- és Prózamondó verseny. HÉTFŐ–PÉNTEK
10.00-18.00 Net-Kuckó eMagyarország pont.
Minden megkezdett óra 200 Ft.
TIT STÚDIÓ
XI., Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514
MÁRCIUS 29. 18.00 Ásványbarát Kör: A

beremendi kristálybarlang (videóvetítéssel).
MÁRCIUS 30. 17.00 Csapody Növénykör:
Digitális próbálkozások. MÁRCIUS 30. 17.00
Bonsai Egyesület: Borókát alakít Bakon Pál
bonsai mester. ÁPRILIS 3. 18.00 Gombász Kör:
A csiperkék nemzetsége (diavetítéssel).

KLUBPROGRAMOK
MOZGÁSSÉRÜLTEK KLUBJA
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és gyermek istentisztelet. MINDEN HÓ 2.
VASÁRNAP Úrvacsorai közösség. MINDEN HÓ
3. VASÁRNAP Dicsőítés (ha nem hirdetik máshogy). SZERDA 9.00, PÉNTEK 9.30 Baba-mama
klub. PÉNTEK 17.00 Ifjúsági bibliaóra 12-18
éveseknek. MINDEN 2. 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
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., Keveháza u. 19–21.

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

MINDEN HÓNAP 2. SZERDA 14.00 klubnap.

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-kor keresztúti ájtatosság, utána szentmise. A keresztutat, ha az időjárás engedi, a
szabadtéri keresztúton végzik.

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.
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.
ÁPRILIS 1. Vértes. Gánt – Mindszentpuszta
– Kőhányáspuszta – Várgesztes. Kéktúra.
ÁPRILIS 2 . Pilis. Spartacus ösvény – Urak
asztala – Vöröskő – Leányfalu. Találkozó:
7.00 Batthyány tér. Táv: 20 km. Szint: 660 m.
Túravezető: Kremser Ferenc.

EGYHÁZI PROGRAMOK
SZENT LIPÓT PLÉBÁNIATEMPLOM

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

Istentisztelet, 10.00 Istentisztelet gyermekeknek, 11.00 Konfirmációs felkészítés. MINDEN
HÓ 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

XXII., Plébánia u. 2.

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

MINDEN HÓ 1., 3. ÉS 5. VASÁRNAP 12.00 görög

MINDEN VASÁRNAP 10.30 református

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

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

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

Március 29. – Április 6.
MÁRCIUS 29.

 SZERDA

18.00 a márc. 27-i adás ismétlése
20.00 a 9STV műsora

MÁRCIUS 30.
9.00 ismétlés
MÁRCIUS 31.

 CSÜTÖRTÖK

 PÉNTEK

18.00 és 22.30 ismétlés

ÁPRILIS 1.

 SZOMBAT

9.00, 14.00 és 23.00 ismétlés

ÁPRILIS 2.
 VASÁRNAP
9.00, 13.00 és 23.00 ismétlés
ÁPRILIS 3.
 HÉTFŐ
ismétlés
Újbuda Magazin
Sport
Hit és élet (katolikus percek)
Életközelben (evangélikus 5 perc)
SzivárványSzín (kulturális magazin)
Otthonunk melege
(szolgáltató műsor)

4.00
18.00
18.40
18.50
18.55
19.00
19.30

ÁPRILIS 4.

 KEDD

18.00 Választási vitaműsor élőben

a stúdióból (15. vk.)

19.00 az április 3-i adás ismétlése

ÁPRILIS 5.

 SZERDA

18.00 Választási vitaműsor élőben

a stúdióból (16. vk.)

19.00 az április 3-i adás ismétlése

ÁPRILIS 6.

 CSÜTÖRTÖK

18.00 Választási vitaműsor élőben

a stúdióból (17. vk.)

19.00 az április 3-i adás ismétlése
ÚJBUDA TV Budapest, XI.,
Csíkihegyek utca 13. Telefon: 246-6259

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. ÁPRILIS 2. Minden
szentmise végén gyűjtés a Szentföld javára.
Megemlékezés II. János Pál, Boldog Apor
Vilmos és Prohászka Ottokár püspök haláláról.
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KÖZBIZTONSÁG / FÓRUM
OLVASÓI LEVELEK

RENDŐRSÉGI HÍREK

Megakadályoztak egy
betörést?
Rutinellenőrzés céljából megállítottak a
rendőrök egy autót az ünnep napján, március 15-én délután kettőkor a Baranyai utcában. A kocsiban három férfi utazott. Az
egyenruhások különválasztva ellenőrizték
és kérdezték ki őket. A gépkocsi vezetőjénél
nem volt semmilyen arcképes igazolvány,
később az is kiderült, hogy megtévesztésül
a testvére adatait adta meg. Ráadásul előkerült a zsebéből egy pár cérnakesztyű. Az
illetőt – további vizsgálat céljából – előállították a kerületi kapitányságra. Szakemberek szerint nem kizárt, hogy az éles szemű
járőrök egy készülődő betörést akadályoztak meg akciójukkal a Baranyai utcában.

Lángok a garázsban
Tűz ütött ki a Nándorfejérvári úton március 16-án hajnalban. Az egyik épület alagsori garázsából sűrű, fekete füst szállt fel,
erre lett figyelmes az egyik lakó, s mindjárt hívta is a tűzoltókat, illetve a rendőröket. A helyszínre érkező rendőrök – látva
mennyire komoly a helyzet – megkezdték
a ház kiürítését. Körülbelül hatvan embert
kísértek le az utcára, akiket a nagy hidegben saját járőrautóikba és a tűzoltóautókba ültettek be. A lángokkal hamar megbirkóztak a tűzoltók, ennek ellenére a garázsban parkoló autók közül kettő teljesen
kiégett, több mint egy tucat pedig megrongálódott. A tűz okáról – így arról, hogy
szándékos gyújtogatás történt-e – később
tudnak nyilatkozni a szakértők.

Figyelték, lecsaptak rá
Március 19-én reggelre elloptak a
Kondorosi útról egy Opel Astra típusú
gépkocsit. Az autóban volt GPS-rendszer,
melynek segítségével még aznap délelőtt
megtalálták Tárnokon. A szakértők megállapították, a tolvaj kicserélte a jármű
gyári indításgátlóját, ezért tudta elvinni. A
kocsi fellelési helyén, Tárnokon egy tanú
elmondta, nem először lát idegen autókat
a kérdéses utcában, amelyeket ismeretlen
személyek hoznak oda, s visznek is el onnan napokkal később. A rendőrök ismerik
a tolvajvilág pihentetésnek nevezett mód-
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szerét, ezért otthagyták az Opelt, és lesbe
álltak. Néhány óra múlva feltűnt egy férfi,
aki beült az ellopott autóba, s megpróbálta
elindítani. Ekkor lepték meg a rendőrök.
Az illető megpróbált ugyan kiugrani és
elmenekülni, de késő volt...

Megégett a tűzben
Március 17-én hajnalban arra lett figyelmes a Fenyves utca egyik illegális lakója,
hogy ég a szomszéd telken álló faház, ezért
értesítette a tűzoltóságot és a rendőrséget.
Később kiderült, a leégett faházban a tanú egykori élettársa, egy asszony tengette
napjait. A tűzoltók eloltották a lángokat,
és a romok között megtalálták a nő holttestét. Az ügyben vizsgálat indult.

Hamar lebukott,
mindent bevallott
Március 19-én hajnalban egy 20-25 év körüli fehér bőrű, 165-170 centiméter magas
fiatalember letépte egy férfi válltáskáját az
Etele úton, majd elmenekült. A táskában
lapult egy mobiltelefon is. A sértett értesítette a rendőrséget, s megadta a támadó
személyleírását. E leírás illett egy fiatalemberre, aki a Móricz Zsigmond körtér
környékén tartózkodott nem sokkal az
eset után, ezért a rendőrjárőr azonnal igazoltatta. Gyanúra adott okot az is, hogy
ugyanolyan típusú mobilkészülék volt a
kezében, amilyennek az ellopását bejelentették. A fiatalember a rendőröknek azonnal elismerte tettét, mindent bevallott.

Zsákmány a
mózeskosárban
Az egyik kerületi bevásárló csarnokban
arra lettek figyelmesek a biztonsági őrök
március 19-én, hogy egy fiatal pár sétálgatott a polcok, tárolók között egy mózeskosárban szundikáló kisbabával. A biztonsági kamerákon az őrök észrevették, hogy az
illatszer osztályon egy sor árucikket levettek a polcról, majd az alvó baba takarója
alá dugták. Fizetés nélkül akartak távozni
a pénztárnál, az érzékelő kapu azonban
jelezni kezdett, a biztonságiak pedig megállították őket, s értesítették a rendőrséget.
S. F.

