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 MSZP 48,19% (186),
 FIDESZ KDNP 42,49% (164),
 SZDSZ 4,66% (18),
 MDF 2,85% (11),
 MSZP SZDSZ 1,55% (6),
 SOMOGYÉRT 0,26% (1)
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A Kulifay család

Cimbalomvirtuóz

Az innovátor

A család szinte minden tagja
érintett valamely művészeti
ágban. A héten hetüknek közös
kiállítása nyílik a Hadikban.

Balogh Kálmán és a Gipsy Cimbalom Band az A38 Állóhajón
a jazzt, a flamencot és még sok
más zenei stílust ötvözött.

A friss Eötvös Lóránd-díjas
Antos László szerint az innováció lehet a magyar gazdaság
egyik fő hajtóereje.

interjúnk az 7. oldalon

riportunk a 12. oldalon

interjúnk a 4. oldalon

Gyurcsány Ferenc alakíthat kormányt

A győzelem pillanatai: Dr. Józsa István és Molnár Gyula pezsgőt bont a szocialisták és egyben a saját győzelmére.

Bár hivatalos végeredmény még nincs
– meg kell várni a jogorvoslati határidőket, valamint a külföldről érkező
szavazatokat –, az idei országgyűlési
képviselő választáson az MSZP nyerte
a legtöbb mandátumot: minden valószínűség szerint legkevesebb 186 képviselőjük lesz az új országgyűlésben.
Eddigi koalíciós partnerük, az SZDSZ
18 mandátumot szerzett, az MSZP és az
SZDSZ együtt pedig 6-ot. A két párt a két
választási forduló között már megállapo-

Interjú a rendőrkapitánnyal

dást kötött az együttműködésről. A Fidesz-KDNP szövetségnek 164 képviselője
ül majd az országházban, az MDF-nek
pedig 11. Egy képviselő pártonkívüliként,
a Somogyért Egyesület színeiben jutott be
az országgyűlésbe.
A választások hivatalos végeredményére még május elejéig várni kell, hiszen
mind a 110 választókerületben, ahol volt
második forduló, egy kijelölt szavazókörben nem számolták össze a voksokat. Itt
a szavazás befejezése után lezárták az urnákat, és addig őrzik, amíg megérkeznek a

KÖZBIZTONSÁG

külföldön leadott szavazólapok. Ezeket az
itthoniak közé keverik és együtt számolják meg, a külföldi szavazatok titkossága
érdekében. Csak ezután lehet kimondani
a végeredményt, és csak a jogorvoslati idő
lejárta után válhat hivatalossá a választások végeredménye.
Az Országos Választási Bizottság elnöke, Szigeti Péter azt azonban kijelentette, hogy a választás törvényes volt, tehát
nincs akadálya az eredmények megállapításának. Sólyom László köztársasági
elnök köszönetet mondott azoknak, akik

Dömök Viktória

Révész Marianna

Az MSZP meggyőző többséget szerzett  Újbudán Deák András (15. vk.), Molnár Gyula (16. vk.) és Józsa István (17. vk.) nyert

Deák András ezúttal egyéni képviselőként került be a parlamentbe.

részt vettek a szavazáson, és megköszönte
a voksolás szervezőinek, lebonyolítóinak
a munkáját is. Közölte, hogy rövidesen
fölveszi a kapcsolatot a parlamentbe jutott
pártokkal, hogy minél hamarabb megalakulhasson az új országgyűlés.
Újbudán a 15. választókerületben a
30 764 választópolgárból 23 494 fő (76,37
százalék) jelent meg. 94,59 százalék feldolgozottság mellett Deák András, a
Fidesz-KDNP jelöltje 52,23 százalékkal
lett első. Szabó Vilmos, az MSZP jelöltje
47,77 százalékot ért el.

A 16. választókerületben a 39 702 választópolgárból 28 820 fő (72,59 százalék) jelent
meg. 95,65 százalék feldolgozottság mellett
Molnár Gyula, az MSZP jelöltje 58,82 százalékkal lett első. Kristóf József, a FideszKDNP közös jelöltje 41,18 százalékot ért el.
A 17. választókerületben a 32 521 választópolgárból 25 496 fő (78,4 százalék)
jelent meg. 94,59 százalék feldolgozottság
mellett dr. Józsa István, az MSZP jelöltje 52,26 százalékkal lett első. Dr. Kupper
András, a Fidesz-KDNP közös jelöltje
47,74 százalékot ért el.

A gyerekek harmadszor kereshették fel a Mesekertet

VIRÁGOK

Kevesebb a betörés

Dísznövények a Villányi úton

Mint minden munkahelyen, így a
rendőrségen is az új év első negyedévében szokás elemezni, számba venni
és értékelni az előző esztendő eredményeit, hiányosságait, meghatározni
az év főbb feladatait. Dolgozószobájában erről beszélgettünk Újbuda
rendőrkapitányával, dr. Czellér Ferenc
ezredessel.

A Budapesti Corvinus Egyetem Budai
Arborétumában rendezett szakkiállítás és vásár egyetlen hibája az idén is
a népszerűsége volt. Aki nem a nyitás
utáni órákban érkezett, az nehezen
fért hozzá a legszebb standokhoz.



Ezredes úr, ha röviden jellemeznie kellene, mit
mondana el Újbudáról?

Újbuda, lakosságának száma és egyéb
adottságai alapján méltán érdemli meg, a
„város a városban” címet, hiszen a 33,47
km2-en, 140 000 fő él, amellyel – ha leválna
a fővárosról – az ország ötödik legnagyobb
lélekszámú városa lenne. A több, épülőfélben levő lakóparknak köszönhetően ez a
szám a közeljövőben ezres nagyságrenddel növekedhet. Földrajzi elhelyezkedéséből adódóan, Újbudát joggal illeti meg a

„főváros nyugati kapuja” titulus is, mert
ide futnak be nyugati és délnyugati irányból a főutak, a vasutak. Budapest hét közúti Duna-hídjából három érinti Újbudát: a
Szabadság, Petőfi és Lágymányosi híd. Ez
óriási közúti forgalmat gerjeszt, és egy-egy
ködös, csúszós, téli napon nem ritka, hogy
munkatársaimnak 8-10 közlekedési baleset helyszínén kell intézkedniük.

folytatás az 5. oldalon

Az óvodások részére külön programot
szerveztek az idén is. Lakos Imre alpolgármester megnyitójában elmondta,
hogy ezt az újbudai „specialitást” az önkormányzat 750 000 forinttal támogatta.
A Mérnök utcai Palánták, a gazdagréti
Pitypang és még más óvodák kis növendékei a kertészeti egyetem hallgatóinak
segítségével játékos formában tanulták,
hogyan kell növénypalántát ültetni, lúdtollal, bodzatintával írni és rajzolni, valamint két alkalmas kő között búzát lisztté
őrölni. A „teljes őrlésű”lisztből aztán sóval
fokhagymával lepényeket sütöttek forró
kövön. Akinek mindez túl nyugis, az lóra

szállhatott és lefejezhette a kócfejű török
martalócot. A kertészeti kiállítók az ország
egész területéről érkeztek. A hazai kistermelők közül legnépesebb tagozat most is
pozsgás- és kaktuszgyűjtőké volt, a Magyar
kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete kiállítása mellett megszámlálhatatlan kaktuszstand következett. Az egyik legnagyobb kínálatot a Fehérvári útról is jól ismert Szupp
Géza vonultatta fel. Gyűjteménye mintegy
kétezer fajt tartalmaz amelyből csaknem
ötszázat a kiállításra is elhozott. Különösen
szépek voltak az éppen virágzó, Bolíviából
származó Lobiviák.
Az Egyetemi Bonsai Klub kiállítása a
szokásos helyén, az A épületben kapott helyet. Különösen Marczika András almafája, Bartusek László ujjas juharfája, és Nagy
Árpád szilfája érdemelt figyelmet. A parkolóban egymás mellé zsúfolt kiállítások
bemutatták a leggyakoribb szobai és szabadföldi dísznövényeket a legjelentősebb

cégek kínálatában. A főépületben láthattuk
a csodálatos orchídeákat amelyek közül a
legolcsóbb (hazai termesztésű Phalenopsis)
2 000 forintba, a legdrágább (Vanda, holland import) 12 000 forintba került. Aki
már betelt a dísznövényekkel, az vehetett
otthoni termesztésre csiperke vagy shitake
gombát, különféle mézeket, kerti szerszámokat vagy szakkönyveket, folyóiratokat.
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Különleges születésnap a Cseperedő Óvodában

MDF JOGI TANÁCSADÁS

A minőség garantálja a szülő nyugalmát

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

Immár 35 éve annak, hogy a Cseperedő Óvoda megnyitotta kapuit. Az
intézmény első dolgozói talán titkon
remélték, de komolyan aligha gondolták volna, hogy a kerület egyik legismertebb és legnépszerűbb óvodája
2006-ban maximális kihasználtság
mellett működik majd.

– A jövőnk garanciája a népszerűség,
az ismertség és az a sok-sok szeretet, amely
kerületszerte övezi az itt dolgozók mindennapjait, óvodán innen és túl – mondta
alig leplezett meghatottsággal a hangjában
az intézmény vezetője, Halászné Bogdány
Zsuzsanna, aki hat éve vezeti a Cseperedő
Óvodát. Hozzátette, igencsak büszkék a

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

KIHELYEZETT
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK
Nyitva tartás: Hétfőn 15-19, kedden
9-13, szerdán 14-18, csütörtökön 1418, pénteken 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. A polgárőrök személyesen vagy a 209-3478-as telefonon
várják a lakossági bejelentéseket.

Hírek
FOGADÓÓRA

Újbuda Cigá ny
Kisebbségi Önkormányzata elnökhelyettese hetente szerdán 9-14.30 óráig
és pénteken 9-16 óráig tart fogadóórát az Újbuda Cigány Kisebbségi
Önkormányzat irodájában: XI.,
Petzvál J. u. 42. Telefon: 203-4229,
06/20/203-3832.
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).
HÁGA MÁRIA ,

A FIDESZ PROGRAMJAI

Állandó programok: minden kedden
ingyenes jogi tanácsadás 15-17 óráig (dr. Oláh András); a hónap első és
utolsó szerdáján 14 órától munkaügyi
tanácsadás; minden hónap első szerdáján 14 órától 16 óráig táplálkozási
tanácsadás; minden hétfőn és szerdán
angol kezdő (8-9) és haladó (9-10);
Gyere Nagyi Klub minden hónap első
csütörtökén 10 órától. Szolgáltatások:
ingyenes Internet, becsületkasszával
működő kávézó, konzervatív hetilapok, a Demokrata újság mellékleteként
megjelenő DVTV DVD-jének megtekintési lehetősége. A Magyar Szent
Korona képei. Weil Róbert festőművész kiállítása, nyitva április 30-ig.
A programokról bővebb információ
a 209-3439-es és a 06/20/471-4972-es
számon kapható. A helyszínük: XI.,
Budafoki út 9-11. Nyitva tartása: hétfő-csütörtök 10-18-ig, péntek 11-17-ig.

Az évforduló alkalmából kiállítást rendeztek az óvodások rajzaiból

Egy 35 éves ember tapasztalt, megfontolt.
Egy 35 éves óvoda egyszerűen csak büszke. Büszke a gyerekeire, az eredményekre,
az óvónőire és valamennyi dolgozójára.
Ám mindenekfelett arra a legbüszkébb,
hogy van. A népességfogyás, az önkormányzati intézményeket érintő takarékossági kötelezettség és a tömeges pályaelhagyás dacára Cseperedő volt, van és lesz.

különböző hivatalos, állami elismerésekre, ám az igazi minőségi bizonyítványt a
gyerekek állítják ki. A legnagyobb kitüntetés számukra az, ha a szülők azzal a biztos tudattal igyekeznek reggel a munkába,
hogy szemük fénye jó helyen van. Úgy
tapasztalják, az anyukák és az apukák is
szívesen „járnak az óvodába”. Az ő tenni
akarásuk eredményeként válhat valóra

megannyi, más intézmény számára soha
be nem teljesülő álom – hangsúlyozta az
óvoda vezetője.
A születésnapját ünneplő óvodában
nincs speciális nyelvoktatás, nincs versenysportra való felkészítés, és nincs semmilyen különleges oktatási módszer. Van
viszont szeretet, odafigyelés, folyamatos
gondoskodás. Az óvodavezető sietve megjegyezte: természetesen nem hagyják elveszni a tehetségeket.
Az ünnepségen Molnár Gyula, Újbuda
polgármestere a hagyományőrzés fontosságára hívta fel a jelenlévők figyelmét. Mint
mondta, minden kezdeményezést pártolni
kell, amely egy-egy közösség gyökereinek
felderítését, múltjának jobb megismerését
célozza. Erre a Cseperedő születésnapjához hasonló évfordulók szolgáltatják a legjobb apropót. A polgármester hozzátette:
az önkormányzat jóvoltából megújulhatnak az ablakok, több és jobb játék lehet a
polcokon. A legfontosabbat azonban csak
az óvoda munkatársai tudják biztosítani a felnövekvő generáció számára. És ez
számadatokkal nemigen érzékeltethető.
A Cseperedő Óvoda születésnapi zsúrján számos régi munkatárs is megjelent, a
széksorok között szerényen meghúzódva
foglalt helyet Székely Magdolna, az intézmény korábbi vezetője, aki két évtizeden
át felelt az óvoda kiváló működéséért.
Az Albert utcában lévő óvodába jelenleg száz gyerek jár, 98 százalékban kerületiek. Az óvoda működésének fókuszában
az egészséges életmódra nevelés, a mozgás,
és a környezetvédelem áll. Mindez persze
kizárólag játékba ágyazottan. Ahogy az a
Cseperedőhöz illik.

FKGP ÖSSZEJÖVETELEK

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

A MIÉP XI. kerületi irodájában (XI.,
Bartók B. út 96.) minden szerdán délelőtt 10-12-ig dr. Csigi Zsolt ügyvéd
ingyenes jogi tanácsadást tart. Kerekes
Péter metafizikai pszichoterapeuta
ingyenes lelki segély tanácsokat ad.
Jelentkezés a 06/30/384-4873-as mobiltelefonon. Ugyanitt a MIÉP XI. kerületi újjáalakult Ifjúsági Tagozata is
várja a radikális nemzeti gondolkodású fiatalokat minden hétköznap az iroda nyitvatartási idejében. Ugyancsak a
nyitvatartási időben a Magyar Fórum
régebbi számai ingyen elvihetők.
JOBBIK-KAPCSOLAT

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

Szigeti Ildikó

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.

Minden képzeletet felülmúl a múlt évben újonnan indult építkezések száma

Jelentős beruházások folynak
a rozsdaövezetekben

ÉJSZAKAI ÉS HÉTVÉGI PATIKAÜGYELET

Május 1-jéig a Szent Imre Gyógyszertár
(Karinthy Frigyes út 2. Tel.: 209-5683)
tart ügyeletet.
ÚJ HELYEKEN A SEBESSÉGKIJELZŐK

A február elején rendszerbe állított
három mobil sebességkijelző készülékeket április 21-től a Sarkadi út –
Előpatak utca, a Sáfrány utca – Herend
utca és a Karolina út – Diószegi utca
sarkán helyezte el a jelzőkészülékeket
működtető Újbuda 11 Kht.