Elképzelt jövő
A Bikás park sorsa már többször foglalkoztatta az érdekelteket, de eddig egyik elképzelés, javaslat sem valósult meg, holott
ez az értékes terület a kerület közepén sok
lehetőséget rejt magában. Az alábbiakban
olyan javaslatot szeretnék fölvázolni, amely
– remélhetőleg – mind a hivatalos, mind a
civil fél számára elfogadható lehetne.
A magas kerítéssel ellátott parkot a
Tétényi út felőli részen 4-5 szintes bérházak sora szegélyezné – előttük a járdán, és
mögöttük is fasorral beültetve – kisebb és
közepes, erkélyes lakásokkal elsősorban fiatal házasok és nyugdíjasok részére. A kerítésen belül is árnyas fák sora lenne, alattuk
kényelmes padokkal a gyermekek kísérői
– szülők, nagyszülők, rokonok – számára.
A park közepe táján egy téglalap
alakú, megemelt medence, kb. fél méter
magas kőszegéllyel szolgálná a „játéktó”
szerepét, ahol a gyerekek maguk fabrikálta eszközökkel – csónakok, vitorlások,
hajók stb. – versenyeznének egymással
(példakép a párizsi Luxembourg-kert). A
parkosított terület díszbokrai között kavicsos, homokos sétautak kanyarognak,
melyek között füves szigetek, homokozók, hinták, tornaszerek, csúszdák váltakoznának, közelükben szintén pihenő
padokkal. A parkot kertész gondozná, és
parkőr vigyázna a rendre és a tisztaságra.
Az utca felőli bejárat közelében, a parkba illő kiszolgáló épületben étkezde (gyorsbüfé) várná a látogatókat, mosdóval felszerelve, a teraszon napernyős asztalokkal.
Miután a nyári hőségben a fiatalok is a
strandolást részesítik előnyben, a két átmeneti évszakban – tavasszal és ősszel – a szerényebb, de változatos, kreatív szórakozást
éppen a Bikás parkban találnák meg, hiszem, hogy hamar népszerűvé is válna. De
végül a gazdasági szempont sem elhanyagolható, hisz a kerületi önkormányzat az
egyszeri, de tetszetős bérlakások létesítésével enyhítené a lakásgondokat – különösen
a fiatalok és nyugdíjasok körében –, a kerület pedig a lakbérekből jutna jövedelemhez.
Boór Vilmos

Egy ingázó panaszai
Mély szomorúsággal olvastam a körtéri
Gombáról, illetve a Törökbálint – Nagytétényi HÉV járatról írottakat. Egy rövid

cikk, aminek hátterében ezrek mindennapi keserves utazása, tülekedése áll a 3-as
buszjáraton. Vezetőinket nem érdekli, hogyan jönnek be a centrumba a Tétényben,
Bartók Béla lakótelepen élők. Meg a törökbálintiak. Bűzölögjenek csak a buszok, személyautók! Ki a felelős ezért? Miért tűrjük?
A vágányok helye még megvan, felszaggatott közúton lehet lemenni délre. Az északiak – Békásmegyer, Újpest – szerencsésebbek; dél felé Csepel jó közlekedéssel bír.
De legalább a vonatok megállnának, mint
Párizs, Róma stb. külvárosaiban! Szégyen,
gyalázat, amit a BKV elkövet Budapest lakosaival! Az aluljárókba csak lépcsőn lehet
lemenni – jaj a nyomoréknak, lábtöröttnek. Bécsben miért vannak liftek?
Egy újbudai-tétényi ingázó orvosnő

Ne felejtsük el őket!
Kerületünk híres lakosainak egykori lakhelyén jártam, és szomorúan tapasztaltam,
hogy nem emlékeztet rájuk emléktábla. A
híres operaénekesnő, Gyurkovics Mária
és férje, Forrai Miklós – aki jelentős alakja volt zenei életünknek – évekig a Bicskei
u. 6. számú házban laktak. A nemzetközi
hírű zongoraművész, Cziffra György a
Badacsonyi u. 1. sz. alatt lakott, mielőtt az
1950-es években kénytelen volt külföldre
távozni. Büszkébbek lehetnénk rájuk!
Cs. Tné

Nyílt napon a
Napsugár Óvodában
Sokszor mondjuk, hogy a „katedra másik
oldalán”... Most azon az oldalon álltam,
vártam kíváncsian, ahol a szülők, nagyszülők foglalják el helyüket. Tehát kívülállóként, de bennfentesként. Nyílt napon a
Napsugár Óvodában „nagymamiként”.
Ez nem szokványos esemény, de nekem az sem, ahogy itt a nyílt nap zajlik.
Legtöbb helyen a nyílt nap amolyan „bemutató” jellegű. Kicsit kirakatmunka
– legyünk őszinték. Ebben az óvodában
nem így volt. A nap mottója lehetne:
együttjátszás szülőkkel, nagyszülőkkel,
óvó nénikkel. Egy kis önálló útkeresés,
egy kis megkínált foglalkozás, gyerekek
barátkozása társuk szüleivel.
Unokám memóriajátékra, legózásra
invitált, majd szunnyadó bábos kedvemet
hívta életre, mely játékba a fiúk csapata

is bejelentkezett. Ezt megunván ragasztottunk, rajzolunk, gyurmáztunk. Kicsit
sokan: vagy 20 vendég felnőtt és valamivel több gyerek. Volt ovis, aki izgatott lett
e rendhagyó délelőttől, a másságtól, volt,
aki lazán, természetesen, felszabadultan
adta önmagát. Ami nagyon tetszett: semmi olyan nem volt, mint máskor. A fegyelmezés, a dicséret a megszokott módon
ment. Avatott szem ezt rögtön látja.
Nagyon tetszett a növényültetés. Sok
képességet, készséget fejlesztett. Ismerd
fel a vetőmagokat! Mi kell ahhoz, hogy
kikeljen a mag? Válassz annyi magocskát, ahány éves vagy! Lapáttal dolgozz!
Ugye mennyi érzékszervet foglalkoztat
a munka? A jól végzett munka örömét a
jelükkel ellátott parányi ültetőcserepek
jelentették. Persze, a takarítás, rendrakás
gyakorlatát is szívesen végezték a kisfiúk,
kislányok felnőtt segítséggel.
A délelőtt nagyobb része eltelt, már
csak a levegőzés következett az udvaron.
Naná, hogy hóban futkosás, hógolyózás!
Ne dobd szembe, arcba társadat! Ugye
vigyáztok egymásra? – hangzottak az óvó
nénik intelmei.
Mi, illetve én lassan búcsúzom. Mozgalmas délelőtt volt. Ugye mennyi minden belefért? Köszönjük!

Dr. Nagy Miklósné

Még egyszer
a Fehérvári út nevéről
Hasznos lenne, ha a szerkesztőség tagjai
némi helytörténeti ismeretanyaggal, vagy
legalább néhány régebbi (reprintben vagy
interneten könnyen hozzáférhető) Budapest térképpel rendelkeznének, mert így
elkerülhető lenne a nem kellően tájékozott
olvasók leveleinek közlése, mint ez a március 22-i számban történt.
A mai Bartók Béla út körtér és Gellért
tér közti szakaszát ugyanis a XIX. sz. végén
és a XX. sz. elején (s valószínűleg még régebben is) Fehérvári útnak hívták. A körtér utáni szakasz a milleniumkor még csak
a tervezőasztalon létezett, s iránya miatt
Átlós útnak akarták nevezni.
Azt nem tudom, bár igen kíváncsi lennék rá, hogy a múlt század eleje és 1920 között (kb. ekkor kaphatta az út Horthy Miklós nevét) valóban létezett-e utcatáblákon is
az Átlós út elnevezés?
Gács János

SZABADIDŐ
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Kos

március 21–április 20.

Olyan időszak elé néz, amikor egyszerűen
képtelen lesz hibázni, szinte mindent és
mindig jól csinál. Magánéletében is változások állnak be: ha van kapcsolata, valószínűleg nagyon elmélyül; ha épp nincs
senkije, számíthat egy új szerelem beköszöntére. Próbáljon elutazni pár napra,
különösen, ha nincs egészségügyi problémája. Kerülje a nagy tömeget, a szűk, bezárt helyeket. A hét vége felé új ismerősre
tehet szert, aki akár egy életen át jó barátja
lehet. Vegye észre a rejtett lehetőségeket!

Bika

április 21–május 20.

Családi ügyek, távoli rokonai gondjai kapnak szerepet életében, saját magára szinte
alig marad ideje. Egészségügyi probléma
esetén mihamarabb forduljon orvoshoz!
Ha hamar rendbe jön, nemcsak boldogabb és kiegyensúlyozottabb lesz, hanem
eredményesebb is. A mostani időszak
nem alkalmas a románcra, sőt kínos szituációba keveredhet: annyira elvakítják
érzései, hogy csak nehezen ismeri föl, vonzalma valakihez nem talál viszonzásra. A
legjobb, ha egy darabig teljesen hanyagolja
életéből a szerelmet.

lik pár nap erejéig. Úgy érzi, új kedvesével
teljesen összeillenek, minden kis porcikájuk egymás tökéletes párja. Ezt ő is ugyanígy érzi, ráadásul meglehetős csodálattal
tekint önre. Vigyázzon, családja tiltakozhat e kapcsolat ellen! Ha ez megtörténik,
emlékeztesse őket, hogy önnek is szüksége van magánéletre. Azért legyen méltányos, és próbálja meg az ő szemszögükből
is nézni a dolgokat.

Szűz

augusztus 24–szeptember 23.

Nyughatatlan, szabadságot és megbecsülést keres. Karrierje fordulóponthoz érkezik. Ha a pénz alapján dönt, nem biztos,
hogy a jövőben boldog lesz. Később már
hiába döbben rá, hogy ritkán bölcs dolog
csak az anyagiak alapján, ráadásul hirtelen felindulásból határozni. Egy új isme-

június 22–július 21.

Ellenségességet érez a levegőben, és valószínűleg nem is téved. Valaki nagyon fél,
hogy ön esetleg megelőzi a munkahelyi
hierarchiában, ebben viszont az a bizonyos
személy nem téved. Ez egyike azon helyzeteknek, amiket csak az idő tud megoldani.
Valami komoly ügy köti le figyelmének,
energiáinak nagy részét. Esélyt kaphat
némi plusz bevételre egy nem szokványos
forrásból. A romantika ezúttal háttérbe
szorul, magánélete inkább veszekedésektől, összekapásoktól lesz zajos.