A 2006-ban várhatóan több lakást
adnak át Budapesten, mint tavaly, de az
idén kezdődő lakásépítkezések száma
már nem éri el a 2005-ös rekordszintet.
A visszaesés hátterében az értékesítési
lehetőségek beszűkülése áll.
Mindez, és még sok egyéb az E-Build Információs és Tanácsadó Kft. tanulmányából derül ki, amely a Studio Metropolitana
Kht. megbízásából készült.

AZ AKARATOS GYEREK

Lakásépítés
2005-ben a legalább 50 lakásos magánberuházások száma elérte a 22 826-ot, ebből
7908 lakást át is adtak az év végéig. Idén
mintegy 9000 lakás építése fejeződhet be.
A 2005-ben átadott legnagyobb lakásprojektek a Kondorosi Lakópark, a Duna-Pest
Rezidenciák és a Center Ház voltak. A tavaly újonnan indult építkezések száma
11 678 volt, ez 28 százalékkal haladja meg
a 2004-es adatot. Idén azonban ez a teljesítmény már nem ismétlődik meg, az új
projektek száma 8500-9500 között várható. A magyarországi lakásépítésekből
mintegy 30 százalékos arányban részesedik a főváros. 2005-ben hat olyan építkezés kezdődött meg, amelynél az egy ütemben épülő lakások száma meghaladja a
300-at. Ezek közül a három legnagyobb a
csepeli Rákóczi Liget 483, az újbudai Bartók Béla úti Mandarin Kert 472 és a pesti
István Park 402 lakással.
Pest megyében 2005-ben a 30 lakásosnál nagyobb beruházások kategóriában
1506 lakás épült, ez a szám 17 százalékos
visszaesést jelent 2004-hez képest. A fejlesztések túlnyomó többsége továbbra is
az agglomerációban történik. Az összes
épülő lakásból tavaly 930-at át is adtak, az
új beruházások lakásszáma 641 volt.

Önkormányzati
bérlakások, idősotthonok
2005-ben a Közép-Magyarországi Régióban 11 beruházás keretében összesen 515
bérlakás épült, ezeknek több mint a fele a
XIII. kerületben. 2006-ban az új kivitelezések száma csökkeni fog.
A tavaly indult hat fejlesztés 285 lakásával szemben idén mindössze három új
beruházás kezdődik el összesen 71 lakással, mindhárom projekt a Ferencvárosban valósul meg. Pest megyében 2005ben nem beszélhetünk önkormányzati
lakásépítésről, 2006-ban is csak szerény

Dömök Viktória

 Eleven Center, XI., Rétköz u. 7.

Révész Marianna

Honlap: www.ujbuda.hu

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.

előrelépés várható, összesen 58 lakást
terveznek építeni Százhalombattán és
Gyálon. 2005-ben 30 százalékkal bővült
az idősotthonok száma, 2006-ban viszont
visszaesés várható.

Szálloda-, iroda- és
kereskedelmi épületek
A régióban ismét növekedésnek indult a
szállodaépítés, a megkezdett fejlesztések
túlnyomó része a négycsillagos kategóriába tartozik, és a főváros területén épül.
2006-ban elindul az Andrássy úti Balettintézet szállodává alakítása, új hotelek
lesznek az Úttörő Áruház és a Blaha Lujza téri sajtószékház helyén.
2005-ben 615 ezer négyzetméter volt
a legalább 5000 négyzetméteres épülő
irodaházak összes alapterülete a fővárosban, 2006-ban pedig újabb kivitelezési
hullám várható. Az újonnan induló építkezések összes alapterülete várhatóan
300-400 ezer négyzetméter között lesz.
2006-ban 90 százalékkal több irodaterületet adnak át, mint 2005-ben, 370 ezer
négyzetmétert.
Az ipari és logisztikai beruházások 70
százaléka Pest megyében, 30 százalékuk
Budapesten valósul meg. 2005-ben 30
százalékkal csökkent a kereskedelmi épületek összterülete. Folytatódott a területi
súlypont eltolódása a fővárosból az agglomeráció irányába. 2003-ban az összes
alapterület 80 százaléka Budapesten épült,
2005-ben pedig már csak 40 százalék.

Rozsdaövezetek
2005-ben 44 jelentős beruházás fejeződött
be a főváros rozsdaövezetében, melyek közül 24 lakásprojekt volt, 20 pedig nem lakásfunkciójú épület, köztük 13 irodaház,
ez a szám jelzi, ezen a területen töretlen a
befektetők érdeklődése. A rozsdaövezeti
beruházások várhatóan a jövőben is főként ipari és a logisztikai célúak lesznek.
(w.k.t.)

Az átlagosnál erősebb akaratú gyermekekről és a velük való bánásmódról
tart előadást Kendra Smiley május 17én, szerdán 18–21 óráig a Kelenföldi
Evangéliumi Gyülekezetben az Etele
út 55. szám alatt (a volt Olimpia mozi
épülete). Smiley utazó előadó és író,
akinek szakterülete a családi élet és
a gyereknevelés, emellett rendszeresen jelentkező rádióműsort vezet az
Amerikai Egyesült Államokban. A
program – mely kizárólag felnőtteknek
szól – magyar és angol nyelven egyaránt érthető lesz. Belépési díj: 500 Ft,
információ: 203-4634, www.kegy.hu
BEFEJEZŐDŐ ÚTFELÚJÍTÁSOK

A tervek szerint április 30-án befejeződik a XI. kerületben a Balatoni út Egér út
– kerülethatár és a Budaörsi út Budapest
határ – Beregszászi út közötti szakaszának útfelújítása, melyet a Podmaniczky
Program keretében a főváros és a kormány közösen finanszírozott.

Zajtérkép a fővárosról
és vonzáskörzetéről
Egy európai uniós direktíva, és az
emiatt módosított magyar környezetvédelmi törvény alapján
kormányrendelet született arról,
hogy 2007 júliusáig stratégiai zajtérképet kell készíteni az egymilliósnál
nagyobb lakosságszámú nagyvárosokról és agglomerációjukról, 2008
júliusáig pedig e zajtérkép alapján
intézkedési tervet kell kidolgozni.
Magyarországon a rendelet hatálya alá Budapest és a fővárost körülvevő 21 település
tartozik, ezek Dunakeszi, Fót, Csömör,
Kistarcsa, Kerepes, Pécel, Vecsés, Gyál,
Dunaharaszti, Szigetszentmiklós, Diósd,
Érd, Halásztelek, Törökbálint, Budaörs,

Budakeszi, Solymár, Üröm, Budakalász,
Pomáz, Szentendre. Az érintett önkormányzatok 2005. október 4-én társulási
megállapodást írtak alá, majd közös pályázatot nyújtottak be a környezetvédelmi
minisztérium Fejlesztési Igazgatóságához,
melyet 2006 januárjában elfogadtak, így
a 22 önkormányzat 2006. március 20-án
aláírhatta a projektre vonatkozó támogatási szerződést a Fővárosi Önkormányzat
Főpolgármesteri Hivatalában. A zajtérkép
elkészítésének az összege 680 millió Ft
– a munkát a Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program keretében
végzik –, ennek háromnegyedét az Európai Regionális Fejlesztési Alap, egynegyedét a hazai költségvetés biztosítja.
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folytatás az első oldalról

Az Újbuda szerkesztősége a választások éjszakáján, az eredmény ismeretében mind a hat képviselőjelöltet meginterjúvolta. Négy kérdésre vártunk
választ:


Hogyan értékeli az Újbudai választásokat?



Erre az eredményre számított, elfogadja a
választások eredményét?



Személy szerint hogyan viselte Ön, illetve
a családja a kampány kihívásait?



Kérjük, hogy a legfontosabb, Újbudával
kapcsolatos tervei közül osszon meg néhányat olvasóinkkal.

Deák András (Fidesz-KDNP)
Megtartottuk kereszténydemokratának ez a választókerületet. Nem
vag yok teljesen
megelégedve, kicsivel jobb eredményt
vártam. El kell
gondolkodnunk,
hogy kikből áll az
az MDF szavazóbázis, amelyik az MDF-re
szavazott az első fordulóban. Ez nem látható, az eredmények is zavarosak emiatt.
Nyilvánvaló, hogy ez az MDF-bázis nem
ugyanaz, mint ami volt 1990-től 2002-ig.
A lényeg, hogy át tudtuk venni a stafétabotot a régi MDF-től, az új MDF-fel pedig meglátjuk, hogy mi lesz. Nincsenek
végleges győzelmek. Most mi vezetünk,
de munkával meg kell hálálni az emberek
bizalmát és meg kell győzni azokat, akik
nem ismertek engem, akik nem előlegeztek bizalmat nekem, hogy hathatósan és
jól fogom képviselni őket.
Nagyon sok méltatlan támadás ért.
Ez kicsit szokatlan, mert szakpolitikus
vagyok, energetikával foglalkozom, ahol
kilowattok, joule-ok vannak, ahol egzakt
minden. Én senkit nem bántottam. Tudom, hogy a támadások nem a személyemnek szólnak, hanem annak, aki itt
elindult. A plakátjaimra például horogkeresztet ragasztottak. Tudom, hogy ez
hozzátartozik a kampányhoz, ez a modern népművészet. Tudomásul veszem,
megvonom a vállamat, de egy kicsit zavar.
A családomat távol tudtam ettől tartani.
Ugyanakkor gyerekeim nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a munkába. Érdekes, hogy én, aki már 55 éves vagyok,
vártam, hogy megtudjam, van-e állásom
vagy nincs. Ez érdekes élmény volt, és hála
Istennek sikerült.
Energetikus vagyok, parlamenti munkám jelentős része távol esik Újbudától,
Szentimrevárostól. Egy képviselő a befolyását helyi szinten is tudja érvényesíteni.
Ha kiállok egy ügy mellé, ha harcolok egy
jó célért, az másféle publicitást kap. Helyi
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Újbudáról Deák András, Molnár Gyula és Dr. Józsa István került be a Parlamentbe

Interjúk választás után
ügyekkel is akarok foglalkozni. Például a
Hamzsabégi úti zajvédő-fallal: már ki is
gondoltam valamit. Aztán itt van a Parkszínpad, amit át akarok alakítani, garázsokat akarok kikényszeríteni az önkormányzatból. Nem olyan képviselő akarok
lenni, aki megjelenik a kampányban és
utána eltűnik. Más típusú politizálást szeretnék megvalósítani. Ezt számon is kérhetik rajtam.
Csapody Miklóstól nem várok hívást,
az előzmények miatt nem számítok rá, úgy
gondolom, ő személyes sértésnek vette,
hogy itt megjelentem. Nem bántottam soha, nincs vele konfliktusom, ezt a politika
hozta. Szabó Vilmos sem hívott még föl,
de nincsen rossz kapcsolatom, vele korrekt
küzdelmet folytattam.

Molnár Gyula (MSZP)
Úgy látom, hogy a
választások második fordulójában
olyan sokan mentek
el szavazni, olyan
magas volt a részvételi arány, hogy
– bármelyik pártból
is kerüljenek ki – a
győztesek legitimitása nem kérdőjelezhető meg. Olyan esemény szerencsére nem történt, ami a választások tisztaságára akár csak árnyékot
is vetne. Örömmel tapasztaltam, hogy az
utóbbi hetek lázas közéleti hangulata ellenére az emberek nyugodtan, méltósággal
tudták a maga helyén kezelni a történéseket, a kampányt.
Úgy gondolom, hogy a legnagyobb
ellenzéki párt a kampány előrehaladtával
egyre kevésbé számolt Budapesttel, maga
sem bízott abban, hogy itt számottevő
eredményt érhet el. Az első forduló előtt
még a Budapest minisztérium ötletével
rukkoltak elő, a két forduló között pedig
vidéken azzal kampányoltak, hogy a főváros egy olyan vízfej, ami elszívja az ország
erejét. Ez a két tétel – amelyek közül én
természetesen egyikkel sem értek egyet
– egymásnak gyökeresen ellentmond.
A következő időszak nagyon fontos
feladata számomra, hogy a választások felfokozott hangulatú időszaka után ne csak a
saját választóim, de a választókerület minden polgára számára jó képviselő legyek.
Számomra budapesti pártelnökként,
kerületi politikusként, polgármesterként
világos a feladat. Az országos politikában
dinamikus, stabil kormányzás szükséges,
Budapesten pedig a lehető lerövidebb időn
belül valóra kell váltani azt a Budapest

programot, amit Gyurcsány Ferenc az Új
Magyarország programban megígért. Ez
800 milliárd forintos, jól átgondolt csomag, amelynek főbb pontjai a 4-es és 5-ös
metró megépítése, az útfelújítások fokozása, a kórház-korszerűsítések.

MSZP-nek és az SZDSZ-nek, az önkormányzatnak, a polgármesteri vezetésnek
és a parlamenti képviselőknek megadott.
Magam és munkatársaim mindent
megtettünk a győzelemért. Titkon bíztam abban, hogy meg tudom győzni a
szavazókat a programomról. Végülis,
ha kis mértékben is, de az Fidesz-KDNP
jelöltje nyerte el a Gellért-hegyi egyéni
mandátumot. Ehhez neki én minden jót
kívánok.
Ezután is az lesz a célom, hogy a kerület hasznára legyek, értsem és megértessem magam a kerület lakóival. A
Budapesti területi listáról bejutottam a
parlamentbe, ahol ismét képviselő leszek.
Támogatni szeretnék minden hasznos
újbudai kezdeményezést, a metró építést,
a Bartók Béla út világvárosi úttá, kulturális centrummá fejlesztését. Régi mániám a
Hadik kávéház (újra) megnyitása.
A kampány során személy szerint
én nehezen viseltem, hogy ki voltam
plakátolva az utcán, és az Államigazgatási
Főiskolára járó lányom napi jelentéseket
hozott, hol tépték le, mit írtak rá.

Dr. Józsa István (MSZP)
A választók bizalmában tükröződik
a négy év alatt elvégzett munkának,
az elszántságnak,
a szociál-liberális
kormányzat eredményeinek az elismerése. Nagyon
örülök, hogy ezt az
eredményt nyílt, tiszta eszközökkel sikerült
elérnünk. Sajnálatos, hogy az utolsó napokban Gazdagréten nem elfogadható módon
kampányoltak az ellenfeleink. Remélem,
most ők is megértik, hogy Budán nem lehet,
nem érdemes ilyen eszközökhöz nyúlni. Az
itteni választók ezt nem honorálják.
Vágyaimban titokban erre az eredményre számítottam, de ez csak most vált
bizonyossággá a választások éjszakáján.
Természetesen nagyon boldog vagyok barátaimmal, munkatársaimmal együtt. A
mostani eredményem jobb, mint a négy
évvel ezelőtti – úgy gondolom ez visszaigazolása annak, hogy a parlamenti munkámban Újbuda érdekeit jól képviseltem.
Vállalásaim mellett kiállok a most következő munkás hétköznapokon is: építsük
a 4-es metrót a virágpiacig, az M0-ást tegyük teljessé új Duna-hidakkal, hogy kisebb
legyen nálunk a terhelés, a közúti forgalom.
Nem csak a saját választóim, de minden
választópolgár képviselője szeretnék lenni.
Ha az őszi önkormányzati választások is így
sikerülnek, akkor minden reménye meglehet az Újbudaiaknak, hogy jól mennek a
dolgok, fejlődik, gyarapodik a város.

Kristóf József (Fidesz-KDNP)
Több tartaléka volt
Mol ná r Gy u lának, nem lep meg
az eredmény. Még
nem tudom, hogy
mi befolyásolta az
eredményt. Az eddig ismert csalási
módok közül nagyon sok olyan van,
amelynek számszaki eredménye nem állapítható meg. Van hírünk láncszavazásról, ennek a mértékét nem igazán tudni.
Egyes szavazókörökben idegen pecséteket
találtak. Ezek a csalási technikák, amióta
a kommunisták léteznek, azóta az általuk gyakorolt technikák valamelyikéhez
illeszkednek. A kékcédulásnak nevezett
módszert egy belügyi rendelettel most is
életben tartanak. Ezekkel a technikákkal a szavazóköri választott tagok most is
elég erélyesen éltek, úgyhogy ezek után az
eredmény nem lehet meglepő.
A család elég sokat levett a vállamról, hogy részt vehessek a kampányban.
Nekem munkám mellett, szabadidőm
terhére kellett csinálnom. Ezért nem kell
szégyenkeznem.
Februárban választottak a Keresztény
Társaskör elnökévé, úgyhogy a társadalmi
mozgásterem megvan. Az önkormányzati választások ősszel lesznek, bár erről még
nem tudok mit mondani. Nem én vagyok

Szabó Vilmos (MSZP)
Az első mondatom
a köszöneté. Szép
számmal szavaztak a szocialista
jelöltekre a kerület
lakosai, két helyen
győzelemhez segítették indulóinkat,
egy helyen pedig
kis különbséggel
maradtunk el a remélt teljes győzelemtől.
Ez megerősítette azt az eddig is tapasztalt
támogatást, amit a kerület lakossága az

Madárhegy lesz Újbuda Rózsadombja

A KSH legfrissebb jelentése szerint tavaly
3800 fővel többen költöztek Budapestre, mint ahányan elköltöztek innen. Ez
egyértelműen jelzi, hogy a főváros kezdi visszahódítani azokat, akik az elmúlt
években elhagyták a várost, és külföldről
is toboroz lakókat – mondta Demszky
Gábor főpolgármester április 20-án, a Madárhegyi Lakópark alapkőletételénél.
Budapest vezetője rámutatott arra is,
hogy a fővárosban csökken a várost fenyegető elöregedés is, tavaly ugyanis csaknem
6 százalékkal több gyerek született, mint
egy évvel korábban, és a halálozások száma mindössze 1 százalékkal növekedett
2004-hez viszonyítottan. Úgy tűnik tehát,
Budapest túl van azon a kritikus városfejlődési szakaszon, amelyen a világvárosok
átesnek. A legtöbb európai nagyvárosban
30-40 év alatt ment végbe a nálunk is tapasztalható kiköltözési hullám, amelyet
a visszaköltözők hulláma követett. Budapesten az elmúlt két évben – 10-15 nehéz
esztendő után – fordult visszájára a trend.
Elképesztő ütemben épülnek lakóépületek a fővárosban: évről évre több mint
tízezer új lakást adnak át. Csak ebben a
ciklusban, 2002 óta 2,8 millió négyzetméternyi lakás épült. Ez az elmúlt évben na-

ponta 3 ezer négyzetméter új lakást jelentett. Budapesten 12 303 lakás épült tavaly,
21 százalékkal több, mint 2004-ben. Ez a
dinamikus fejlődés folytatódik, hiszen tavaly 15 427 lakás építésére adtak engedélyt
– hangoztatta a főpolgármester.
Demszky Gábor utalt a Podmaniczky
Programra is, amely a 2005 és 2013 közötti időszakra rögzíti a Budapesten
megvalósítandó projekteket és a fejlesztések szempontjait. A Program azt a célt is
szolgálja, hogy a fővárosi, kormányzati és
magánberuházásokat egységes koncepció
alapján összefogja, és ezzel is kiszámíthatóvá tegye a fejlődési folyamatokat.
Ezen a most még beépítetlen hegyhá-

ton néhány éven belül egy pezsgő, modern és szép, új városnegyed lesz. A több
mint 10 milliárd forintos beruházásnak
köszönhetően e 10 hektáros területen egy
modern gáz-, víz- és úthálózattal rendelkező családi házas lakóterület jön létre.
A 71, legalább ezer négyzetméter alapterületű építési telekre előírt 15 százalékos
beépíthetőségi küszöb biztosítja, hogy
a terület ne legyen túlzsúfolt, és a nagy
zöldfelületek legyenek meghatározóak a
városképben. A Madárhegyen felépülő
új városrész Budapest azon körzeteinek
a sorába fog tartozni, amelyek miatt még
többen fognak ide költözni, és amely hozzá fog járulni ahhoz, hogy egyre többen

Révész Marianna

Madárhegyen nem egyszerűen lakni,
hanem élni lehet majd. A most még
parlagon álló hegyhát igazi presztízshely lesz a kerületben. Némi fogalomzavarral élve Madárhegy lesz Újbuda
Rózsadombja. A 10 hektáros területen
épülő lakópark alapkövét április 20-án
helyezték el. A családi házas városrész
telkeit szeptember elején vehetik birtokba a leendő tulajdonosok.

Molnár Gyula, Dr. Futó Péter és Demszky Gábor lapunkat is elhelyezte az alapkőben

tapasztalják meg: Budapesten jó lakni
– tette hozzá a főpolgármester.
Molnár Gyula, Újbuda polgármestere elmondta: néhány évvel ezelőtt sokan
mosolyogtak, amikor megfogalmazták
a szándékot, legyen Újbuda egy olyan
városrész, amely – nevéhez hűen – dinamikusabban és látványosabban fejlődik
a többinél. Ha valaki ma végignéz a kerületen, láthatja, az egykori tervek nem
csupán utópisztikus elképzelések voltak.
Az a fejlesztés, amely jelentős részben magántőkéből, komoly kerületi és fővárosi
támogatással megvalósult, azt jelzi, hogy
Újbuda a befektetők számára az egyik
legkedveltebb célponttá vált. Olyan mértékű fejlesztések indulnak a közeljövőben,
amelyek gyökeres átalakulást hoznak a
városrész életében.
A polgármester örvendetesnek nevezte, hogy sikerült olyan finanszírozási konstrukciót találni a beruházáshoz,
amely révén úgy sikerül magántőkét bevonni, hogy közben az önkormányzati
kontroll megmarad.
Molnár Gyula emlékeztetett rá: a közelmúltban végleges formába öntötték
Újbuda Településfejlesztési Koncepcióját,
ami a következő 15-20 évre meghatározza, hogy milyen jellegű beruházásokat
támogatnak és melyeket nem. Olyan fejlesztési tervek számíthatnak a jövőben az
önkormányzat támogatására, amelyek
színvonalasak, méreteiben és funkcióiban
a mai kor igényeihez illeszkedő lakóterek
kialakítását célozzák, meghagyva a levegős, tágas, budai környezetet. A Madárhegy iskolapéldája ezen önkormányzati
szándékok megvalósulásának. Itt minden
feltétel adott ahhoz, hogy igényes, a város

a jelölő; mint választókerületi elnöknek,
nincs javaslattételi jogom. Várjuk meg az
elnökség döntését.

Kupper András (Fidesz-KDNP)
A 17-es választókerületben az MDF-es
szavazók nem jöttek
el a második fordulóban, ezek a szavazatok hiányoznak
nekem. Ha ezt a különbséget hozzátenném azokhoz a szavazatokhoz, amiket
kaptam, a jobboldal meg is nyerhette volna
ezt a választást. A második forduló napján
rengeteg visszaélés volt. Elfogadhatatlan
például, hogy a kivitt mozgó szavazóurnát magára hagyják egy cukrászdában.
Voltak jelzések a láncszavazásról. Olyan
kampányanyagokat szórtak ki, amelyek
súlyosan sértették a választást. Illegális
sms- és telefonkampánya is volt az MSZPnek. Ez a választás megint nem volt tiszta.
Nem tudom, hogy milyen lépésekre lesz
szükségünk – a választási bizottság még
ülésezik –, de elképzelhetőnek tartom,
hogy megtámadjuk az eredményt.
Fizikailag nagyon kimerített a kampány, hiszen a Fidesz budapesti elnökeként a többi választókerületet is felügyeltem. Nem volt olyan politikus – ha tisztességgel dolgozott a kampányban –, akinek
ne okozott volna ez családi konfliktust.
Nálunk részemről kimaradást, a családom részről hiányt okozott. A következő
hetekben, hónapokban megpróbálom
ezt bepótolni: minden lehetséges percet
együtt akarok tölteni a gyerekekkel.
Mindazokat a javaslatokat, amelyeket
a kampányban megfogalmaztam, indítvány formájában be fogom nyújtani az országgyűlésben. Kíváncsi vagyok arra, hogy
Józsa István, aki szóban megígérte, hogy
támogatni fogja ezeket a javaslatokat, mit
fog tenni, amikor a frakciófegyelmet meg
kell tartani a kormánypárti sorokban.
(g. p. – h. l.)

KI NYERT A SZAVAZÓKÖRÖKBEN?

 MSZP
 FIDESZ-KDNP

A lila színnel jelölt szavazókörökben a külföldön leadott voksok számlálása után lesz
végleges eredmény

egésze szempontjából igencsak vonzó lakópark létesüljön.
Lakos Imre alpolgármester az önkormányzatok vagyongazdálkodásáról szólva
megjegyezte: ez olyan téma, amely körül
mindig sok a kérdőjel, a bizonytalanság,
a homály. Újbuda tekintetében elmondható, hogy a városrész pénzügyi lépései
mindenki számára érthetőek, átláthatók,
miközben egyedi konstrukciót sikerült találni a beruházások lebonyolításához.
Madárhegyen az önkormányzatnak
sikerült tíz hektárnyi egybefüggő területet megvásárolni abban a tudatban, hogy
egy kincs birtokába jutnak. Ez ugyanis
Budapest számára az utolsó esély egy igazi nagyberuházás megvalósításához. A
városrész vezetői – formabontó módon
– nem befektetőt, hanem konstrukciót
kerestek a terület hasznosítására. A pályázaton így találtak rá a Futureal Csoportra,
amely zártkörű, nyílt végű ingatlanfejlesztési alap létrehozásával vállalta a Madárhegyi Lakópark kialakítását. Az önkormányzat minden lényeges döntésnél jelen
van, ily módon érvényesítheti a városfejlesztési elképzeléseit – hangsúlyozta az
alpolgármester.
A Futureal Csoport tulajdonosa és
vezetője is a magántőke és a közösségi
finanszírozás együttes meglétére hívta
fel a jelenlévők figyelmét. Dr. Futó Péter
tájékoztatása szerint az 1,6 milliárd forintos ingatlanalapot a Futureal és az önkormányzat egyenlő arányban jegyezte le. A
projekt során összesen 71 darab, össz-közműves építési telket alakítanak ki, melyeknek több mint 70 százaléka már elkelt.
Az eredetileg kalkulált fél év helyett a
Strabag Rt. vállalta, hogy mindössze négy
hónap alatt kiépítik a víz-, gáz- és csatornahálózatot, gondoskodnak a villanyszolgáltatásról és a közvilágításról, valamint
elkészítik az utakat és a parkokat.
Szigeti Ildikó
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Őszintén köszönöm az egész szerkesztőség
nevében! Mindenkinek jól esik az elismerés. S ha már az elismerésnél tartunk, az Ön
kitüntetése – túl azon, hogy az eddigi munkáját dicséri – rejt egy külön érdekességet
is. Furcsa egybeesés: valaki, aki az Eötvös
Loránd Tudományegyetem diákja volt, Eötvös
Loránd-díjat kapott…

Ez az összefüggés eddig nem is jutott

Tudósként is nyitott a világra
eszembe, de igaza van… Tényleg érdekes.
Egyébként ez nem valami régen meglévő
díj. Amikor megkaptam, utánanéztem:
1974-ben adták át először, és mindig műszaki tudományokkal foglalkozók kapják.


Most egy picit tekintsünk el az innovációtól!
Mi az eredeti foglalkozása?



Nem áll nagyon távol a két terület egymástól?

Egyszer készítettek egy felmérést arról,
hogy mi a közös a kutatóban és a menedzserben. Ez most azért érdekes, mert
ugyan a titulusom ügyvezető igazgató, de
gyakorlatilag menedzser vagyok. Nos, a





Jómagam bölcsész vagyok, s mi tagadás,
igencsak távol áll tőlem mindenfajta reál
tudomány. Így hát roppant módon tisztelem
azokat, akik mondjuk értik és tudják a fizikát,
és még jobban azokat, akik ilyen területen
kutatnak. Így hát meg kell kérdeznem: miért
„cserélte le” az elméleti fizikát az innovációra?

Higgye el, azért nem annyira külön világ
a reália. Ha csak a technológia szót veszem, az a görög „techné”-ből származik.
Ami viszont magyarra fordítva művészetet jelent. Leonardo da Vinci, a klaszszikusan nagy művész mindkét területen
nagyszerűt, kiemelkedőt alkotott. Igaz,
ő polihisztor volt. A tudományok azóta
hatalmasat fejlődtek. Ma már nincsenek
polihisztorok. Résztudományok vannak,
és azok művelői erőteljesen egymásra utaltak. Ebből gyakran támadnak nehézségek,
érdekütközések is. Ami a kérdését illeti,
számomra mindig fontos volt, hogy a kutatási eredményeknek kapcsolatuk legyen
az iparral, a mezőgazdasággal, hogy az új
gondolatok, eredmények megjelenjenek a
gyakorlatban is. A KFKI-ban eltöltött négy
esztendő alatt megtapasztaltam az elmélet
és a gyakorlat kapcsolatának hiányából
adódó nehézségeket. A változtatás igénye
határozta meg a döntésemet. A Magyar
Innovációs Szövetség 1990-ben alakult, és
én rá egy évre kezdtem el náluk dolgozni.

Hozd el egy kedves versed!

A maga idejében Bornemissza Gergely is innovatív alkat volt

kutatás eredménye az volt, hogy a közös és
fontos tulajdonság a kudarctűrő képesség.
A másik, ami itt is, ott is fontos, az a kreativitás. A kutató munkája természetesen bonyolultabb, mint a menedzseré, ám eredmény jóval hosszabb idő után lesz. Hogy
mást ne mondjak, a szilíciumkristállyal
végzett kísérletem négy évet vett igénybe.
Akkor jöttem el onnan, amikor befejeztem
a doktori képzést és a kutatást is.