Oroszlán

július 22–augusztus 23.

A romantika, a szerelem nagyon fontossá
válik életében. Vonzódni kezd valakihez,
és a kedvéért igazi társasági emberré ved-

Környezetünkért
KONFERENCIA CSERNOBILRÓL

Csernobil 20 év után címmel az Országos Atomenergia Hivatal, a TIT Stúdió
Egyesület és a Magyar Természettudományi Társulat országos szakmai
konferenciát szervez április 12-én 10
órától az atomerőmű-katasztrófa évfordulója alkalmából a Magyar Tudományos Akadémián (Roosvelt tér 9.).
A rendezvény levezető elnöke dr. Lux
Iván, az Országos Atomenergia Hivatal
főigazgató-helyettese, megnyitót mond
dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója, valamint dr. Kroó Norbert, a MTA
alelnöke. A konferencián visszatekintést hallhatunk a baleset eseményeiről,
megismerhetjük annak hatásait a világban és Magyarországon, és több előadás
szól az atomerőművek biztonságáról, a
nukleáris biztonsági rendszerekről.
BUGÁT PÁL MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ

23. alkalommal rendezi meg TIT Stúdió a Bugát Pál Országos Középiskolai
Természetismereti Műveltségi Vetélkedőt, ezúttal A barlangoktól a felhőkarcolókig címmel. Az idei versenyen
– elődöntő április 13-án – a diákok az
emberiség földi élete szempontjából lényeges folyamatokat tanulmányozzák
a középiskolai kémiai, biológiai, fizikai
és földrajzi ismereteiket is alapul véve.
A vetélkedő alapkérdése: Hogyan befolyásolta a Föld arculatát és élővilágát az
ember megjelenése, és milyenek a kilátásaink a jövőt illetően?
FÖLD NAPJA

A Föld Napja programjait április 21-én
9 órától tartják meg a TIT Stúdióban
(Zsombolyai u. 6.) Újbuda Önkormányzatával, a Pedagógiai Szolgáltató
Központtal és a kerületi általános iskolákkal közös szervezésben.

Nyilas

november 23–december 22.

Egy rokona elfogadhatatlan követeléssel
áll elő. Ha visszautasítja kérését, könnyen
ellenségessé válhat önnel szemben, ha
enged, csak lovat ad alá! A jövő megoldja
majd ezt a problémát, de addig gyakran
kínos perceket kell átélnie. Nagy az önbizalma. Az anyagiak terén is kockáztat,
szép sikerrel. Foglalkozzon többet otthonával, ideje változtatni néhány dolgon!
Valószínűleg a családját is felvidítják majd
az új dolgok, és szívesen a segítségére lesznek megvalósításukban.
december 23–január 20.

május 21–június 21.

Rák

ni, amilyen csak tud! A magánéletében is
ügyelnie kell, főleg ha féltékenységre ad
okot viselkedésével: a kirobbanó vita akár
nyílt ellenségeskedéshez is vezethet, különösen, ha nem fogja vissza magát. Ha
olyan összejövetelre hívják meg, amire
nem szívesen megy el, inkább utasítsa viszsza, különben kínos helyzetbe kerül.

Bak

Ikrek

Vigyen egy kis színt otthonába, díszítse fel,
gondolva a tavaszra! Élvezze az otthoni életet, családjának társaságát, és a barátokat,
akik néha bekukkannak. Elmerül a spontán szórakozási lehetőségekben, szerencsére, mert a megtervezett kikapcsolódásba
valahogy mindig hiba csúszik. Egy új ismeretség teljesen felkavarja. Ideje belefogni valamibe, ami fejleszti képességeit vagy
tudását. Legyen gyakorlatias, és ne hagyja,
hogy apró-cseprő kellemetlenségek elvegyék a kedvét tervei megvalósításától!
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HOROSZKÓP
2006. március 29. – április 5.

retségből barátság alakul, de az első felszínes benyomások után ellenségességet,
rosszindulatot is tapasztalhat. Próbálja
függetleníteni magát az ilyen helyzetektől!

Mérleg

szeptember 24–október 23.

Jóval több munkát kell elvégeznie, ami
szinte minden idejét leköti. Tegye meg,
amit tud, de ha úgy érzi, nem boldogul,
nyugodtan utasítsa vissza a feladatot! Inkább tegyen így, mintsem hogy veszélybe
sodorja egészségét. Anyagi helyzete jó, sőt
az elkövetkező napok meglepetéssel szolgálhatnak ezen a téren. Üzleti ügyekben
sem küszködik problémával. Ha mindenképpen be akar fektetni, azt most tegye
meg, de előtte alaposan tájékozódjon!

Skorpió

október 24–november 22.

Legyen óvatos, lehetőleg ne keveredjen bele mások érzelmi ügyeibe, főképpen, ha a
közeli barátai közti konfliktusról van szó.
Próbáljon meg olyan távolságtartó len-

Nagyszabású pénzügyi tervei vannak:
rendezni akarja anyagi helyzetét. Kezdje
azzal, hogy kerüli a luxuskiadásokat, egyelőre csak szorítkozzon az alapvető háztartási cikkek megvételére. Jó megtakarítási ötletei lesznek, de csak akkor érnek
valamit, ha szigorúan ragaszkodik is hozzájuk. Ezzel nemcsak saját magának spórol meg jelentős összegeket, de jó példával
jár elől környezete számára is. Pihenjen
sokat, vigyázzon egészségére!

Vízöntő

Azt veszi észre, hogy valaki, aki iránt addig barátsággal viseltetett, komolyabban
érdeklődik ön iránt. El kell döntenie, mi
a helyes lépés: lehet, hogy komoly szerelem válhat a dologból, lehet, hogy jobb, ha
megmarad a barátság. Egészségi állapota
romolhat, étvágytalanság, alvásprobléma
jelentkezik. Ennek éppúgy lehet testi, mint
lelki magyarázata. Keresse meg mihamarabb az okot, mert ha nem jön rá időben,
rosszabbodhat az állapota!

Halak

február 20–március 20.

Egyik munkahelyi ismerőse vagy rokona
borsot törhet az orra alá. Lehet, hogy emiatt több tervét is módosítani kell. Bármilyen változás álljon is be anyagi helyzetében, higgye el, nem éri meg a veszekedést!
A napokban csak azokat a teendőket végezze el, amelyekre alkalmasnak érzi magát, és amelyekre tényleg jut energiája. Ne
tegyen felesleges ígéreteket! Segítőkésznek,
tetterősnek érzi magát, de csak azokon a
területeken, ahol önbizalmának köszönhetően biztos lábakon áll.
(Rebeka)

A szeszélyes tavasz
E változás miatt elvileg már februárban tavasz lehetne, de különböző időjárási tényezők csökkentik a napsugárzás hatását. Például a gyakorta felhős ég, de beleszól a hőmérsékleti értékek alakulásába a hótakaró
is, amely ha sokáig megmarad, jelentős
hőmérsékletingadozást eredményezhet.
A hónapok tavasszal gyakran felcserélődnek. Az elmúlt két évszázadban többször előfordult, hogy a márciusi átlaghőmérséklet alacsonyabb volt a februárinál,
az áprilisi a márciusinál, de az is megesett,
hogy a május hidegebb volt az áprilisnál.
Az idei is növeli a rendhagyó évek számát,
a „bőrünkön” tapasztalhatjuk, hogy a
mostani márciusra inkább a februári hőmérsékleti értékek a jellemzőek.
A tavaszt az időjáráskutatók három periódusra osztják. A tavaszelő március 7-től
március 25-ig tart. Ebben az időszakban a
napi középhőmérséklet 4-ről 8 fokra emelkedik. Az „igazi” tavasz a március 26., áp-

Ezt a hirdetést most
akár 180 000-en is
láthatják.

HIRDESSEN
ÖN IS
AZ ÚJBUDÁBAN!
Médiatanácsadás
keretes hirdetésekről:

06/30/9925-866

rilis 23. közötti időszakban van, és ekkor a
napi átlaghőmérséklet 8-ról 13 fokra nő. A
tavaszutó április 24. és május 20 között van,
a hőmérséklet ebben a periódusban 13-ról
17 fokra emelkedik. A felsorolt számok
természetes átlagértékek, melyek a több
évszázada tartó meteorológiai méréseken
alapulnak. A hőmérsékletértékek változása
mellett más, a tavasz energiamérlegét meghatározó tényezők is fokozatosan átalakulnak: az égbolt borultságának aránya 65-ről
50%-ra csökken, a napsütéses órák száma
viszont napi 4-ről 9 órára emelkedik.
A késői kitavaszodás – így az idei is
– nem feltétlenül okoz komolyabb károsodást a szántókon, a gyümölcsösökben, a
szőlőkben, mivel a növények még „bölcsen”
alszanak ilyenkor. Az elhúzódó olvadás viszont jelentős gondokat okozhat, hiszen a
felszíni vizek nem tudnak folyamatosan a
talajba szivárogni, emiatt belvizes területek alakulnak ki, aminek következtében
lehetetlenné válik a tavaszi talajművelés
megkezdése, az őszi kalászosok kipusztulhatnak, nem is szólva azokról a károkról, amelyeket a mély fekvésű, rossz alapra
épült házakban a belvíz okoz.
Bánhídi János

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ
AKCIÓ!

CSERÉLTESSE MOST
ENGEDMÉNNYEL

20%

ABLAKAIT ENERGIATAKARÉKOS MŰANYAGRA!
10 ÉV GARANCIA, ISO MINŐSÉG.
Telefon: 06/30/367-7171

ADY ENDRE

(1877 - 1919)

Ady Endre: Tavasz a faluban
A költeményből idézünk két sort.
1. Az idézet első sora (K,
K, O, V). 13. Gárdonyi Géza színműve.
14. Ázsia-kutató (Aurél). 15. Előkelő. 16.
Hírnök. 18. Egyesület vezetője. 20. Kerékabroncs. 21. Türr Lajos. 22. Részben
ráugrik! 24. Klasszikus kötőszó. 25. Japán
kikötőváros. 27. Szúrós mezei növény. 29.
D-amerikai hegység. 31. Néma amatőr!
33. Numerikus adat. 35. Folyam egyik
fele! 36. Növény. 37. TV-s személyiség
(János). 39. Csillagász (Miklós). 41. Taszít. 42. Rendjel. 43. Létrehoz. 44. Tanya.
45. Idegen olajkeverék! 46. Európai nép.
47. Kókusztermék. 48. Tallium vegyjele. 49. Elesik egynemű betűi. 50. Nemes
bor. 52. Fiókdarab! 53. Európai vulkán.
55. Könyvtáralapító amerikai milliomos
(John Jacob). 58. Mennyország lakója. 60.
Vércsoport. 62. Iskolai ülőhely. 63. Errefele! 64. Hajórész. 65. Filmes díj. 68. Ál. 70.
Hamvaszt. 72. Nagyon dühös. 74. Becézett férfinév.
FÜGGŐLEGES: 1. Egyezmény. 2. Ritka férfinév. 3. Angol elöljárószó. 4. Mesealak. 5.
Fábry Sándor. 6. Czuczor Gergely álneve. 7.
Válogatott kézilabdázónk (Ambrus). 8. Játszótéri tartozék. 9. Főnök közepe! 10. Napszak, röv. 11. Pálmaborból erjesztett indiai
pálinka. 12. Színész, popzenész (András).
17. Alföldi falu Szeged és Kiskunhalas között. 19. Filmmárka. 23. Gyom. 26. Rövid
angol férfinév. 27. A 13 vértanú jelzője. 28.
Szék háta. 30. Tár. 32. Osztrák tartomány.
34. Humorista (Zoltán). 36. Nagyon meleg.
37. Az idézet második sora (O, N, Z, Z). 38.
Négylábú. 40. Illatos virág. 41. D-amerikai
VÍZSZINTES:

január 21–február 19.

Az idei időjárás is megtréfálhat bennünket

Az évszakok közül a legváltozatosabb
a tavasz. A téli napfordulót követően
a Nap mind magasabbra emelkedik
a látóhatár fölé, ami megváltoztatja a
napsugarak beesési szögét.

KERESZTREJTVÉNY

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.
patás állat. 43. Megegyezés. 44. Fluor és
oxigén vegyjele. 46. Matematikai fogalom.
47. Keres. 49. Ipari növény. 51. Zsoldos Péter. 53. Gödör. 54. Hasznavehetetlen. 56.
Arra helyre durrant. 57. Angol férfinév. 59.
Üledék. 61. Gyermekjáték. 63. Kebel. 66.
Vásznat készít. 67. Omladék. 69. Kerti házikó. 71. Pertu. 73. Tiltószó.
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 1. és függőleges 37.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: április 5.
AZ 7. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Az
olvasztó tüzet küldi a hamu, s láng óhaját,
hogy ne csüggedjetek el.” A NYERTES: Szabó
Anikó, Ense, Szabadság u. A március 15-i,
8. 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

FORMA STÚDIÓ

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

RECEPT

Majoránnás töltött káposzta
50 dkg apróhús (sertés), 50
dkg savanyított káposztalevél, 1 kg savanyú káposzta, 10 dkg rizs, 10 dkg zsír, 8
dkg füstölt szalonna, 10 dkg vöröshagyma, 2 db tojás, 4 dl tejföl, liszt, fokhagyma, fűszerpaprika, majoránna, őrölt feketebors, só.
ELKÉSZÍTÉSE: Az apróhúsból, a szalonnából, a rizsből és a tojásból a szükséges fűszerekkel készítsünk rizses-húsos
tölteléket. A savanyított káposztalevelek középső, vastag erét vágjuk ki, hogy
könnyen hajlíthatóak legyenek. Minden
levél keskenyebb végére helyezzünk egy
kisebb kupac tölteléket, majd azt göngyöljük bele a káposztába. A szabadon
maradó levélszéleket hajtogassuk be a
henger két végén, ez tartja majd egyben a
csomagot. Egy nagyobb fazékban kevés
zsíron pirítsuk meg a maradék finomra
HOZZÁVALÓK:

vágott vöröshagymát, s a tűzről lehúzva keverjünk el benne egy evőkanálnyi
pirospaprikát. Adjuk hozzá a savanyú
káposzta kétharmadát, arra helyezzük
el a töltelékeket, borítsuk be a maradék
aprókáposztával, majd öntsük fel annyi
vízzel, amennyi éppen elfedi. Ha kell,
sózzuk, s lassú tűzön főzzük (kb. 1-2 óra
hosszan), amíg a töltelékek is meg nem
puhulnak. Ekkor a töltelékeket szedjük
ki, s a visszamaradt káposztát a tejföl
feléből készített habarással sűrítsük be.
Tegyük vissza a töltelékeket, s még egyszer alaposan forraljuk össze az egészet.
Tálaláskor a maradék tejfölt kínáljuk
hozzá. A felöntésnél lehet csontlét, illetve füstölt hús főzőlevét is használni. Sok
családban elengedhetetlen alkotórész
a füstölt kolbász is, amit a töltelékekkel
együtt főznek meg.
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KULTÚRA

Valódi emberi tekintetek
kozni, de azzal, hogy első kiállítására vállalkozott, bátorságáról is tanúságot tett.
Szesztay András, az újbudai önkormányzat kulturális bizottságának elnöke annak
jelentőségét emelte ki, hogy valamennyi
kép fekete-fehér, így a divatos színes fotózásban feloldódó fény-árnyék játék itt gaz-

A38

Diane Schuur koncertje
az újbudai állóhajón
és fél oktávos hangterjedelme, korábban
kissé gyermeki, mára páratlanul éretté
vált hangja, kiegyensúlyozott karrierje
a mai dzsesszénekesnők legnagyobbjai
közé emeli. Nem ortodox módon közelíti
meg a dzsesszt, de igencsak távol áll tőle
a crossover giccsgyártás is. Előszeretettel
lépi át a műfaji határokat: szvinget éppúgy
énekel, mint latint, pop-átdolgozásokat
vagy bluest. A kilencvenes évek végéig
tizenegy lemezt készített Dave Grusin

Március 21-én az A38 hajón korunk
egyik legnépszerűbb jazzénekesnője,
Diane Schuur adott teltházas, nagy
sikerű koncertet. Első magyarországi
fellépésére állandó kísérőzenészeivel
szinte egyenesen a Dubai Dzsesszfesztiválról érkezett.

Szamos Márton

Az 1953-ban született, Seattle környékén
felnőtt, szeme világát születésekor egy műhiba következtében elvesztett Schuur már
gyerekkorában rendszeresen koncertezett. 1979-ben a Monterey Jazz Festivalon
lépett fel szóló előadásával, és több ezren
ünnepelték produkcióját, többek között
az Amazing Grace feldolgozását. Az énekesnőt a dzsessz új first ladyjeként emlegetik. És valóban, Diane Schuur erőteljes,
mégis kristálytiszta intonációja, három

Révész Marianna

Fűrjes Viktória a Práter utcai iskolában
végzett fényképész szakon. Főleg műtermekben, esküvőkön, koncerteken szerzett szakmai tapasztalatot. Az újbudaTV
stábjának oszlopos fényképész tagja, a
televízió által szervezett kerületi rendezvényekről lehet ismerős sokak számára.
Most is láthatunk néhány képet az ezeken
készítettek közül.
A kiállítás fotói alapvetően portré jellegűek. Az álarcok mögötti valódi
ember keresésének vágyát érzékelhetjük
az ügyesen ellesett pillanatok előtt sétálva. Egyszerű, tiszta szépséget őriznek a
mosolyban játszó, a művészi alkotóerő
feszültségével teli, a gondolatokban elmerülő tekintetekről készült felvételek.
Ahogy a március 21-i megnyitón Karácsony Iván fotóművész mondta, ezek a
szakmailag is színvonalas képek akaratról tanúskodnak, hiszen Fűrjes Viktória
nem hivatásos fényképész, esténként,
hétvégenként van ideje a fotózással foglal-

A dzsessz új nagyasszonya

dagító erővel bír, többletélményt nyújt a
szemlélődő számára. Bár Fűrjes Viktória
nem akarta, hogy a plakátokon fotóművészként tüntessék fel, a fényképek mégis
művészi munkát dicsérnek, mert nem
csupán azt tükrözik, amit alkotójuk lát,
hanem annál jóval többet szeretne láttatni
velük.
A kiállítás hangulatához jól illeszkedett a megnyitón közreműködő Fábry
Gabriella operaénekesnő és Pille Tamás
színművész életörömöt sugárzó műsora.