Mennyire tudta megvalósítani a célt, hogy az
elmélet és a gyakorlat közelebb kerüljön egymáshoz?

Számos országos pályázatot szerveztem.
Ilyen például az Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny, a Magyar Innovációs Nagydíj pályázat, vagy a Szellemi
Termék Börze. Tudja, az innováció a magyar
gazdaság egyik hajtóereje. Ennek megfele-

Felhívások versés prózamondó
versenyre
Vigyél hírt a csodáról

Révész Marianna

címmel a Magyar Versmondók Egyesülete és a Magyar Művelődési Intézet
nemzeti vers- és prózamondó versenyt
hirdet az 1956-os forradalom 50. évfordulója tiszteletére. A verseny célja,
hogy a forradalom emlékét méltón
ünnepeljük a hazaszeretet és a szabadság költeményeinek felidézésével. A
verseny felfutásos rendszerű, a megyei
rendezvényeket követően regionális
elődöntőkre kerül sor.
A felmenő rendszerű verseny budapesti válogatóját a fővárosi versmondók részére a Budapesti Művelődési
Központ rendezi meg május 21-én. (A
verseny kezdési időpontját a jelentkezések elfogadásáról küldött visszaigazolásban közlik).
Bármit is sugall a kép, az albertfalvi hölgyek jobbára emlékezetből szavaltak

Csuhainé Nagy Zsuzsánna igazgatónő figyelmességének köszönhetően az érdeklődőket illatos tea várta, az innivaló mellé
édes és sós aprósütemények is az asztalokra kerültek a színházteremben.
A versekre való ráhangolódást elősegítette a Fényes és sötét című tárlat megnyitója. A Magyar Elektrográfiai Társaság
tagjai műveinek ihletőjéül egy József Attiláról készült fotó szolgált. A költő születése centenáriumának tiszteletére készült
alkotások bemutatójának sorrendben már
18. helyszíne Albertfalva, ahol ezúttal húsz
művész, például Haász Ágnes, Halbauer
Ede, Hernádi Paula, Koroknai Zsolt, a
Hollandiában élő Beaty Czető és a Németországban tevékenykedő Susanna Lakner
munkáját tekinthették meg a vendégek.
A helyi kultúra családias fészkébe főként szépkorú hölgyek tértek be, akiknek

lően az egyik feladatom, hogy tudatosítsam
az emberekben az innováció jelentőségét, és
ráirányítsam a figyelmüket a hazai szellemi
termékek hasznosításának fontosságára. Elmondhatom, hogy a szövetségnek már több
mint 500 tagintézménye s 260 tagja van, és

Elméleti fizikus vagyok. Diplomázás után
a Központi Fizikai Kutató Intézetben kezdtem el dolgozni, pontosabban kutatni. A
szilárd testek szerkezetét vizsgáltam: az
ipari, mikroelektronikai alkalmazásban
rendkívül fontos szilíciumkristályokkal
kísérleteztem. A szilíciumban lévő oxigén
kristályszerkezetre gyakorolt hatását vizsgáltam. Tudja, az a jó, ha kevés benne az
oxigén. Az egészről publikációt készítettem,
és komoly nemzetközi visszhangja volt.

Költészet napi teadélután Albertfalván

Az Albertfalvi Közösségi Házba invitálta az Albertfalvai Polgárok Köre és
a vendéglátó intézmény munkatársi
csapata április 12-én költészet napi
délutánra a poétika barátait Hozd el
egy kedves versed! mottóval.

Már gyermekkorban el lehet kezdeni. Jól
szolgálja a célt például a Jövő Háza, meg az
interaktív játszóházak is. Aztán a fiataloknak, a felnőtteknek ott van a már említett
– és egyre népszerűbb, általunk meghirdetett – pályázatok sokasága. Egyébként a
minden korosztályban oly népszerű levelezési weboldal, az iwiw, ugyancsak magyar
innováció. De hogy ezután a kis kitérő
után folytassam a sort, nagyon szeretem
a történelemmel foglalkozó könyveket. A
kedvenceim közé tartozik az Egri csillagok.
A maga idejében a főszereplő, Bornemissza
Gergely is innovátor volt, hiszen a várvédelem során alkalmazta a tűzkereket.

megszólaltatásában aztán sorjáztak a versek. A szellemi frissességüket bizonyítván
jobbára emlékezetből szavaltak, némely
kedves művet pedig otthon gondosan
papírra átmásolt segédletből olvastak fel.
Hallható volt többek között József Attila,
Ady Endre, Petőfi Sándor, Szabó Lőrinc és
Heltai Jenő írta költemény is.
Az összejövetel háziasszonya, Kaposvári Dénesné Kardos Mária gondoskodásának köszönhetően a helyszínen is
válogathattak a magyar irodalom több
jeles poétájának a kötetéből kedves verset
a résztvevők a maguk és egymás örömére.
A programot színesítették a Joó Lajos
énekében, valamint zenei kíséretében felcsendült költemények, majd közös éneklés
zárta a varázslatos délutánt.
József Attila születésnapja, április 11.
1964 óta ünnepe a költészetnek hazánkban. Öt évvel korábban, 1900 áprilisában,
ugyancsak április 11-én látta meg a napvilágot Márai Sándor, A gyertyák csonkig
érnek című regény szerzője, valamint idén
e napon töltötte be 80. életévét a Füstös
képek írója, Lakatos Menyhért.
Pataki Katalin

meghatározó feladatokat lát el a hazai innovációs kultúra terjesztésében.


Azt hallottam, hogy az Ön nevéhez fűződik a
Fiatal Magyar Tudósok Társaságának megalapítása is.

Már tizenöt éve működik. Pályázati kiírásainkon keresztül figyeljük a fiatal tehetségeket. Több mint kétezer ifjú titán közül
240 olyat találtunk, aki bizonyosan kiugró, abszolút tehetség. A mi felfedezettünk
Rátai Dani is, akit az a megtiszteltetés ért,
hogy részt vehetett a stockholmi Nobel-díj
átadási ceremónián. Arra, hogy zsenialitása ellenére ugyanolyan, mint kortársai,
mi sem jellemzőbb jobban, mint az, hogy
mindössze egy mondattal kommentálta
ezt a kiemelkedő eseményt: „jó buli volt”.


Hogyan tudják ezt, a fontos innovációt hatásosan népszerűsíteni?

Most meglepett. Nem gondoltam volna, hogy
szereti a történelmet.

Nos, kezdjük az elején! Diákként majdnem
mindig kitűnő tanuló voltam. Nagyon
kedveltem a humán tantárgyakat. Aztán
az órarendben megjelentek a természettudományos tárgyak, amelyek egy teljesen
más, idegen világra nyitottak ablakot. Végül az újdonság varázsa feléjük vitt. Szeretek olvasni, rendszeresen járok koncertekre
– elsősorban a jazzt kedvelem – jógázom,
korcsolyázom, hétvégeken úszom. Nagyon
érdekel az építészet. Régebben a szecesszió
volt a kedvencem, de mostanában inkább a
Bauhaus, Hundertwasser foglalkoztat. Moziba ritkán járok, televízióm nincs. A híreket az interneten nézem. A szabadságomat
főként utazgatással töltöm. A kedvencem
Görögország. Két alkalommal ott vettem
részt vitorlástúrán. Nagyon kedvelem a
Balatont, de nem lehet összehasonlítani a
tengerrel. Van abban valami lenyűgöző,
hogy nem látom a partot, hogy mindenütt
a víz vesz körül. Persze, ha vihar van, az
egy kicsit más élmény, mondhatni jóval
kellemetlenebb. Különösen akkor, ha a kapitány Daedalont vesz be, és a vihar kellős
közepén elalszik… Velem megtörtént…
Sok barátom van külföldön. Közülük többen Bécsben. Velük már jó ideje tartom a
kapcsolatot. Ők évfolyamtársaim voltak a
bécsi műszaki egyetemen, amikor állami
ösztöndíjasként, ötödévesen, egy szemesztert ott végeztem el, és ott írtam a diplomamunkámat is. Azt hiszem, szinte egyetlen
lélegzetvétellel mindent fölsoroltam. Remélem, meggyőztem! Teljesnek érzem az
életemet. Elégedett vagyok azzal a munkával, amit végzek, és úgy gondolom, hogy
nem hiábavaló, hiszen nap, mint nap látom
az eredményét is.
Körmendi Zsuzsa

Lugossy Mária alkotásai a Bartók 32-ben

Megnyíló zárványok
Elmélyedésre ösztönöz a Bartók 32
Galéria április 12-én nyílt kiállítása.
Az idő és az emberi létezés viszonyát
ábrázolják a művek, amelyek magukhoz vonzzák a látogatót, előhívják a
gyermeki kíváncsiságot.
Alkotójuk, Lugossy Mária szobrász pályáját hosszú idő óta a transzcendencia hatja
át. A mostani kiállításának címe: Bardo.
Ez a szó a tibeti buddhista filozófiában
átmeneti állapotot jelent. A lét, az álom és
az elmélyedés az élet szakaszai, amelyeket
további állapotok követnek a halál után.
Lugossy az emberi élet és a hozzá
kapcsolódó idő szinte pillanatonként
változó viszonyát az üveg segítségével
ragadja meg. Ahogy Nagy T. Katalin művészettörténész a kiállítás megnyitóján
kiemelte, ez az anyag különleges, mert

befogadja, átereszti, elnyeli, és egyúttal
visszatükrözi a fényt.
Csupán négy művet járhatunk körbe
a teremben, de annál mélyebb gondolatokat ébresztenek bennünk a keleti zenével
és művészi megvilágítással körülvett tárgyak. Egy bábszerű múmia, egy piramisra emlékeztető fiókos szekrény és két kis
láda. A fedelek nyitva vannak, a fiókok
félig kihúzva, a múmiának csak a lábfejei
láthatók. Mindezekhez társul az ezeket kitöltő-alkotó üveg hol organikus, hol geometriai formájú, zárványszerű tagolása.
Vajon mit rejtenek ezek a misztikus
tárgyak? Cím hiányában az előttük megálló érdeklődőben szabadon merülnek fel
kérdések és válaszok, amint kíváncsian fölé hajol, belekukkant Lugossy alkotásaiba.
A művek május 12-ig tekinthetők meg.
Szamos Márton

Jelentkezési határidő a budapesti válogatóra: május 8.
A döntő időpontja: október 21-22.

Cantata profana
címmel a Magyar Versmondók Egyesülete és a Magyar Művelődési Intézet
nemzetközi, többnyelvű vers- és prózamondó versenyt hirdet Bartók Béla
születésének 125. évfordulója tiszteletére. A meghirdető szervezetek célja, hogy nagy zeneköltőnk szellemét
megidézze a róla és zenéjéről szóló,
hozzá kapcsolható költeményekkel. A
verseny felfutásos rendszerű, a megyei
rendezvényeket követően regionális
elődöntőkre kerül sor. A határainkon
túl élő versmondók területi válogatásokon vesznek részt.
A felmenő rendszerű verseny budapesti válogatóját a fővárosi versmondók részére a Budapesti Művelődési
Központ rendezi meg május 21-én.
Jelentkezési határidő a budapesti válogatóra: május 8.
A döntő időpontja: december 2-3.

Dömök Viktória

Más a helyzet, ha egy művész elismeréséről van szó. Élvezhettük színpadi játékát,
gyönyörködhettünk festményeiben, szobraiban, táncában, zenéjében. De ebben az
esetben nemhogy fogalmunk sincs a teljesítményről, de talán még arról sem, hogy
egyáltalán mi is az az innováció. Nos,
kezdjük az elején!
A Magyar Feltalálók Egyesületének
meghatározása szerint „a (technológiai) innováció valami (műszaki) újnak üzleti célból
történő megvalósítási folyamata”. S miután
most már lehet némi elképzelésünk arról, mi
is az az innováció, közelebbről megismerkedhetünk a terület egyik nemrég kitüntetett élharcosával. A fiatal, negyvenes évei
elején járó dr. Antos László az ismerkedés
első perceiben kerületi kötődéséről beszél:
– Születésem óta újbudai vagyok. Itt
jártam általános iskolába, a Baranyai útra,
gimnazistaként a „Jóska” padjait koptattam. A Lágymányosi lakótelepen nőttem
föl, ahol a sok gyerek között kiválóan éreztem magam. Egyetemistaként az ELTE
Természettudományi Karának hallgatója
voltam. A TTK jelenleg a kerületben működik. Végezetül: munkahelyem, a Magyar Innovációs Szövetség ugyan most
Óbudán van, de innen, Újbudáról költöztünk oda. Mindebből az én számomra
egyenesen következik ragaszkodásom ehhez a környékhez, és az is, hogy számomra
fontosabb a helyi, lokális társadalom, mint
az országos. És ne vegye udvariaskodásnak, vagy hízelgésnek, de éppen az előbbiek, és a színvonalas írások miatt, nagyon
szeretem, és mindig elolvasom a lapjukat.

Antos László: az innováció a magyar gazdaság egyik hajtóereje

Dömök Viktória

A gazdasági és közlekedési miniszter március 15-e alkalmából Eötvös
Loránd-díjat adományozott dr. Antos
Lászlónak, a Magyar Innovációs
Szövetség ügyvezető igazgatójának –
adta hírül a sajtó a hivatalos szöveget.
S mi, hétköznapi emberek – ha egyáltalán elgondolkozunk rajta – nem
tudjuk, nem is tudhatjuk, mi rejlik egy
ilyen indoklás mögött.
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Fontos feladat a „látható rendőrség” koncepciójának kiterjesztése – A statisztikák csökkenő bűnözésről tanúskodnak

folytatás az első oldalról
Újbuda nagy lakótelepei, a családi és
hétvégi házas övezetek, a bevásárló központok, az ipari övezetekben – örömteli
módon – gomba módon szaporodó vállalkozások, a szabadban parkoló több ezer
személygépkocsi szinte mágnesként vonzzák a vagyon elleni bűncselekmények elkövetésére specializálódott bűnelkövetői
csoportokat. A kerület fejlett közlekedési
infrastruktúrája, továbbá a már említett hidak és főútvonalak gyors és kiváló
menekülési lehetőséget biztosítanak az e
kategóriába tartozó bűnözőknek. A Gellérthegy közismerten Budapest egyik leglátogatottabb turisztikai célpontja, ezért
nyilvánvaló hogy az oda érkező kül- és
belföldi turisták biztonsága érdekében jelentős erőket vagyunk kénytelenek a Citadellán és annak közvetlen környezetében
„állomásoztatni”.
A kerületben működő közép és általános iskolák ezernyi diákjának a DADA
program keretében (Drog, Alkohol, Dohányzás, AIDS) tartott prevenciós célzatú
előadások egy bűnügyes munkatársamat
teljes egészében lekötik. Nagy leterheltséget jelent a bűnügyi osztály számára,
hogy a Fővárosi Kerületek Földhivatala
Újbudán székel, hiszen a főváros területén
található bármely ingatlanra elkövetett – a
tulajdoni lapon közokirat-hamisítás formájában megvalósuló – bűncselekmény
miatt szinte kizárólagos illetékességgel
rendelkezünk. Egy három főből álló csoport kizárólag a földhivatallal összefüggésben elkövetett, esetenként rendkívül
bonyolult ügyeket nyomozza, vizsgálja.
Hasonló terhet jelent a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal is, hiszen évente 150-200 esetben tesznek feljelentést
nálunk, zömmel távol-keletről, hamis
úti okmányokkal érkező személyekkel
szemben. Nyaranta komoly leterheltséget
jelentenek a Petőfi híd budai hídfőjének
két oldalán működő szórakozóhelyek,
hiszen van olyan péntek és szombat este,
amikor a Goldman György tér környékét
ezrével lepik el a szórakozni vágyó fiatalok. Mondanom sem kell, sokan közülük
elsősorban nem szórakozni érkeznek, hanem azzal a szándékkal, hogy bűncselekményeket kövessenek el. Százas nagyságrendben fordulnak elő idényenként ezen
a területen a lopások, garázdaságok, de a
súlyosabb megítélésű bűncselekmények,
mint pl. a testi sértések, rablások elkövetése is gyakorinak mondható.


Mindezeket figyelembe véve hogyan alakult
és mi jellemezte a kerület bűnügyi statisztikáját, és mi erről az Ön véleménye?

2005-ben Újbudán az országos és budapesti tendenciákat is meghaladóan tovább
csökkent a kiemelt és ismertté vált bűncselekmények száma bizonyos területeken,
ami azért nagyon fontos, mert ezek azok a
bűncselekmények (rablás, betöréses lopás,
gépkocsilopás), amelyeknek gyakorisága,
vagy hiánya a legnagyobb mértékben képesek befolyásolni a lakosság szubjektív
biztonságérzetét.
2005-ben Újbudán 594 betöréses lopás
vált ismertté, amely a rendszerváltozás óta
mért legkisebb érték. 1996-ban 2200 ilyen
bűncselekményt regisztrált az elődöm. E
jó pozíció megtartása érdekében folyamatosan értékeljük, elemezzük a helyzetet.
Figyelemmel kísérjük a területen felbukkanó és korábban lakásbetörések miatt
büntetőeljárás alá vont személyek mozgását, tevékenységét és lehetőségeinkhez
képest még azt megelőzően szorítjuk őket
ki Újbuda területéről, hogy „munkához
láthattak volna”.
Törekvéseink hatékonyságát igazolják
a 2006 első három hónapjára vonatkozó
kriminálstatisztikai adatok is. Ezek szerint
Újbuda, amely az elmúlt 16 év mindegyikében az első két hely valamelyikén tanyázott az ismertté vált betöréses lopások
számát tekintve, 2006. március 31-én már
a 14. helyre csúszott vissza – mindannyiunk nagy örömére – úgy, hogy az ismertté
vált 55 eset nagyságrendekkel marad el
az első három helyezett kerület területén
bejelentett betöréses lopások számához
képest (116, 96, illetve 90 eset).
A megelőző évekhez képest az elmúlt
esztendőben jelentősen csökkent a közterületeken elkövetett rablások száma.
Ezeket a bűncselekményeket – a korábbi
évekhez hasonlóan – túlnyomórészt fiatalkorúak követték el. Tanulságos lenne,
ha a médián keresztül bemutathatnánk
azokat a jeleneteket, amikor ezeket a minden szempontból éretlennek tekinthető
fiatalokat elfogjuk, és szembesítjük azzal,
amit tettek. Sokuknak fogalmuk nincs

Révész Marianna

A javulás jóval meghaladja a budapesti átlagot

arról, hogy az általuk ártatlannak gondolt
„lenyúlásnak” milyen súlyos büntetőjogi
következményei lehetnek, különösen akkor, ha valaki e bűncselekményfajtát sorozat jelleggel követte el.


Mit mutatnak az adatok a gépkocsilopásokkal
kapcsolatban?

Újbuda településszerkezete és közlekedési
infrastruktúrája rendkívüli módon kedvez
a különböző gépkocsilopásokra specializálódott bűnözői csoportoknak. Így talán
nem meglepő, hogy Budapesten a rendszerváltozást követő mindegyik évben a XI.
kerületből lopták el a legtöbb gépjárművet.
Sajátosságait tekintve három kerület hasonlítható Újbudához: Angyalföld, Óbuda és
Zugló. E három kerület – változó sorrendben – az elmúlt évek mindegyikében az
Újbudát követő hely valamelyikét foglalta
el az ismertté vált gépjárműlopások számát
tekintve. Erőfeszítéseinknek köszönhetően
az első komoly eredmény 2004-ben jelentkezett, amikor is leszorultunk a képzeletbeli dobogó 3. helyére, majd 2005-ben már a
dobogóra sem fértünk fel a bejelentett 431
db ellopott gépkocsival. Örömteli hír, hogy
e tendencia jelenleg is folytatódik. A BRFK
által publikált kriminálstatisztikai adatok
szerint 2006 első negyedévében Újbudáról
összesen 97 gépjárművet loptak el, míg a
már említett másik három kerületből 224,
180, illetve 177 darabot. Az előzmények ismeretében azt gondolom, joggal örülhetünk
e közösen elért eredményeknek. Hangsúlyozni szeretném, örömünk nem azonos az
elégedettséggel! Lehetőségeinkhez képest
a hét valamennyi napján igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy ezek
a számok az ismertetett szinten maradjanak, vagy esetleg tovább mérséklődjenek.
Pontosan tudom, hogy ezek az adatok,
tendenciák semmit nem jelentenek, nem
jelenthetnek annak az embernek, akinek
éppen ma reggelre virradóra lopták el az
autóját. De tudomásul kell vennünk, hogy
a bűnözést kiirtani nem lehet! Törekednünk kell ugyanakkor arra, hogy azt – főkapitány úr szavaival élve – az emberek
számára fogyasztható szinten tartsuk. E cél
minél teljesebb megvalósítása érdekében
kérésemre Budapest rendőrfőkapitánya
2005. április 1-jétől kezdődően – hatáskörmódosítás eredményeképpen – lehetővé
tette számunkra, hogy a fővárosi kerületek
közül elsőként az Újbudai Rendőrkapitányság nyomozhasson a területéről eltulajdonított gépjárművek ügyében, ezért e
bűncselekményfajta nyomozására, vizsgálatára külön csoportot hoztunk létre. Ez
az intézkedés nyilvánvalóan plusz terheket
jelent a kapitányság számára, de hiszem,
hogy e „vállalás” nélkül nem érhettük volna el a már említett eredményeket.
Az összes, kerületi szinten kiemeltként kezelt bűncselekményi kategória
közül kizárólag a gépkocsifeltörések száma nőtt a 2004-ben megismert 583-hoz
képest 603-ra. A különböző elemzések
bebizonyították, hogy ebben a bűncselekmény-kategóriában a sértettek megfelelő
magatartása önmagában is elegendő len-

ne a hatékony megelőzéshez. A bűnügyi
osztály vezetőjének korábban utasításba
adtam, készítsen nyilvántartást azokról
az esetekről, amikor kétségtelenül a sértett nemtörődöm hozzáállása volt az oka,
hogy a bűncselekményt sérelmére elkövették. Megdöbbentő, 60%-os arányban
voltak azok, akik a táskájukat, a laptopjukat, a telefonjukat, és egyéb értéktárgyaikat hagyták hanyag módon, jól láthatóan
a gépjármű utasterében. Természetesen a
sértett hanyagsága nem befolyásolja az elkövető cselekményének büntetőjogi megítélését, de az tény, hogy ezek a viszonylag könnyen értékesíthető tárgyak szinte

és nehézséget a harmadik évezred elején.
Újbuda „kábítószerügyi” helyzete nagyon
viszonylagos. Az elkövetők jellemzően 1728 év közöttiek, és senkinek a terhére nem
tudtuk megállapítani a terjesztést, mint e
bűncselekmény-minősítő körülményét. A
tőlük lefoglalt cannabis mennyisége egy
esetben sem haladta meg a „szokásos napi adagot”. Figyelemmel arra, hogy az itt
állandó lakóhellyel rendelkező több ezer
fiatalkorún és fiatal felnőttön kívül ezres
nagyságrendben tanulnak és szórakoznak
a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények szempontjából veszélyeztetett korosztályba tartozó fiatalok, így az elmúlt

Betöréses lopások száma Újbudán 2001-2005 között

Gépjárműlopások száma Újbudán 2001-2005 között

számítástechnikai és híradástechnikai
eszközök száma és minősége lenne.
Újbuda önkormányzatának képviselőtestülete közismerten kiemelten foglalkozik a XI. kerület közbiztonsági helyzetével, és erre a célra minden évben nagyon
komoly anyagi támogatást biztosít. Ez
évente 40 millió forintban realizálódik,
amelyet a XI. Kerület Közbiztonságért
Közalapítvány kurátorai minden esetben
a rendőrség és a polgárőrség aktuális igényeinek megfelelően osztanak el. De említhetném a már hagyományossá vált és
magát a kerület talán legszínvonalasabb
rendezvényének kinövő – 2003-ban útjára
indított – Szent György-napi jótékonysági
bálokat is, amelyeknek a bevételeiből az
elmúlt évben újra cseréltük a kapitányság
gépjárműflottájának egészét és a híradástechnikai eszközeinket.
Fontos megemlítenem azt a GPS alapon működő bevetés-irányítási központot, melyet a BRFK és az újbudai önkormányzat összefogásával – egy példaértékű
civil kezdeményezés eredményeképpen
– 2005 ősszén hoztunk létre, és amely
szilárd alapja lehet egy Budapestet átfogó ilyen rendszernek. Ehhez a rendszerhez kapcsolódik egy teljesen új fejlesztés,
amelynek feladata, hogy az Újbudán működő és legveszélyeztetettebb kategóriába
sorolható intézmények (bankok, pénzváltók, üzemanyagtöltő állomások stb.)
rablótámadások elleni védettségét a legmagasabb színvonalon biztosítsa. E technika ünnepélyes átadása az elkövetkező
napokban lesz.
2005-ben rendkívül sok segítséget
kaptunk legfontosabb szövetségeseinktől,
a kerületben működő öt polgárőr egyesülettől! Ezek a nők és férfiak szabadidejüket
sem kímélve róják az utcákat, és segítenek
abban, hogy Újbuda mindannyiunk számára élhetőbb hely legyen. Számos sikeres
elfogásuk volt az elmúlt évben, és hiszem,
hogy az ő jelenlétük nélkülözhetetlen volt
2005-ben ahhoz, hogy most jó eredményekről számolhatok be.


Nem tudom, hogy mitől lennék elégedett,
de kétségtelen, hogy a 2006. évi főbb feladatok között szerepel a közterületen elkövetett bűncselekmények 2005-ben megismert szinten tartása. De túl az általános és
már-már megszokott feladatokon, ebben
az évben különös hangsúlyt helyezünk
specifikus – akár direkt, akár indirekt –,
de a kerület lakosságának szubjektív biztonságérzetét növelő „látható rendőrség”
koncepciójának kiterjesztésére. Nagyon
fontos és ezért a törvények által biztosított
keretek között nagy erőket mozgósítunk
a családon belüli erőszak megakadályozására, az idősek védelmére, a gyermek és
fiatalkori bűnözés megelőzésére. Kiemelt
feladat továbbra is a gépjárműlopásokra
és -feltörésekre, továbbá a lakásbetörésekre specializálódott bűnözői csoportok
felderítése, büntetőeljárás alá vonása. A
felsorolt feladatok nem egyszerűek, de bízom abban, hogy közös akarattal, pozitív
hozzáállással és kölcsönös együttműködéssel példát szolgáltathatunk „a köznek,
a közért, közösen” gondolatsor megvalósításához!


provokálják az erre egyébként is fogékony
bűnözőket. Nem győzöm hangsúlyozni,
hogy a gépjármű utasterében egy 300 forintot érő esernyőt se hagyjanak, mert a
bűnöző nem mérlegeli, hogy csak az üveg
betörésével, vagy az ajtó zárjának szétfeszítésével a rongálási kár akár százszorosa
is lehet az ellopott tárgy értékének.


Mi a helyzet a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények területén?

Olvasmányaim és tapasztalataim alapján
állítom, a különböző fertőző és még ismeretlen vírusok előidézte ún. „gyógyíthatatlan” betegségek után a kábítószer-fogyasztással kapcsolatos problémák okozhatják majd a legtöbb fejtörést, gondot

évben regisztrált 64 eset nem tekinthető
soknak. De több mint bizonyos, hogy
ezek az esetek csupán a jéghegy csúcsát
jelentik, jelenthetik, mert a látencia mértékét ebben a világszerte kiszélesedő bűncselekményi kategóriában még csak megbecsülni sem lehet.


Miként vannak ellátva technikai eszközökkel,
különös tekintettel arra, hogy ez a rendőri
munka eredményességének egyik legfőbb
záloga?

A fővárosban működő rendőrkapitányságok közötti esetleges összehasonlításban az újbudai rendőrkapitányság biztosan a legjobb minősítést kapná, ha annak
tárgya a rendszerben lévő gépjárművek,

Melyek lesznek az ez évi főbb feladatok?
Eredményesség szempontjából, gondolom, a
tavalyi esztendő megismétlésével elégedett
lenne.

Végül egy személyes kérdés. A dolgozószobájában beszélgetünk, amit a rendőrségi
relikviák mellett különböző motorkerékpár
makettek díszítenek…

A kisfiammal vívott focicsatákat és az
olvasást követően a legkedvesebb kikapcsolódásom a motorkerékpározás. Kevés
dolog képes annyira megnyugtatni, mint
amikor a feleségemmel a hátam mögött
barangolunk Magyarország gyönyörű útjain. Aki még nem próbálta, az nem tudja, hogy milyen csodálatos érzés, amikor
a hegyi falvak között kanyargó úton az
egyik pillanatban akácvirág, a másikban
a frissen vágott fű illatát csapja arcunkba
a szél. Motorosként is igyekszem azonban jogkövető állampolgárként élni, és a
közlekedésben példát mutatni. Elítélem,
és a jelenlegi gyakorlattól eltérően sokkal
súlyosabban szankcionálnám azokat az
őrülteket, akik mások életét és testi épségét veszélyeztetve őrjöngenek motorjaikkal közútjainkon. A maketteket egyébként
ajándékba kaptam szeretteimtől, és azon
túlmenően, hogy nagyon nagy becsben
tartom őket, már a puszta látványukkal
segítenek az általam nagyon nem szeretett
telet „túlélni”.
Novák Krisztina
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ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI
GYŰJTEMÉNY

XI., Pentele u. 8. T.: 208-6635
Állandó kiállítások KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK

16.00–18.00-IG: Római ásatások, egyházés iskolatörténeti kiállítás, Albertfalva
önállóságának évei 1819–1950-ig, az Első
Magyar Repülőgépgyár, borgyűjtemény,
Albertfalva asztalosiparának története.
ALMA GALÉRIA
Budai Sport Ált. Iskola, Bikszádi u. 11-15.
MÁJUS 5-IG Kucsera Zsuzsanna festménykiállítása, megtekinthető munkanapokon
10.00–18.00 óráig.
ARTUS GALÉRIA

XI., Sztregova u. 7.
ÁPRILIS 27. 18.00 Nádor Tibor festőművész

kiállításának megnyitója. Megtekinthető
MÁJUS 28-IG. Nyitva tartás hétfőtől péntekig 10.00-17.00 óráig.
BARTÓK 32 GALÉRIA

XI., Bartók Béla út 32. Tel./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlékszoba. MÁJUS 12-IG Lugossy Mária Bardo

című kiállítása. Megtekinthető munkanapokon 14.00–18.00 óráig.
HÉTFŐ 18.00 tajcsi-csikung foglalkozás.
SZERDA 18.00 alakformáló tréning.
CONGRESS PARK HOTEL FLAMENCO
XI., Tas vezér u. 7.
ÁPRILIS 30-IG Borsos Miklós rézkarcai.