Fűrjes Viktória fotói a Karinthy Szalonban

A pillanat üdeségét kifejező önfeledt
tekintetekben, a fény és az árnyék
lenyűgöző játékában gyönyörködhet
az érdeklődő a Karinthy Szalon Amit
nem tudok kimondani című tárlatán.
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Fűrjes Viktória: nem vagyok a szavak embere, jobban szeretem a dolgokat képekben kifejezni

Festmények, grafikák, szobrok a Bartók 32 Galériában

TAVASZI FESZTIVÁL

Tárgyiasult zene címmel a két géniusz
komponista munkássága előtt tiszteleg
legújabb bemutatójával a színvonalas kiállításairól közismert Bartók 32 Galéria is.
A „generációk kézfogásában” huszonhét kortárs alkotótól tekinthetnek meg
Bartók és Mozart ihlette munkákat az érdeklődők. A galéria meghívásos bemutatójára olyan művészeket kért fel, akik már
korábban önálló tárlattal bemutatkoztak,
illetve a közeljövőben szerepelnek majd
egyéni kiállítással a Bartók Béla út 32.
szám alatti intézményben vagy a Karinthy Szalonban. A szervezők arra kérték a
képzőművészeket, „hogy a két muzsikus
zseni műveinek ihletésében született alkotásaikkal próbálják meg reprezentálni
két kultúra különbözőségeit és találkozási pontjait. Tehetségük és kreativitásuk

teljes fegyverzetével tárják az érdeklődők
elé gondolataikat egyik vagy másik, vagy
mindkét zeneszerzőről. Keressék meg –
ha van ilyen – a két művészt összekötő ívet
vagy elválasztó vonalat. Hozzanak létre
esetleg két egymásra rímelő műtárgyat.”
A több generációs képviselet révén eredendően szemléleti változatosság jellemzi
a bemutatót, amelynek izgalmasságát fokozza a képművészeti műfajok sokszínűsége is: festmények, grafikák és szobrok
együttesen teremtik meg az „összhangzatot”. Az élményhez Barabás Márton Improvizáció, Csemniczky Zoltán Kékszakáll,
Csurka Eszter Mozartnak, ef Zámbó István
Űrhangár (Bartók Béla emlékére), Kokas
Ignác A fából faragott királyfi, Regős István
Éji zene, Szentgyörgyi József Cantata profana, Szotyori László Titkos találkozó (Don
Giovanni), Vojnich Erzsébet „A hetedik”
– „fekete ajtó” című munkájával járul hozzá. El Kazovszkij „Arany egyensúly” című
művén – ahogy a keretező szövege hirdeti
– Béla B. Mozart és Wolfgang Amadeus
Bartók párhuzamos mérleghintákon ül-

nek és farkasszemet néznek egymással. A
felkérés Szurcsik Józsefet a Bartók és Mozart elkísérik Beethovent címet kapott
festmény megalkotására ihlette.
A muzsika és a képzőművészet közötti kapcsolatokat, hatásokat, a két zeneszerző munkásságának párhuzamait és
ellentéteit festménybe, grafikába, szoborba fogalmazva április 7-ig fedezhetik fel a
Bartók 32 Galériában a látogatók, akiknek
figyelmébe ajánljuk: hozzák működésbe a
kollekció egyik rendkívül érdekes darabját, Haraszty István (Édeske) Hangvilla II.
című mobil alkotását.

Pataki Katalin

 JAZZ ODÜSSZEIA – ZENEI VÁNDORLÁS 
Április 4. és 7. között különleges koncertsorozat indul
útjára Jazz Odüsszeia – Zenei
vándorlás címmel, melyben
három ország zenei szervezetei és számos ország neves
zenészei működnek együtt az
Európai Unió Kultúra 2000
program támogatásának köszönhetően. London, a párizsi
Seine-Saint-Denis és Budapesten az A38 Állóhajó és a Jövő Háza kapcsolódott be a fesztiválsorozatba, mely az európai jazz sokszínűségét, dinamizmusát
és folyamatos átalakulását hivatott bemutatni, továbbá azt,
hogy ehhez a zenei világhoz milyen új tartalmakkal járul hozzá a migráció – mintegy reagálva ezzel napjaink egyik legégetőbb társadalmi problémájára Európa uniós tagállamaiban.
E nem mindennapi fesztivál első fellépője az A38 fedélzetén
a Tunéziában született Dhafer Youssef, aki norvég zenészekkel ad koncertet a hagyományőrzés és a forradalom, a szufi és
az elektronika jegyében április 4-én 20 órakor. Két nap múlva
ugyancsak este nyolckor az európai dzsessz másik kitűnősége,
a szaxofonos John Tchicai lép fel Louis Moholo (RSA), Spring
Heel Jack (UK), a Dresch Quartet és Keyser & Shuriken társaságában, hogy megmutassák, milyen az, amikor a free jazz találkozik az afrikai ritmusokkal. Április 7-én 20 órakor Csodás
találkozások címmel Balogh Kálmán, Mario Caribe (BR/UK),
Farkas Róbert, Brian Kellock (UK), Martin Lubenov (BG),
Palya Bea, John Rae (UK), Szokolay Dongó Balázs, a Szabó
Dániel Trió és a Transglobal Underground (UK) ad koncertet.
A fesztivál keretében az A38 vendégelőadásokat tart a Katona József Színházban: április 5-én fellép Szalóki Ági, vendége
Dresch Mihály, 7-én Binder Károly, 8-án Grencsó István jubileumi koncertjére kerül sor 19 órától.

Életigenlő olajfestmények,
komor grafikák
találó cím is jelzi, hogy a művész az élet derűsebb oldalát álmodja vászonra. Másfajta,
kicsit befelé fordulóbb világot ábrázolnak
Proust-illusztrációi, és megint mások Barbár ritmus című ikerképei. Ezeknél másfajta ecsetkezeléssel dolgozott, vastagon
hordta fel a festéket, majd a foltokon belül
sejttette a megfoghatatlan élőlényeket.
És hogy mennyire sokféle, sokszínű a
Szilvásy-életmű, azt a színes képek kavalkádjával szemben a Téli Balaton vagy a

Dömök Viktória

A tágas kiállítóteremben (Somlói út 51.)
a kora tavaszi napsütésben önálló életet
élnek, ragyognak Szilvásy Nándor festményei. Közel félszáz munkája – néhány
grafika kivételével – olyan olajfestmény,
melyen a színek kavalkádja az életigenlést,
az élet értelmét,
szépségét tükrözi.
Az 1927-ben
Makón született
Szilvásynak olyan
mesterei voltak,
mint Barcsay Jenő, Hincz Gyula,
Ék Sándor, Koffán
Károly. A művész a
grafikus ceruzáját
cserélte fel a festő
ecsetjére. Hogy
milyen remek grafikus, azt jól bizonyítja a mostani
kiállításon is látható Antropomorf táj
című sorozata. A
képzeletbeli lények
emberalakokban
történt megrajzolása egy komor,
nyomasztó világ üzenetét hordozza.
Szilvásy Nándor olajfestményei ezzel
szemben vidámságot, játékosságot és a groteszk iróniát sugároznak. Kék madár szoba; Hurrá!; Vidám fickók; Selyemsárkány;
Pulykák esti vonulása; Papageno – néhány

Jégroppanás című művei bizonyítják: világos, fehér-szürke színekből lágy ecsetkezeléssel egy kietlen, rideg világot jelenít meg.
A kiállítás április 23-ig tekinthető meg,
egész nap, munkaszüneti napokon is.
Deák Attila

Diane Schuur egyenesen Dubaiból...

kiadójánál, a GRP-nál. 1987-ben és 1988ban kétszer egymás után Grammy-díjat
kapott, és azóta is rendszeres szereplője a
jelölési listáknak.
Az est előzenekara a 2000-ben négy
zeneakadémiai hallgatóból alakult
Jazzpression volt. Az együttes eleinte
feldolgozásokkal szerzett magának hírnevet, de később számos saját szerzeményt is írtak. Eddig két nagylemezük
jelent meg, 2004-ben elnyerték az év
dzsesszegyüttesének járó eMeRTon-díjat.
- révész -

AZ ÚJBUDA KULTURÁLIS AJÁNLÓJA

Szilvásy Nándor festőművész kiállítása

Szilvásy Nándor Munkácsy-díjas festőművész, érdemes művész munkáiból
nyílt kiállítás a Balassi Bálint Magyar
Kulturális Intézetben.

...érkezett zenekarával Budapestre

Révész Marianna

Wolfgang Amadeus Mozart 250. és
Bartók Béla születésének 125. évfordulója áll az idei, sorrendben immár 26.
Budapesti Tavaszi Fesztivál rendezvényeinek a középpontjában.

Révész Marianna

Mozart és Bartók, avagy a tárgyiasult zene

 HELTAI JENŐ: A NAGY NŐ 
2003 márciusában alakult meg az Őrmezei Tarka Színpad Köllő Miklós
művészeti vezetésével. A kezdetben
néhány nyugdíjasból álló kis közösség
mára 25 tagú nagy társulattá nőtte ki
magát, mely egyre gyarapodó szakmai
tudással, és a növekvő magabiztossággal lép rendszeresen a közönség elé.
Ezzel a különleges társasági elfoglaltsággal a kellemes, baráti hangulatú
együttlétek mellett valamennyi tagnak lehetősége van az önmegvalósításra, korábban szunnyadó képességeik kipróbálására. Eddig öt bemutatót és közel 25 fellépést tudhat magáénak az együttes, előadásaik mindenhol nagy sikert arattak.
Legújabb bemutatójukat április 1-jén 19 órakor tartják: Heltai
Jenő Arcok és álarcok címmel 1925-ben megjelent hat kis vígjátéka közül az A nagy nőt adják elő.

 SZEKSZÁRDI GITÁR QUARTET 
Március 30-án 20 órai kezdettel a Szekszárdi Gitár Quartet
lép föl a Fonó koncerttermében. Repertoárjuk reneszánsz,
barokk, klasszikus, romantikus és kortárs gitárművekből, hagyományos spanyol, dél-amerikai, ír, skót stb. dallamokból,
egyház- és könnyűzenei feldolgozásokból, valamint spanyol és
rockzenei alapokon nyugvó saját kompozíciókból áll. E koncertjüket fuvolajátékkal színesítik, és két nagyon csinos hölgy
is közreműködik, akik flamenco táncokat adnak elő. A műsor
után az érdeklődőknek lehetősége lesz néhány könnyebb flamenco-lépéssel megismerkedni a táncosnők irányításával.
 & ECHÓ 
Horváth Csaba új társulata, a Fortedanse a Közép-Európa
Táncszínházzal és a Debreceni Csokonai Színházzal közösen új bemutatóval jelentkezik a MU Színházban április 4-én
8 órakor & Echó címmel. Horváth, a KET művészeti vezetője – hasonlóan legutóbbi, Forte című alkotásához – ismét
Sosztakovics zenei örökségét próbálja felmutatni, megértetni
a tánc nyelvére lefordítva: ezúttal 15. szimfóniájára komponált
táncdrámát. A Narcissus és
Echó mitikus világában valóságnak és nem valóságnak,
látszatnak és lényegnek, fénynek és árnyéknak egymást
feltételező, meghatározó kettősségét elemzi a mondai alakok „tükörlétén” keresztül.
 KOLOMPOS GYERMEKTÁNCHÁZ ÉS SZÍNHÁZ 
A Kolompos Együttes gyermektáncházai és színházi játékai
már 15 éves múltra tekintenek vissza. E zenei programoknak
elsősorban a kapcsolatteremtés a céljuk és nem valami roszszul értelmezett népnevelés. A régi faluközösségek hangulatát
próbáljuk visszaidézni, melyben mindenkinek, még a rossz
táncosnak, a bátortalan, félénk embereknek is helye volt. A
táncház kifejezetten kisebb gyerekeknek és szüleiknek szól,
műsorában nagy tapasztalattal ötvözik a tánc- és daltanítást, a
mesét, a játékokat. Az együttes tagjai gyakran jelmezt öltenek,
és nemcsak a hangszereken játszanak, hanem elő is adják meséiket. A legközelebbi táncházaik időpontjai április 1. és 29. 17
óra, a színházé pedig április 22. 11 óra.
 IV. KELENVÖLGYI BÁBJÁTÉKOS TALÁLKOZÓ 
Április 1-jén rendezik meg IV. Kelenvölgyi Bábjátékos Találkozót a Kelenvölgyi Közösségi Házban (Kardhegy u. 2.). A
találkozó célja, hogy a bábos csoportok bemutassák elkészült
darabjaikat és a munka folytatásához művészeti és pedagógiai
segítséget kapjanak a szakértőktől, Granasztói Szilvia bábpedagógustól és Giovannini Kornél bábművésztől. A szervezők
az előzetes jelentkezések alapján vidékről is várnak bábosokat.
10 órától kezdődnek az előadások, utána – míg a csoportok
vezetői megbeszélik a látottakat – a gyerekek táncházzal, kézműves foglalkozással szórakozhatnak.

HIRDETÉS
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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
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.
ELADÓ, kiadó lakásokat, házakat, telkeket, ipari és egyéb ingatlanokat keresünk. Irodánk 9 éve
folyamatosan teljes körű, korrekt ügyintézéssel áll
az Önök rendelkezésére.
Tel.: 204-1028, 06/30/934-8120;
www.ingatlan.com/erasz; erasz@nextra.hu
BUDAPESTI ingatlanokat keresünk ügyfeleink
részére. Tawellco. Tel.: 280-4496.
ELADÓ lakásokat, házakat, üzlethelyiségeket,
telket keresünk ügyfeleink részére a kerületben!
OLS Bt. 1995 óta. 351-9578. www.ingatlanabc.net
IX., BOKRÉTA utcában, VII., Hevesi téren új
lakások eladók. www.banalp.hu, 06/30/922-9053.
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., MADÁRHEGYEN eladók összközműves
építési telkek kedvező fizetési ütemmel, valamint
olcsó, közművesítés előtti telkek, telekhányadok.
Madárhegyi Ingatlaniroda. Tel.: 249-3006.
XI., IRINYI József utcában 67 m2-es, erkélyes,
déli lakás 15 900 000-ért eladó. www.banalp.hu,
06/20/364-8676.
XI., BOCSKAI úton 51 m2-es, 1 + 2 félszobás,
erkélyes, panorámás öröklakás téglaházban eladó. Tel.: 06/30/320-0979.
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.
KERESEK készpénzért zöldövezeti, társasházi
öröklakást, villalakást, sorházat, házat.
06/20/362-2906, 395-2894.
XI. KERÜLETI ingatlaniroda kínál a kerületiek
részére korrekt ügyintézést! Több éves tapasztalattal állunk rendelkezésükre. Hívjon bizalommal! Ében Ingatlaniroda. Bp. XI., Karinthy út 4-6.
Tel.: 365-1900, www.ebeningatlan.hu
XXII. KERÜLETBEN, kastélyparkhoz közel
2006-ban épülő ötlakásos sorházban 72 m2es lakások erkéllyel, terasszal, saját kerttel és
gépkocsibeállóval eladók. Ár: 270 000 Ft/m2.
Tel.: 06/70/237-5317, 06/30/488-0717.
XI., FEHÉRVÁRI úti 65 m2-es, háromszobás
lakás eladó.
T.: 06/70/457-6208, vagy 06/30/202-4862.

BÉRLEMÉNY
VINCELLÉR utcában 71 m2-es lakás irodának
kiadó. www.banalp.hu, 06/20/547-5359.
FEHÉRVÁRI úton 48 m2-es lakás irodának kiadó. Érd.: 06/30/522-7707.

AZ AT-HOME Budapest Network Kft. luxuskivitelű ingatlanokat keres külföldi ügyfelei részére.
Bérletre és eladásra Budán és Pesten. Nálunk az
Ön ingatlana az első!
240-2767, 202-1360, 06/20/262-7864,
www.athomebudapest.hu,
info@athomebudapest.hu
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.
XI., ULÁSZLÓ utcai másfélszoba hallos, 64 m2es lakás irodának kiadó. 06/30/261-3519.
KELENFÖLDI üzletközpont közelében, kertes
családi házban 29 m2-es lakrész kiadó diákoknak
vagy fiatal párnak. Tel.: 06/30/459-6575.
AEROBIC, tánc és elméleti oktatásra kiválóan alkalmas, 40 m2-es, világos, tükrös, parkettás
helyiség bérelhető a Budai Sportközpontban.
Érdeklődni: XI., Mérnök u. 35. Tel.: 206-5390.
GARÁZS kiadó a Sasadi útnál.
Telefon: 246-4144.

OKTATÁS
ÁLLAMILAG elismert dajka-, pedagógiai- és gyógypedagógiai asszisztens szakképzés
Csepelen. Kasza Szakképzési Központ: 276-5918.
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.
ANGOLTANÍTÁS, felkészítés nyelvvizsgára,
érettségire. Tel.: 209-3175, 06/30/254-0414.
MÉRNÖKTANÁR matematikát, fizikát, műszaki tárgyakat tanít eredményesen, 246-2122.
GYEREKEK beszédhiba-javítását, diszlexia,
diszgráfia kezelését otthonukban vállalom!
Tel.: 06/20/913-1952, 06/70/943-1952.
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.
LAKÁSSZERVIZ, víz-, gáz-, fűtésszerelés, villanyszerelés, vízszerelés, duguláselhárítás a bejelentés napján. 216-2603. XI., Karcag u. 28.
www.lakasszerviz.hu

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
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.
VÍZSZERELÉS. Csapok javításától a teljes felújításig. Beázások, csőtörések elhárítása.
Tel.: 378-4649, 06/30/933-2115.
VILLANYSZERELÉS, számítógép-javítás!
Komplett hálózatkiépítés, -karbantartás, számítógépek javítása, készítése garanciával!
06/70/316-6644.

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.
ÜVEGESEK Kft. Üvegezés helyszínen is.
Thermoüveg, tükör, képkeret, eladás. 1116 Bp.,
Kondorosi út 7. 06/30/966-0259, 208-2352.
SZOBAFESTÉST, mázolást, burkolást, PVC- és
szőnyegpadlózást, hő- és hangszigetelést, teljes
felújítást garanciával vállalunk. 06/30/919-5806.
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.
LAPOSTETŐ-SZIGETELÉS garanciával, referenciával 4 Pillér Kft. 405-4603, 06/30/931-5495.
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.
FESTÉS, mázolás, tapétázás. Olcsón, szépen, garanciával. Török. Tel.: 208-1520, 06/30/954-8559.
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.
FÜRDŐSZOBÁK teljes felújítása, fürdőkádak
zománcozása, cseréje, vízszigetelés, csaptelepek
cseréje, burkolás, teraszok építése a legmodernebb technológia használatával. Szentgyörgyi
Béla kivitelező 36/30/996-6871, 36/1/789-2661.
REDŐNYÖK javítása, készítése, árnyékoló
fóliák készítése, javítása, napellenzők készítése,
szervizelése, automatizálása kiváló minőségben.
Szentgyörgyi Béla
Tel.: 36/30/996-6871, 36/1/789-2661.
ASZTALOS, ajtók-ablakok, falburkolatok javítását, gyártását vállalja. 06/30/943-1544.