HADIK KÁVÉHÁZ

XI., Bartók B. út 36-38.
ÁPRILIS 27. 19.00 Tálentum – a Kulifay fa-

mília kiállítása. Kulifay Gyula fotók, Kulifay
Tamás festmények, fotók, Kulifay László
faszobrok, Kulifay Márti raku kerámiák,
Kulifay Kriszta, Kulifay Dániel, Kulifay Máté
fotók. Megtekinthető MÁJUS 15-IG naponta 11.00–21.00 óráig.
KARINTHY SZALON

XI., Karinthy F. út 22. Tel.: 209-3706
MÁJUS 4-IG Ganczaugh Miklós Áldozat és

áldozat című kiállítása. Munkanapokon
10.00–16.00 óráig és a rendezvények
ideje alatt. SZERDA 18.00 Jóga.
MOLNÁR-C. PÁL GALÉRIA

XI., Ménesi út 65. T.: 385-3637, 06/30/201-1073
ÁPRILIS 28. 10.00 Emlékmise Molnár-C. Pál

születésnapja alkalmából.
SCHEFFER GALÉRIA

XI., Kosztolányi D. tér 4.
ÁPRILIS 30-IG Remény címmel kiállítás

Háger Ritta festőművész, Lugossy Mária,
Szőllősy Enikő, Bohus Zoltán szobrászművészek és Kovács Gombos Gábor festőművész alkotásaiból.
TETŐ GALÉRIA

XI., Ecsed u. 13. Tel: 203-5607
MÁJUS 9-IG Buday Csilla üvegfestő és

origami-készítő Színvarázs című kiállítása.
Hétköznap 13.00–18.00-ig.
TRANZIT ART CAFÉ

XI., Bukarest u. Ulászló u. sarok Tel.: 209-3070
ÁPRILIS 30-IG Rédly Mária Csörgőkiállítása.

Minden nap 8.00-23.00 óráig.

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.

AJÁNLÓ

A38 ÁLLÓHAJÓ
XI., Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464 3940
ÁPRILIS 26. 20.00 Trigon (MD), Kampec
Dolores lemezbemutató. ÁPRILIS 27. 21.00
Scott Henderson Blues Band (USA). ÁPRILIS
28. 21.00 Spring Reggae Jam, Ladánybene

27, Vavamuffin (PL), LB Reggae Soundsystem
meets, DJ Mouse & Áfonya. ÁPRILIS 29. 20.00
Hidria Spacefolk (FIN), Korai Öröm, Tanu Tuva,
Kalumet, Maradandó Változások. ÁPRILIS 30.
21.00 Kontroll Csoport, LoPunk.
MÁJUS 1. 21.00 Emil.RuleZ!
ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Gyékényes u. 45-47. Tel./fax: 204-6788
HÉTFŐ 14.00 Életet az Éveknek Nyugdíjas

Klub, a Vöröskereszt 11/16 és 11/17 sz.
alapszervezete, 16.00 Családok a Családokért
Polgári Egyesület, 18.30 Az AKH Gesualdo
Kamarakórusa. KÉTHETENTE HÉTFŐ 16.00
Az AKH Opera- és Dalstúdiója. KEDD 14.00
Albertfalvai Keresztény Társas Kör Nyugdíjas
Klubja. KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00 Alakformáló
torna hölgyeknek, 18.00 Mesetorna.
SZERDA 17.00 Albertfalvai Polgárok Köre.
SZERDA ÉS PÉNTEK 19.00 Kempó-karate.
CSÜTÖRTÖK AKH Társastáncklub 19.30 kezdő,
20.30 haladó csoport.
BME OMIKK AULÁJA
XI., Budafoki út 4-6.
ÁPRILIS 27. 18.00 Fiastyúk Énekegyüttes.

Előadóest Bartók Béla és Kodály Zoltán
népdalgyűjtéseiből. Helyszín: BME
OMIKK (Budafoki út 4-6.), Gazdasági és
Társadalomtudományi Olvasóterem.
MÁJUS 19-IG Kiállítás a Bartók- és Mozart-emlékév alkalmából.

Budapest Főváros XI. kerület
Újbuda Önkormányzata a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. CXL. tv. 79.§ felhatalmazása alapján a XI. kerületi Önkormányzat közművelődési feladatairól
szóló 18/1999./X. 13./XI. ÖK. számú
önkormányzati rendeletben meghatározott közművelődési feladatainak
megvalósítására közművelődési
megállapodást kötött az alábbi jogi
személyekkel: A38 Kulturális Közhasznú Társaság, Babszem Néphagyományőrző Táncegyüttes Közhasznú Egyesület, Bartók Kulturális
Táncegyesület, Budapesti Művelődési Központ, Budapesti Vonósok
Alapítvány, Budaörsi Játékszín,
Filantróp Társaság Barátság Egyesülete, Fonó Budai Zeneház Kht.,
Karinthy és Karinthy Kft., Kilátó
Művészeti Műhely és Szolgáltató
Közkereseti Társaság, MU Színház
Egyesület, Petőfi Musical Stúdió,
Szentimrevárosi Egyesület, TEMI
Fővárosi Művelődési Háza, TIT
Stúdió Egyesület, Wokiné Wieger
Mariann képző- és iparművész, valamint a Zoril Alapítvány.

Május elseje és a májusfa
Május elseje a fiatalság tavaszi örömünnepe, egyben a májusfa
állításának ideje, mely a természet megújulásának, a szerelemnek a jelképe. Erről az idegen eredetű szokásról már a XV.
századból vannak hazai feljegyzések, azonban bizonyosan
régebbi gyökerű.
A keresztény hagyomány a népszokást Szent Jakab apostollal hozza
összefüggésbe. Hittérítő útjuk során Szent Jakabhoz és Szent Fülöphöz csatlakozott egy Valburga nevű szűz hajadon, akit ezért a pogányok tisztátalan személynek mondtak, mire ő ártatlansága bizonyításául a nála lévő vándorbotját a földbe szúrta, majd imádkozott
mellette, és a pogányok legnagyobb ámulatára a bot egy-két óra alatt
kizöldült. Mindez Szent Jakab apostol napja – május elseje – virradójára történt. (A székelyeknél ezért nevezik a Fülöp–Jakab napra virradatkor állított májusfát Jakab-fának vagy hajnalfának.) Nőtlen ifjak
ez időtől és emiatt állítanak zöldfát jó magaviseletű hajadonok ablaka
előtt, lehetőség szerint észrevétlenül.
A májusfának való fát jó előre kiszemelték a legények, majd éjszaka kivágták, május elsejének kora hajnalán a hajadon házához vitték,
feldíszítették, mély gödröt ástak, és beleállították. Mindez titokban
történt, egy-egy legénybanda közös, bizalmas feladataként. A fát
őrizték is, nehogy a riválisok ellopják. Egyes településeken minden
eladósorban levő leány kapott májusfát – amely egyben a nagykorúság elérését is szimbolizálta –, másutt, a helyi szokásnak megfelelően,
mindenki csak a maga szeretője háza elé állított fát. Volt, ahol csak
egy nagy májusfát állítottak a település valami központi helyén, a lányos házak udvarára pedig csak kisebb fa került. Erdélyben a legény,
hogy nyomatékot adjon szándékának, belevéste nevét a májusfába. A
fa nagysága és fajtája a szándék kompolyságát jelezte. Nagy szégyennek számított, ha egy lány nem kapott májusfát.
A májusfa sudár alakú, magas növésű kellett, hogy legyen. A
törzsét kérgétől, gallyaitól megtisztították, de a tetején körülbelül
egy méter hosszan meghagyták a zöld gallyakat. Ezeket szalagokkal,

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 Ikebana klub. MINDEN
HÓNAP UTOLSÓ PÉNTEK 15.00 Játékháló klub
tizenéveseknek. SZOMBAT 16.00 Őszidő nyugdíjasklub. MINDEN PÁROS HÉT SZOMBAT 10.00
Vasútmodell klub 9-15 éveseknek. ÁPRILIS 29.

ÉGHAJLAT KÖNYVES KÁVÉHÁZ
XI., Karinthy F. út 9. Tel.: 365-1515
ÁPRILIS 27.18.00 Ravasz László: Krisztussal

a viharban. A kötetet bemutatja Hegedűs
Lóránt református püspök.
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
XI., Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300

ÁPRILIS 26. 18.00 Tánctanulás Savanyúval,

20.00 Magyarpalatkai banda, erdélyi zenék
klubja. ÁPRILIS 27. 19.00 Só együttes koncert.
ÁPRILIS 28. 20.00 Lovász Irén: Égi hang,
koncert. ÁPRILIS 29. 17.00 Kolompos táncház,
20.00 Klezmer R’s koncert. ÁPRILIS 30. 10.00
Csillagszemű táncház Tímár Sándor vezetésével, km.: a Téka együttes és Kóka Rozália,
19.00 Falkafolk román- és balkán-táncház.
MÁJUS 1. 19.00 Budai tangó, tánctanítás
Budai Lászlóval. MÁJUS 2. 20.00 Dunaújváros
Big Band koncert. MÁJUS 3. 18.00 Tánctanulás
Savanyúval, 20.00 Téka együttes koncert és
táncház.
FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
XI., Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868

Nótakincs TV-klub, 17.30 Angol nyelvklub,
18.00 Magnós klub, 19.00 Ír táncház a
Greenfields együttessel. HÉTFŐ, SZERDA 16.00
Nyugdíjas torna, 19.00 Hastánc. HÉTFŐ 16.30,
17.30, PÉNTEK 16.00, Hangoló zeneovi. HÉTFŐ
13.30, SZOMBAT 10.00 Dúr-moll ovi. KEDD
16.30 Csengő-bongó hangszerbemutató,
17.00 Muzsikás gyermektáncház, 17.00
Fővárosi Újítók és Feltalálók Klubja, 18.45 Ír
sztepptánc. KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00 Zsebibaba
délelőtti játszóháza. KEDD, PÉNTEK 15.45
Gyermektánc 5 korcsoportban. SZERDA 16.30
Kezdő szabás-varrás klub, 17.00 Gyógytorna,
18.00 Szuperhaladó szabás-varrás klub,
19.00 Picasso festőiskola. SZERDA ÉS/VAGY
PÉNTEK 17.00 Foltvarró klub. CSÜTÖRTÖK
16.30 Szeretet klub, 17.00 Alakformáló torna,
18.00 Szövőklub kezdőknek. PÉNTEK 15.00
Alma rajziskola gyerekeknek, 17.00 Barátom
a digitális fotótechnika. SZOMBAT 16.00
14–18 éves korig, 14.00 XI./11. Lágymányosi
Bélyeggyűjtő Kör, 14.00 Tiszteletbeli
Hollótanya szerepjáték klub.
MINDEN HÓ ELSŐ SZOMBAT 13.00 Repülés
Baráti Kör. VASÁRNAP 8.00 Budapest Hobby
Klub, 15.00 Nosztalgiaklub. ÁPRILIS 26. 10.30
Aladdin és a Csodalámpa. A Színestinták
Bábszínház előadása. ÁPRILIS 27. 18.00
Egészségünk titkai: Félelmetes veszélyek a
tányérunkon? Kiállítás: ÁPRILIS 26-IG Frankl
Géza festményei, megtekinthető minden nap
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.

Nyitva tartás MÁRCIUS 1.–OKTÓBER 30. között
10.00–17.00 óráig. Csak 10 fő feletti csoportok látogathatják szakvezetéssel, előzetes
bejelentkezés után: Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság, 391-4610.
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.

EGYHÁZI PROGRAMOK
SZENT LIPÓT PLÉBÁNIATEMPLOM
XXII., Plébánia u. 2.
MINDEN HÓ 1., 3. ÉS 5. VASÁRNAP 12.00 Görög

katolikus szentmise.

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

3. vasárnap) Istentisztelet.