Információ a keretes hirdetésekről:
hirdetes@ujbudamagazin.hu
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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.
MŰBÚTORASZTALOS vállalja antik-, stílbútor restaurálását, készítését kárpitosmunkával.
06/30/944-2206.
FESTÉST, mázolást, tapétázást, parkettacsiszolást rövid határidővel vállalunk. 06/30/619-5491.
TETŐFEDÉS, bádogozás! Mindenféle tetők
fedése, lapos tetők szigetelése, bádogosmunkák
készítése és javítása alpintechnikával is. Rengeteg
referenciával, garanciával! Csipak Péter
06/30/441-3519.
PINCÉK, lapos tetők vízszigetelését hagyományos tetők javítását, bádogozást, kéményfelújítást
és kőművesmunkát garanciával vállalok.
T.: 06/30/319-1124.
SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, hideg-,
melegburkolást, parkettacsiszolást, lakkozást, hő-,
és hangszigetelést garanciával vállalunk.
06/30/919-5806.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HŰTŐGÉPSZERELŐ gyorsszolgálat a kerületben. Fagyasztószekrények, hűtőszekrények
helyszíni javítása írásos garanciával, hétvégén is.
Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Tel.: 291-4633 vagy 06/30/932-8870.
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával
(Hajdúsági, Whirlpool, Zanussi stb.), hétvégén is.
Tel.: 207-3971.
MOSÓGÉPJAVÍTÁS még ma! Garancia.
06/20/961-8618, 395-3357. Ingyenes kiszállás.
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
HŰTŐGÉP- és fagyasztójavító gyorsszolgálat. Javítás háznál, megbízhatóan, garanciával.
Egész héten hívható 06-22-ig: 420-7574, ügyelet:
06/20/386-6936.

TV-ANTENNA-SZÁMÍTÓGÉP
SZÍNESTÉVÉ-JAVÍTÁS! Orion, Videoton,
ITT-Nokia, Dual, Schneider televíziók helyszíni
javítása azonnal, villamosmérnöki végzettséggel,
garanciával! 06/20/531-7638.
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, vírusirtás, problémák megoldása kiszállással. 06/20/934-1318.
SZÁMÍTÓGÉP gyors, helyszíni javítása 8-20
óráig, hétvégén is. 06/70/286-8789.
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.
KÖLTÖZTETÉS, szállítás 3,5 tonnás, dobozos,
emelőhátfalas, nagyplatós tehergépkocsival, vidékre is. Hétvégén is. Papírdobozokat biztosítunk.
Tel.: 06/20/923-9188.
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.
VARRÓGÉPJAVÍTÁS a helyszínen, garanciával. Tel.: 06/70/313-1414.
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.
TÁRSASHÁZAK közös képviselete Bocskai úti
székhellyel. 787-3485, 06/20/516-5064.
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, lakások napi- és nagytakarítását vállalom. 306-3516, 06/20/995-6357.
KÖLTÖZTETÉS, nehézgépszállítás, lomtalanítás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig, zongora, páncélszekrény. T.: 06/30/948-2206.

FAKIVÁGÁS, kertrendezés, kertészeti munkák
igény szerint is. T.: 06/70/530-6567.

GYÓGYÁSZAT
OKLEVELES gyógymasszőr kezel szakszerűen
hát-, nyaktáji fájdalmakat Őrmezőn.
06/30/981-4944.
OTTHONÁPOLÁST, folyamatos betegfelügyeletet vállalunk szakképzett ápolókkal:
433-1595, 06/30/285-0404,
www.hazibetegapolas.hu
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.
SZENT Teréz magánrendelő allergológia, bőrgyógyászat, fülészet, kineziológia, nőgyógyászat,
neurológia, reumatológia, életvezetés, aranyérambulancia, belgyógyászat, gyógytorna, foglalkozás-egészségügy, fizikoterápia, urológia, szemészet. Várakozás nélkül! Bejelentkezés: 203-6797.
XI., Fegyvernek u. 52. www.mediclinic.hu.
HARMÓNIA Gyógytorna Stúdió. Gerinctorna
gyerekeknek, felnőtteknek. Tartásjavítás, hát-,
derékfájdalmak, csontritkulás korszerű mozgásterápiája egyénileg vagy kis létszámú csoportokban. Műtét utáni rehabilitáció, mágnesterápia.
T.: 06/20/935-2347.

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.
NOVOTNY-ANTIKVÁRIUM vásárol 1945 előtti könyveket, könyvtárat, hagyatékot.
T.: 340-8016.

ÁLLÁS
600-1500 óradíjjal keresünk hölgyeket pótmamának, bébiszitternek Budapestről és Pest
megyéből. Tel.: 205-8700, 243-8280.
KÖTETLEN munkaidő. Avon termékek értékesítésére várok jelentkezőket. 06/30/253-0855.
VILLAMOSSÁGI szaküzlet hozzáértő nyugdíjast keres eladónak. Tel.: 06/20/914-4110.
SZÁMLAKÉPES, referenciával rendelkező takarítónőt keresünk lépcsőház takarítására.
787-3485, 06/20/516-5064.
NYUGDÍJAS esztergályos munkát keres a XI.
kerületben. Bedolgozást. Átmérő 2-10-ig.
T.: 204-0525. E-mail: eszterga46@chello.hu

VEGYES
IDŐS hölggyel, úrral életjáradéki szerződést
kötnék. T.: 214-4850, Mobil: 06/20/323-4104.
IDŐS embert segíteni tudó és akaró középkorú
hölgyet keresek ott lakással. 1507 Bp., Pf.: 195.
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MAGYARORSZÁG LEGYEN
VÉGRE ISMÉT A MAGYAROKÉ!

HARMADIK ÚT kisgazdákkal
Mi nem ígérünk mást, csak RENDET!
Velünk JOBBRA fordul az ország sorsa!
A parlamenti pártok egységesen a
NATO, az EU és a külföldi tőke rabláncára
fűzték az országot.
Egyedül a MIÉP-JOBBIK szeretne ezen változtatni.
Ha Ön is egyetért,

SZAVAZZON A HARMADIK ÚTRA!
Ön is kormányváltást szeretne? A jobboldal győzelméhez mindenképp szükség lesz a
MIÉP-JOBBIK HARMADIK ÚT sikerére is!

FŐTÁV Zrt. a hatékony ügyfélkapcsolatokért

A FŐTÁV Zrt. a 2004. év végére nemcsak a teljes körű
saját számlázást és díjbeszedést valósította meg,
hanem megteremtődtek
azok az infrastrukturális,
informatikai és személyi
feltételek is, amelyekkel a
rendszer igazán működőképes – mondta Hódosy
Béla ügyfélkapcsolati főosztályvezető.

A 2005. év volt az első olyan
év, amelynek tapasztalatait
felhasználva lehet hatékonyabbá tenni a teljes körű
számlázási és díjbeszedési
tevékenységet. Az ügyfélkapcsolati főosztálynak a továbbiakban fő célja, hogy olyan
intézkedéseket vezessenek be, amelyekkel tovább javítható az ügyfélkiszolgálás hatékonysága. Ennek alapfeltétele
volt, hogy a saját számlázás és díjbeszedés kialakításával
egyidejűleg – a megnövekedett ügyfélforgalom hatékony
kezelése érdekében – jobban megközelíthető, új helyszíneken alakították ki az ügyfélszolgálati irodákat. Így például a kelet-pestit az Árkád Üzletközpontban, a dél-budapesti irodát a Dél-Buda centerben, a délkelet-pesti irodát
pedig a kispesti Skála Áruházban, továbbá létrehozták a
Call-Centert.

Az ügyfélszolgálatok működése során az ügyfelek részéről
olyan igény is jelentkezett, hogy az ügyfélszolgálatokon helyben intézhessék a befizetéseket, és az esetleges díjjóváírások
részükre kifizetésre kerülhessenek. Ennek megfelelően a FŐTÁV még 2004-ben kísérleti jelleggel pénztárat nyitott a délbudapesti ügyfélszolgálati irodában. Ennek működése annyira eredményesnek bizonyult, hogy 2005-ben két lépcsőben a
további négy ügyfélszolgálati irodában is megteremtették a
tartozások helyben történő befizetésének, valamint az esetleges díjjóváírások kifizetésének lehetőségét. Ez azt jelenti, hogy
az ügyfelek ma már mind az öt ügyfélszolgálati irodában akár

készpénzzel, akár bankkártyával kifizethetik a tartozásukat,
és természetesen az esetleges
díjjóváírást is felvehetik.
Az elmúlt egy-másfél év
alatt összességében az ügyfelek mintegy 148 millió forintot
fizettek be, és részükre díjjóváírásból, illetve visszamenőleges elszámolásból mintegy
12 millió forintot fizettek ki
az ügyfélszolgálati irodákban
működő pénztárakban.
A személyesen felkereshető ügyfélszolgálati irodák
mellett a másik nagyon fontos ügyfélkapcsolati terület
az úgynevezett Call-Center,
tehát a telefonos ügyfélszolgálat, ahol az ügyfelek
egycsatornás, ingyenesen
hívható zöldszámokon (0680-200-108) az ügyek jelentős részét (például teljes körű
tájékoztatás a számlázásról,
befizetésekről, folyószámlaegyenlegről, számlamásolat,
nullás igazolás, részletfizetési megállapodás igénylése) elintézhetik.
A telefonos ügyintézés egyre magasabb színvonalon
történő működése érdekében 2005 júniusában megkezdték a beszélgetések visszahallgatását és kiértékelését.
2005-ben mintegy 90 ezer hívás érkezett a FŐTÁV Call-Centerébe, ezeknek csupán 3 és fél százaléka volt elveszett hívás, ami nagyon jó aránynak számít.
A további hatékonyságnövelés érdekében a FŐTÁV fontolgatja, hogy bevezeti a sorszám alapján történő ügyintézést
az irodákban. Ennek lehetőségét most vizsgálja a társaság.
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Szécsényi József: Discobolos és tanárképzés

A diszkosz életre szóló szerelem
kar a váll fölött van, a válltengely és a medence közötti elfordulás (másként torzió)
aránya is ideális”, hangzott el.