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

GAZDAGRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET

KELENFÖLDI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
XI., Bocskai út 10. Tel.: 361-2159.
MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 20.00 (gyülekezeti terem) Gyülekezeti imaóra. MINDEN HÓ
UTOLSÓ PÉNTEK 10.00 (gyülekezeti terem)
Kismamaklub. MINDEN HÓ 1. SZOMBAT 16.00

zsebkendőkkel, virágokkal, teli üveg borral, hímes tojással stb. díszítették föl, mielőtt a földbe beásták. (A rosszhírű leányok néhol kiszáradt gallyakat kaptak, amelyre mindenféle kacatot aggattak.) Szokás
volt a tréfálkozás is. Bor helyett erős pirospaprikával fűszerezett vízzel
töltötték fel a fára tett üveget az azt megkóstoló legnagyobb meglepetésére. Egyes helyeken a májusfát egy magas póznára erősített kocsikerék helyettesítette, ennek küllőire aggatták a díszeket.
A májusfa bontása legtöbb helyen pünkösdkor történt, már nyilvánoson, játékokkal, versenyekkel tarkított ünnep keretében, mely
néhol összekapcsolódott a pünkösdi király választásának szokásával.
Május elseje 1889 óta a munka ünnepe is. Franciaországból indult
a kezdeményezés, ahol az ünnep jelképe a gyöngyvirág.
Népi hiedelmek is kapcsolódnak ehhez a naphoz, eszerint ha május elsején hűvös, nedves az idő, kevés gabona terem, ha viszont meleg
van, bő termés várható.
Bánhídi János

GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253
HÉTFŐ 19.30 Iai Jutsu. HÉTFŐ, SZERDA 17.30
Aikido. KEDD 10.00 Eklektika Klub, 16.00 Sakk
és Kártya Szakkör. SZERDA 18.00 Életmód

Klub, 19.30 Hagyományőrző Íjászklub.
SZERDA, PÉNTEK 9.00 Ízületi torna nyugdíjasoknak. PÉNTEK 16.00 Fashion Dance, 18.00
Flamenco Tánc. MINDEN MÁSODIK PÉNTEK
18.00 Bibliaiskola. SZOMBAT társastánc 16.30
kezdő, 18.00 haladó. HÉTFŐ–PÉNTEK
10.00–19.00 Számítógépes Központ és
e-Magyarország Pont.
KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363
HÉTFŐ 15.30 Kóruspróba. KEDD 15.00

Kézműves foglalkozás gyerekeknek, 17.00
Bridzs klub, 17.00 Ifjúsági klub. KEDD 10.00
CSÜTÖRTÖK 14.00 Trilla énekiskola. KEDD,
CSÜTÖRTÖK 18.00 Aikido. CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK
17.00 Festőiskola. PÉNTEK 18.00 Happy Bike
Bringás klub. MINDEN HÓ ELSŐ PÉNTEK 18.00
Autómodell gyűjtők klubja.
ÁPRILIS 29. 10.00 Egészségnap.
HÉTFŐ–PÉNTEK 10.00–19.00 Újbudanet lakossági internet-használat.
ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644, 309-0007
HÉTFŐ, SZERDA Balett iskola 16.00 5-8 évesek-

nek, 17.00 9-13 éveseknek.
HÉTFŐ 19.00, SZERDA 18.00 Jazz-gimnasztika.
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 9.00 Senior megelőző
torna. HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 18.00 Törpördög
Tánc-Tanoda. KEDD, CSÜTÖRTÖK 10.30
Tarka Színpad, Őrmezei Nyugdíjas Színpad,
16.00 Hip-Hop. KEDD, 9.00, 19.00, CSÜTÖRTÖK
9.00 Callanetics. KEDD 18.00, PÉNTEK 17.00
Sport és jóga. SZERDA 10.00 Hastánc, 17.00
Numerológia tanfolyam.
SZERDA 19.00, PÉNTEK 18.00 Pingpongklub.
CSÜTÖRTÖK 19.00 Karate. SZOMBAT 9.00
Commedia 2000 Diákszínpad. VASÁRNAP

8.00 Katolikus szentmise. ÁPRILIS 29.
20.00 Teddy Bears koncert. HÉTFŐ–PÉNTEK
10.00–18.00 Net-Kuckó eMagyarország pont.
Minden megkezdett óra 200 Ft.
TIT STÚDIÓ
XI., Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514
ÁPRILIS 26. 18.00 Ásvány Szakkör: A foszfátok

(ásványbemutató).
ÁPRILIS 28. 18.00 Törpenyúl Klub: A nyúltartás
az állatorvos szemével (állatorvosi előadás).
Tudományos mozi: ÁPRILIS 30-IG Kisfilmek a
nagyvilágból iskoláknak.
Kiállítás: ÁPRILIS 30-IG Öveges József emlékkiállítás: dokumentumok, tárgyi emlékek
bemutatója, filmbemutatók. Előzetes bejelentkezés 466-9019.

KLUBPROGRAMOK
BUDAI FOTÓ- ÉS FILMKLUB
XI., Villányi út 28/c.
ÁPRILIS 27. Videó témák, házigazda dr. Hollós

Dénes.

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

SZENTIMREVÁROSI EGYESÜLET (SZIE)

(gyülekezeti terem) Diakóniai közösség, 17.30
(tanácsterem) Szeretetvendégség. MINDEN HÓ
1. VASÁRNAP 9.30 Családi istentisztelet.
VASÁRNAP 8.00, 11.00, 18.00 Istentisztelet.
KELENFÖLDI EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZET
XI., Etele út 55. Tel.: 203-4642 vagy 30/658-4156
VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor

foglalkozások gyermekeknek.

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

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 7.00, 17.00,
SZOMBAT 7.00, 18.00, VASÁRNAP 9.00, 11.00,
18.00.
KÜLSŐ-KELENFÖLDI REFORMÁTUS EGYH.
XI., Ildikó tér 1. Tel.: 204-2767, 06/20/371-1292.
KEDD 18.00 (gyülekezeti terem) Ifjúsági óra
tizenéveseknek. SZERDA 10.00 (gyülekezeti terem) Asszonyóra. CSÜTÖRTÖK 18.00 (gyülekezeti terem) Hétközi bibliaóra. VASÁRNAP 10.00

(templom) Istentisztelet, 10.00 (gyülekezeti
terem) Istentisztelet gyermekeknek, 11.00
(gyülekezeti terem) Konfirmációs felkészítés.
MINDEN HÓ 1. HÉTFŐ (gyülekezeti terem)
Presbiter- és férfi bibliaóra. MINDEN HÓ 4.
HÉTFŐ 18.30 (gyülekezeti terem) Fiatalok
Biblia Köre (20-35 éveseknek). MINDEN
HÓ 1. VASÁRNAP 18.00 (templom) Modern
Istentisztelet.
Hittanórák a Bethlen Gábor, a Keveháza utcai
és a Teleki Blanka általános iskolákban.

FARKASRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
XI., Németvölgyi út 138. Tel.: 319-7239
MINDEN VASÁRNAP 10.30 Református isten-

tisztelet.
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., Himfy u. 9.

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

SZERDA 9.30–11.30-ig Baba-mama klub,

MINDEN HÓ 1. SZERDA 18.00 Református est.
VASÁRNAP 17.00 Istentisztelet.

20.15-től Evangelizációs szakosztály:
felnőtt hittan. CSÜTÖRTÖK 16.00-17.30-ig
Gyermeknéptánc.

TÚRAAJÁNLATOK
BUDAI ARBORÉTUM
XI., Villányi út 35-43. Tel.: 372-6270

Látogatható munkanapokon 8.00–18.00
óráig külön engedély nélkül, a hétvégeken
szervezett csoportokban, előzetes bejelentkezés után.

ÁPRILIS 24.

 HÉTFŐ

18.00 Újbuda Magazin. Élő adás a stúdi-

óból, vendégek a három választókerület
megválasztott országgyűlési képviselői.
18.40 Sport 11
18.50 Hit és élet (katolikus percek)
18.55 Égető kérdések (református 5 perc)
19.00 SzivárványSzín (kulturális magazin)
ÁPRILIS 26., MÁJUS 3.  SZERDA
20.00 a 9STV műsora

MÁJUS 1.
 HÉTFŐ
Újbuda Magazin.
Sport 11
Hit és élet (katolikus percek)
Égető kérdések (evangélikus 5 perc)
SzivárványSzín (kulturális magazin)

18.00
18.40
18.50
18.55
19.00

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

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET

(Gazdagréti tér 4.), illetve nyugdíjasklub a
templomban. Hittanórák a Csíkihegyek és a
Törökugrató utcai iskolákban.

Vankóné Dudás Juli: Májusfa-állítás

Április 24. – Május 3.

SZÍNHÁZAK

XI., Németvölgyi út 138.

MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet és
gyermek istentisztelet. 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

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

16.45 Zenehallgatás Zelinka Tamás zenei tanácsossal. Kiállítás: MÁJUS 17-IG A Nemzetközi
Legényesverseny fotókiállítása.

SAS-HEGYI TERMÉSZETVÉDELMI TER.

XI., Tájék u. 26.

XI., Rétköz u. 41. Tel.: 246 0892.

XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760

HÉTFŐ 10.00 Baba-mama torna, 14.00

Közművelődési
megállapodás
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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).

ARTUS STÚDIÓ

XI., Sztregova u. 7. Tel.: 204 3755
ÁPRILIS 26. 20.00 Fóris Ildikó: Így van ez lányom. ÁPRILIS 28., 29. 20.00 Artus - Goda

Gábor társulata: Rókatündérek.
ÁPRILIS 30. 20.00 Vendégjáték az
Artus Stúdióban: Ismeretlen Kutatása.
ImprosokK/RED/Artus. Bemutató.
BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN

Budaörs, Szabadság út 26.
ÁPRILIS 26. 10.00, 14.30 Szilágyi: Leánder
és lenszirom. ÁPRILIS 27. 19.00 John

Steinbeck: Egerek és emberek.
ÁPRILIS 30. 19.00 Hunyady Sándor: Júliusi
éjszaka. MÁJUS 3. 19.00 Búcsúelőadás!
Arisztophanész-Bergendy: Madarak.
KARINTHY SZÍNHÁZ

XI., Bartók B. út 130. T.: 203-8994
ÁPRILIS 29., 30. 19.00 Őrült nász (Esküvő

a lokálban).

MU SZÍNHÁZ

XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
ÁPRILIS 26. 20.00 Fortedanse – Horváth
Csaba – KET: & Echó. ÁPRILIS 27., 28.

20.00 Szabó Réka: Buddha szomorú.
ÁPRILIS 30. 20.00 Gangaray Táncszínház:
Vörös. MÁJUS 1. 20.00 Boi Akih – DreschBaló Duó kortárs etno-jazz koncert.
MU–Trafó Lábán Rudolf-díj. MÁJUS 3.
20.00 Kovács Gerzson Péter/TranzDanz:
Tranzit. műkeddvelő: MÁJUS 2. 17.30
Kemény István, beszélgetőtárs: Hegyi
Katalin, A könyv utóélete – Szépírók a MU
Színházban sorozatban. Kiállítás: ÁPRILIS
30-IG Mezei Erzsébet Kötéltánc. MÁJUS 2.
20.00 Babarczi Dalma plakátkiállításának
megnyitója.
SZKÉNÉ SZÍNHÁZ

XI., Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
ÁPRILIS 30. 20.00 Parasztopera.

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R KLUB

XI., Műegyetem rkp. 9. Tel.: 463-3733
ÁPRILIS 28., 29. 19.00 Énekiskola musicalest. HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 18.00 Csí Kung

– Tai Csi tanfolyam.

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 HÓ UTOLSÓ
PÉNTEK 18.00 Szentmise a plébánia betegeiért, szenvedőiért. NAPONTA 18.30 Szentolvasó
imádkozása.
ÁPRILIS 28. 18.00 Szentmise a plébánia
betegeiért.
ÁPRILIS 29. 18.00 15 éves a SZIE.
ÁPRILIS 29. – MÁJUS 1. Ifjúsági gyalogos zarándoklat Márianosztrára.

Kamaraerdei piknik
A Családok a Családokért Polgári Egyesület kirándulást szervez a kamaraerdei nagyrétre és
tisztásra május 1-jén. Gyülekező 9–9.30 óra között a Fehérvári úti Profi előtt. A 10 órától
kezdődő program központi témája környezetünk védelme és
tisztasága. Lesz teszt-totó értékes nyereményekkel. Az esemény fénypontja a piknikelés.
Mindenkit szeretettel várnak.
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Hadik-jelentés: A Kulifay-k már a kávéházban vannak

Egy család, két generáció, hét alkotó
valami átverés. Csak az számít: hat-e ránk,
megérint-e, vagy ahogy Garcia Lorca
mondta: van-e duende. Abban a korban
élünk, amikor bármit szabad elkövetni.
Nagy felelősség, hogy tudjunk élni ezzel a
szabadsággal.
16 évesen kaptam az első olajfesték
készletet, a gimnáziumban is jó rajztanárom volt. A festészet felé Oláh Mátyás
indított el. Később nagy hatással volt rám
Péli Tamás művészete. Jóban voltunk,
szerettem azt a vad hozzáállást, ahogy
festett. Egy ideig nálunk lakott egy-két
ember, akinek épp nem volt lakása, ilyen
volt Szentandrássy István. Ő meg az én
példám után kezdett festeni. A hetvenes
évek közepétől jártam ki Szentendrére az
ef Zámbó, Lugosi és Wahorn szervezte szabadtéri kiállításokra, ahol aztán én is kiállítottam. Munkáimat a sok szín, sokfajta
technika és a színházi hatások jellemzik.

Fogalmazgatódott bennem a gondolat, hogy az újbudai szemszögből nézvést
sem érdektelen Kulifay-családról írok pár sort. Épp azon gondolkoztam, miként
hozakodjak elő, milyen okkal írjak róluk, mikor Tamás telefonált: tudom-e:
április 27-én, csütörtökön este 7 órakor hetedmagával kiállítása nyílik. Méghozzá a Hadikban, és hét Kulifay munkái lesznek láthatók. Nos, ez már elegendő
ok valami riport-beszélgetésre. Alábbi írásom, minek is titkolni, meghívó. Egy
olyan kiállításra, családi bemutatkozásra, melyről bizton állíthatom, sokakat
érdekel. Tamás ezer éve lakik a Bartók Béla úton, jelenleg egy, a hátsó lépcsőházon át megközelíthető vadregényes magasföldszinten. A lakás kicsi, de jó
kilátással bír a belső udvarra, amint a mellékelt fotó is bizonyítja.



A népes családból kiktől és mit láthatunk a
mostani kiállításon?

A bátyám, Gyula, fotókat rak ki, az öcsém,
László, faszobrokat. Öcsém felesége Márti, ő kerámiákat. Bátyámnak van hat gyereke, közülük három szerepel. Kriszta 31
éves, Dani 18 éves, Máté 16. Tőlük fotókat
láthat a nagyérdemű. Nagyon tehetségesek. Én meg, a festményeim mellett, pár
fotót is kiállítok. Három képem a tavalyi
Mecénás ösztöndíj támogatásával készült
el. Jól esett, adott egy kis lendületet.

Kertész Dániel



Kulifay Gyula és Kulifay Tamás



Egykor gyerekkórházak, rendelőintézetek
művészi dekorálásával foglalkoztál.

Húsz intézményt, nyolcvan rendelőt, kisegítő iskolákat dekoráltunk. 1976-tól
csináltuk, majdnem ingyen. Aztán egyre
kevésbé fért az időnkbe, mindegyikünk
erre-arra dolgozott, házasodtak, jöttek a
gyerekek... És nem lehetett megszervezni,
hogy erre a festészetre legyen anyagi támogatás. Tulajdonképpen ezért lett vége
ennek a ügynek.


Megmaradtak a képek?

Szerintem kevés. Ami olajfestékkel és
táblán volt, lehet hogy megvan. A Tűzoltó utcai gyermekklinikán talán megvan.
Ami a falra készült, lehet hogy lefestették.
A kórházaknál szokás tisztasági festést
végezni. Nagyon szerettem csinálni, mert
ettől a gyerekek jobban érezték magukat,
és lehet hogy gyorsabban gyógyultak. Volt
olyan gyerek, aki nem is akart hazamenni
a kórházból, ami azért eredmény... Később
aztán mások csinálták tovább.


Hogyan keveredtél a színházi világba?

A hetvenes évek közepén kezdtem rajzolni, festeni. 1978-ban kiállításom volt az
Eötvös Klubban, és ott szóltak, nincs-e
kedvem az Universitas színházi együttessel dolgozni, szcenikust keresnek. Így.
Az Egyetemi Színpadon is dolgoztam, itt
kezdtem világítással is foglalkozni. Utána
még több helyen és sok társulattal dolgoztam együtt Budapesten, Veszprémben és
szerte Európában. A szakmai végzettséget

később a Színművészeti Főiskola színháztechnikai szakán szereztem meg. Jelenleg
a Szkéné Színház munkatársa vagyok.


A színház vagy a festés fontosabb számodra?