Néhány évvel korábban már egyszer
volt szerencsém elbeszélgetni dr.
Szécsényi Józseffel, aki az ötveneshatvanas években sok éven át a világ
legjobb diszkoszvetői közé tartozott.
Azóta „Prof. Emeritus” kitüntetést
kapott a Testnevelési Egyetemen,
ráadásul kiderült róla, hogy a XI. kerületben, közelebbről a Somlói úton
lakik. A korábbi jó kapcsolatra alapozva sikerült kiharcolnom egy meghívást
a tanár úr otthonába egy könnyed
beszélgetés erejéig.
– Mivel mindössze hárman kaptuk meg
ezt a kitüntető titulust, így érthetően örülök neki, és nagy megtiszteltetésnek tartom – vallotta be a beszélgetés legelején az
1932-ben Szegváron született, kitűnő kondíciónak örvendő Szécsényi József. – Az
életemet tényleg a TF vonzásában éltem
le, nekem mindig a TF, a tanárképzés volt
a központban. Igyekeztem minél sokoldalúbban szolgálni az ügyet. Így eshetett
meg például, hogy a csapatbajnokságon
az ötezer méter versenyszerű lefutására
is vállalkoztam. Egyébként meglehetős
gyors is voltam: az 1957-es, párizsi főiskolai vb-n például én voltam a 4x100-as
váltó befutó embere. 11,2 másodpercet
tudtam százon, s ez egy diszkoszvetőtől
igazán nem volt rossz eredmény.


Érdekesség, hogy a Ki kicsoda a magyar
sportéletben? című műben sem lelhető fel
a 4x100-as eredménye. Az viszont benne
van, hogy ugyanott diszkosszal 51,57-tel a
2. helyen végzett.

A diszkosz mind a mai napig életre szóló
szerelem számomra – hangsúlyozta. – Pedig én is a labdarúgással kezdtem, ám a
gimnáziumban Ternay László tanár úr
(aki művészettörténetre tanított) személyén keresztül el is dőlt a sorsom. Beszélt
a myroni Discobolosról is, amelynek harmóniája olyannyira megfogott, hogy elhatároztam: én is ilyen akarok lenni!


A falon illő helyen látható a tökéletes diszkoszvető szobráról készült fénykép. Miért
is oly tökéletes ez a Discobolos – teszem föl
a kérdést? „Pördület után a diszkosztartó

Lajos tanárom és a Hódmezővásárhelyen
élt Németh László író döntően befolyásolta. Már fel is vettek, amikor Bácsalmási
Péter bácsi rábeszélt: inkább jöjjek a TF-re! Ezért
az agitációért örök életre
hálával tartozom neki!
Annál is inkább, mert
a főiskolás éveim alatt
(1951–1955) az edzéseimet is ő irányította.


Hiába volt az 1954-es
berni Eb-n bronzérmes, mégsem vitték
ki Melbourne-be, az
1956-os olimpiára.

Később sem volt szerencsém, hiszen például a
következő olimpián, Rómában az első dobásom
mindjárt 58,50-re sikerült, ám elvették, mert

Kép és szöveg:
Jocha Károly

Ennél valóban ma sem tudok jobbat. Ezt
VII. osztályos gimnazistaként a gyakorlatban is próbáltam megvalósítani. Egy
fogaskereket szereztem, leköszörültem a
fogait, s úgy dobálgattam. Nyolcadikos
koromban figyelt fel rám diáktársam, az
akkoriban már ifjúsági válogatottságig jutott Barna Péter, aki biztatott, hogy nekem
bizony atlétának kell lennem.


Szécsényi József igazolta Barna Péter észrevételét. A szentesi gimnazista első versenyén, 1951-ben Szolnokon túldobta a 39
métert, Csepelen pedig már 41,77-et mutatott a mérőszalag.

Ekkoriban abszolút amatőrként fényképsorozatokból igyekeztem fejleszteni magamat, közben készültem az ELTE magyarnémet szakára. Érdeklődésemet Kornya
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tam a világranglistán, így az ott elért 5. helyem kellemes meglepetésnek számított.


A TF-es éveket követően 1956 őszétől
visszakerültem Szentesre, a több mint 100
éves Horváth Mihály Gimnáziumba. Háromhavonta feljöttem Budapestre, hogy
megmutassam magamat, de egyébként
egyedül edzettem. Egyik ilyen vizit alkalmával megkérdezte Bácsalmási Péter bácsi: „Milyen faxnit csinálsz, te Jóska?” Az
elemelkedéses dobásról volt szó, amit én
hoztam be a köztudatba. Péter bácsi engedte érvényesülni a tanítványait...


Nem maradt meg az első diplománál: előbb
az ELTE pszichológusi diplomáját szerezte
meg, majd ugyanott doktorált, az MTA-n
pedig 1979-ben biológusként védte meg
kandidátusi értekezését.

Pascal elvét vallom, aki szerint minél többet tudunk belélegezni a különböző határtudományok területéről, annál többet
tudunk hozzátenni a saját területünkön –
mondja. – Ezért is érdekelt a pszichológia, a
versenyzés lélektana, mert jómagam is labilis alkat voltam. Előbb jó, később rosszabb,
az utolsó éveimben megint kimondottan jó
versenyzőnek számítottam. A doktori diszszertációmat is a versenyzés lélektanából
írtam. Arra igyekeztem keresni a választ,
kit és miként lehet, illetve kell befolyásolni
a pszichotróniás edzések alkalmazásával.


akkoriban még elsőként és egyetlenként a
dobókörből elemelkedve dobtam, bár a lábammal mindig a körön belül fogtam talajt. Talpról viszont méterekkel kevesebbet
tudtam, így jött a csalódást jelentő 4. hely.
Tokióval (1964) kapcsolatban már nem
voltak illúzióim. Akkor már csak a 27. vol-

Szécsényi József nevéhez az Európa-csúcs
(58,33 m), majd az első 60 méter feletti
magyar eredmény (60,66 m) fűződik elsősorban. Ám nem csak az eredmények kívánkoznak nyomtatásba.

Bár a tanszékvezetésről 65 éves korában
le kellett mondania, változatlan ügybuzgalommal tanít. Közben pedig a maga
karbantartásáról sem feledkezik meg.
Házában konditerem is található, s ő ki is
használja a lehetőséget.

Annak idején Varjú Vili, Zsivótzky Gyula, Kulcsár Gergely és Rozsnyai Huba állt
legközelebb hozzám, leginkább egy szobában laktunk versenyeken. Később az
említett diszkoszvető négyes állt közel
hozzám, de még ma is meg-megnézem a
tízpróbázó Zsivóczky Attila edzéseit. Feleségem az RSG-, tánc- és aerobik tanszéken tanít. Lányom révén három unokánk
van: Dávid (20), Violetta (19) és Diana
(18). Ők viszont inkább hobbisportolók;
mindhárman tanulnak.

ÚJBUDAI
SPORTHÍREK
FUTÓ- ÉS KERÉKPÁROS NAP KAMARAERDŐN

Újbuda Önkormányzata április 29-én,
szombaton 9-től 12 óráig Futó- és Kerékpáros Napot szervez Kamaraerdőn.
A futók számára 3 és 7 km-es, a kerékpárosoknak pedig 5 és 9 km-es távot
hirdetnek meg. A rövidebb távra 14
éves korig, a hosszabbra 14 éves kortól
lehet nevezni. Jelentkezni előzetesen
a Kamaraerdei Ifjúsági Parkban és az
önkormányzat szabadidő és sport osztályán a 372-3482-es telefonszámon
lehet, illetve indulás előtt a helyszínen.
Eredményt korcsoportonként hirdetnek, nyereményt a helyezettek kapnak.
TAVASZI SPORTNAP

A XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
április 30-án, vasárnap 9-től 17 óráig
nyílt lakossági Tavaszi Sportnapot tart
az ELTE pályán (Mérnök utca-Mohai
utca sarok). A programban kispályás
labdarúgótorna, röplabda-, asztalitenisz- és teniszbajnokság szerepel,
amelyen – elsősorban felnőtt – férfiak
és nők egyaránt indulhatnak. Csapatversenyek esetében az önkormányzat
szabadidő és sport osztályán kell jelentkezni a 372-3482-es telefonszámon, az egyéni sportágakban az előzetes jelentkezésen kívül a helyszínen is
lehet nevezni.
VÍZILABDA LÁNYOKNAK

Keresik a legutóbbi világbajnokságon
aranyérmes női vízilabdázók utódait!
Elsősorban 1994–95–96-os születésű
lányok jelentkezését várják, de csatlakozhatnak más korosztályok is. Minimális úszótudás szükséges. Az edzések
időpontja áprilistól: hétfő, szerda, péntek 16-17 óráig. A diáksportegyesület
foglalkoztat serdülő-, ifjúsági- és junior válogatott játékosokat. Az edzéseket
korábbi felnőtt válogatott, sokszoros
magyar bajnok játékos vezeti. Jelentkezés a 06/20/824-7623-as telefonszámon vagy a leanypolo@citromail.hu
e-mail címen. Az edzések címe: IX.,
Kvassay Jenő út 1., VITUKI Uszoda.