Elsődlegesen festőnek tartom magam,
amellett, hogy legalább negyven díszletet
terveztem. Azt festem, amit akarok, amit
jónak tartok, nem érdekel sem az eladhatóság, sem bármiféle művészi elvárás. A
színház számomra összefonódott a festészettel, és nem csak azért, mert az egzisztenciális hátteret a színház adja. A színházi ember legyen komplex művész.
1982-től hét éven át az Egyetemi Színpad Galériáját vezettem. Próbáltunk olyan
műveket is kiállítani, amelyek bizonyos
embereknek nem tetszettek. Leszedtük.
Aztán Gödön csináltuk a FÉK Galériát.
Sikerült tizenhétszer kihívni a televíziót.
Nem volt általános, hogy Alsógödön ilyen
publicitást kapjon valami.


Mit jelent számodra a festészet?

Egy idézettel kezdeném: „A nők sohasem
fogják megbocsátani neked, hogy az első
szerelmed a művészet.” Érdekes és igaz.
A festészetben azt a felszabadultságot
keresem, amit a gyerekek éreznek, azt a
hozzáállást felnőttkorban megtalálni. A
festészet egyik lehetősége a bennünk élő
gyermek felszabadítása. Kandinszkij óta a
művészetben bármit el lehet követni, nem
kell megfelelni egy sor elvárásnak, hagyománynak, szabadabban alkothatunk.
Viszont nem gondolom, hogy minden alkotás műalkotás. Azt azért lehet látni, ha

IGEN. GYŐZTÜNK.
KÖSZÖNJÜK AZ ÖN
TÁMOGATÁSÁT IS!

Tavaly a Karinthy Szalonban kettős kiállításotok volt. Miként született az ötlet, hogy most
is együtt, de heten?

Az első komoly gépem egy Zenit volt.
(A Szmena primitív műanyag-gép, fix optikával, a Pajtás mellett a kisdobosok és úttörők kedvence. A Zenit volt a 70-es években
a legjobb, Magyarországon kapható, megfizethető árú fényképezőgép. A Szovjetunió
terméke. Vászonredőnyös, menetes objektívcsatlakozással, ráadásul szörnyű súlyos
– a szerző megj.) A Zenit jó gép volt, ha
jó optikát fogott ki az ember. Azzal már
olyan képeket csináltam, hogy később a
profi fotósok kalapot emeltek. Akik megnézték a munkáimat, azt mondták: amíg
fekete-fehérben nem csinálok jót, színessel
ne is próbálkozzak. Ezért sokáig fekete-fehérben dolgoztam. Kiszámoltam: gépre,
objektívre, fotópapírokra egy autó árát
elköltöttem. Volt egy környezetvédelmi
fotostúdió, ahol néhányan összeálltunk,
keményen, de jóindulattal kritizáltuk
egymás munkáit. Sok selejtet gyártottam, de közben megtanultam jót csinálni. Utána még egy-két újságnál megjelent
néhány fotóm.


Felhagytál a fotózással, rajzolással?

Tizenöt évre abbahagytam. Csináltam a
dolgomat, takarító-vállalkozásom van,
amellett hat gyermekem született... Mostanság kezdtem újra fotóval foglalkozni.


Melyek a kedvenc témáid?

Makrózás, természetfotó, épületrészletek,
gyerekportré. Csináltam, megrendelésre,
esküvői képeket. Kicsit idegesek lettek,

élményt, ugyanazt a hangulatot, amit a
kép készültekor éreztem – lehet az egy
kávéházban, vagy kint a hegyekben. Hogy
vissza tudjam adni azt, ha valaki nézi a
képet, hogy ugyanazt érezze, mint én.
Például hegyeknél azt a térélményt, hogy
aki látja a képet, megszédüljön. Az foglalkoztat, hogyan tudom fotóval elcsípni
azt a szépet, amit a néző számára át tudok
vinni. Nem azt akarom, hogy tőlem, a fotós „teljesítményétől” legyenek elájulva,
hanem azt akarom, a téma hasson rájuk.
Istentől kaptuk a talentumot, egy olyan
szemet, amivel azt vesszük észre, amit
más nem. Észreveszem, lefotózom.


Hívő emberek vagytok, nálatok hangsúlyos a
családi indíttatás.

Visszavezetve a családfát, a családban
negyven református lelkész és tizenhat
tanító volt. Apánk Kulifay Gyula, és testvére Berci bácsi is református lelkész volt.
Ez azért is fontos, mert egyfajta lelkiséget,
bibliai kultúrát szívhattunk magunkba
gyerekkorunktól kezdve. Végigültük az
összes istentisztelet, hallgattuk a Bibliamagyarázatokat, (ha nem volt, aki vigyázzon ránk). Apánk Hollandiában tanult,
utána Svájcban élt. 1957-ben helyezték,
úgy is mondhatnánk száműzték Miskolc
mellé, Varbóra. Gyerekkorunkat tehát
vidéken töltöttük, nagyon szerettünk ott
lenni. Tizenévesen jöttünk vissza Budapestre. Apánk levéltárosként dolgozott,
szolgált a Kálvin téren, és több helyen.

A fél életemet a Libellában töltöm, munkából jövet-menet, figyelem az embereket,
beszélgetek. Ott találkoztam az önkormányzat kulturális bizottságától valakivel.
Örömmel konstatáltuk, hogy a régi Hadik
kávéház kirakatüvegei nincsenek teleragasztgatva, összepiszkítva. Továbbá, hogy
itt majd kávéházat szeretnének csinálni,
de addig is kiállítási célra használják. Beszélgettünk, hogy jó lenne egy nagyobb
kiállítással megjelenni. Tetszett neki az
ötletünk, polgármesterünk is támogatta.
A tavalyit Lacival közösen csináltuk. Már
akkor gondolkoztunk, mi lenne, ha többen is kiállítanánk, nem csak ketten. Az
ötlet most újra előkerült, a hely, és a fogadókészség is megvolt.
(Szól a kapucsengő, megérkezett Kulifay
Gyula, Tamás bátyja, így a beszélgetés vele
folytatódik) Gyula öt-hat évesen már „térben” rajzolt. Ez azért különleges, mert a
gyerekek általában a legjellemzőbb nézetből, oldalról vagy felülnézetből ábrázolják
a dolgokat, például a repülőgépet. Ő másként látta, látja a világ dolgait.


A térbeli ábrázolás, a rövidülés figyelembe
vétele extrának számít gyerekkorban. Jól rajzoltál, mégis abbahagytad?

Nem úgy rajzoltam, ahogy a általában a
gyerekek, hanem satírozva meg minden...
Behívták anyámat, hogy csalok. Talán egy
F-16-os bombázó repülőgépet rajzoltam
le. Gimnáziumban volt, hogy beugrottam
helyesíteni a rajztanárnőt... Elképesztő,
hogy tizenévesen, a gimnazisták, menynyire nem látták a „teret”. Rajzolgattam,
festegettem, verset írtam, mindenbe kicsit
belefogtam, de igazán nem gondoltam komolyan.


Annyira azért igen, hogy érdeklődésed a fényképészet felé fordult.

Az ablakból figyelgettem szemben, az emeleti gang korlátján mászkáló macskát. Ezzel szórakozott. Izgultam, hogy leesik. Állítólag egyszer majdnem lesett, de még el tudta kapni a rácsot,
és visszakapaszkodott. Többször próbáltam lefényképezni, de nem hagyta. Amint észrevett,
leugrott. Másszor meg lefényképeztem, de nem volt a filmen semmi. Aztán egyszer sikerült
elkapni a pillanatot, ez látható a képen. A macska azóta is megvan és jóban vagyunk. Nem félek
a fekete macskáktól, mert itt minden nap találkozom vele. (Kulifay Tamás)

kérdezték: és hol van a gyűrűfölhúzás?
Mondom: az engem annyira nem érdekel.
Inkább a portré. Ezért is hagytam abba
ezt a műfajt.


A felmenők között volt valaki, aki művészeti
szempontból érintett?

Igazából nem. Nagymamánk színházi lapokat járatott, onnan kimásolt figurákat
rajzolt meg. Másolás, de akkor is jó rajzok.
Nagyapánk a szakmájában jónevű könyvkötő volt.


Művésznek tartod magad?

Sokféle fotós van: fotóművésztől kezdve,
meg aki ebből él, és aki csupán csattogtat. Én nem merem magamat művésznek
nevezni, de leginkább ez illik rám. Aki,
amikor képet csinál, mindent elfelejt, amit
addig tudott a fotózásról. Ott kezdődik
a művészet, ha vissza tudom adni azt az

Anyánk is lelkész, a reformátusok lapjánál
volt állásban. Ő is szolgált a Kálvin téren,
és sokfelé.
Jézus tanításai közül számomra is a
legfontosabb, a szeretet. Hogy jó szándékkal jót cselekedjünk. A családban, akár
mint tanítók, akár mint lelkészek, jó szándékkal próbáltak segíteni a rászorulókon.
Apukát sokan ismerték, szerették, egész
életében aktív ember volt. Külföldi kapcsolatai voltak, nagy levelezést folytatott.
Gyanús, nemkívánatos személy lett. Szerdánként egyszerre jött meg tíz-húsz levele
a postával... Furcsa volt. És az is bizonyos,
hogy „jelentettek” róla. A rendőrség apánkat is próbálta megkörnyékezni, képességei alapján befuthatott volna egyházi karriert, de ami az elveivel, hitével nem volt
összeegyeztethető, annak ellenállt. Lehetett nemet mondani.

IGEN

Huszonvalahány éves koromban kezdtem fotózni, kezdetben egy Szmena 8-cal.

Újbudáért, Önért, az új Magyarországért.

Kertész Dániel

SZABADIDŐ

8
Kos

március 21–április 20.

Viszontagságokkal teli időszak elé néz,
olykor szinte embert próbáló feladatokat
kell megoldani. A legtöbb esetben sikerrel
veszi az akadályokat, ami megnyugvással
tölti el, nem mellékes módon az önbizalma is nőni fog, közben pedig széles körű
ismeretekre is szert tehet. Talán a megszokottnál is többet kell foglalkoznia a
családjával, de ennek a „kötelezettségnek”
boldogan tesz eleget. Ha most kell valamilyen megmérettetésen, pl. vizsgán átesnie,
szinte biztos, hogy sikerrel jut túl rajta

Bika

április 21–május 20.

Vízválasztó lesz ez a hét sok tekintetben.
Például el fog dőlni, kik az igazi barátai,
és kik nem, kikre számíthat a családjában,
és kikhez kell fenntartással viszonyulnia.
Mindeközben igencsak kínos meglepetések érik, ami azt jelzi, az emberek megítélésében nem mindig remekel. Megélénkül
a társasági élete, olyanokkal töltheti ideje
egy részét, akik jelentős módon befolyásolhatják anyagi helyzetét. Azt azonban ne
feledje, mindennek kölcsönösségi alapon
kell történnie, a szívességet viszonozni kell.

ságosan erőszakos vagy önhitt, sok ellenséget szerez magának. Anyagi ügyeit próbálja
meg jobban kézben tartani, és az sem ártana, ha több figyelmet fordítana a családjára,
mert őket elhanyagolta az utóbbi időben.

Szűz

november 23–december 22.

Szép szerelem van kibontakozóban életében, ám hamarosan úgy fogja érezni
magát, mint egy vígjáték szereplője, aki a
tévedések és félreértések kusza szövevényébe bonyolódik bele egyre jobban. Ha
sikerül gyorsan tisztázniuk a dolgokat,
esélyük van a boldog kapcsolatra. Közvetlen környezete is érdeklődéssel figyeli
az eseményeket, arra azonban készüljön
föl, hogy még a legjobb barátai között is
lesznek ellendrukkerei, ilyen-olyan megfontolásból.

június 22–július 21.

A szerencsés véletlenek segítik munkahelyi
előmenetelét vagy anyagi gyarapodását,
annyira, hogy időnként lelkiismeret-furdalása is lesz emiatt. Ne legyen, olykor önnek
is kijár a jóból. Otthoni feladati egyre csak
szaporodnak, úgy érzi, soha nem jut a végükre. Vonjon be másokat is a munkába,
nem önnek kell mindent elvégezni, ha pedig csak mártíromságból vállal mindent
magára, sürgősen hagyja abba, mert ezzel
csak mérgezi a családi légkört. Egy nagyobb
társaságban hasznosítható ötleteket kap.

Oroszlán

július 22–augusztus 23.

Különleges feladattal bízzák meg. Minden
ambíciójára és szervezői tehetségére szüksége lesz, hogy megoldja, de sikerülni fog,
mert ég önben a bizonyítási vágy. Közben
legyen tekintettel másokra is, mert ha túl-

december 23–január 20.

Mozgalmas időszak következik az életében. Ideje jelentős részét ügyei intézésére,
és baráti kapcsolatai rendezésére fordítja.
A közlekedésben még gyalogosként is legyen óvatos, gépkocsiban pedig igyekezzen a gyakorlatban alkalmazni a defenzív
vezetés módszereit! Az otthonát, családját
érintő egyik terve ismét egy lépéssel közelebb jut a megvalósuláshoz. Érzelmi élete
erősen hullámzó lesz, szélsőséges indulatok és megnyilvánulások kísérik, amire
környezete elég kritikusan reagál majd.

Vízöntő

HOROSZKÓP
2006. április 26. – május 3.
Mérleg

szeptember 24–október 23.

Túlságosan is sok az elvarratlan szál, a lezáratlan ügy az életében – vonatkozik ez
a családjára, az ismeretségeire és a munkahelyére is –, jó lenne már pontot tenni
a végükre. A mostani idő kedvez az üzleti
ügyeknek, ha lehetőséget lát valamiben,
ne habozzon, kockáztasson, meglesz a
jutalma! Egy önhöz közelálló személy el
akar távolodni öntől. Engedje el az illetőt,
semmiképpen ne tartsa vissza, mert neki sem, önnek sem jó csak a látszat miatt
fenntartani a kapcsolatukat.

Skorpió

október 24–november 22.

Néhány ügy hosszú idő óta terhelte gondolatait, de főképpen érzelmi életét, ezektől most végre megszabadulhat, ami nagy
megnyugvással tölti el. Kedvese és barátai
egyaránt igyekeznek a kedvében járni, ami
persze nem ok arra, hogy féltékenységével
megmérgezze az egyébként jó hangulatot.

Óvodás az önkéntesek között

ÉLŐVILÁG

Békamentés a Pilisben
Szentendre és Visegrád között néhány
hete hevenyészett fehér műanyagszegély kíséri a hegyi utat. Már harmadik
alkalommal szervezett mentőakciót
a PITE (Pilisi Természetvédelmi Egyesület) a békák, elsősorban barna
varangyok védelmére a vonulási időszakban.
A hétvégi élményeket kereső autósok miatt forgalmasabbá vált út két arasz magasságú ideiglenes kerítéssel védett szakaszát
reggelente Molnár István Lothar elnök és
munkatársai vödrökkel a kézben vizsgálják végig, és az életmentő fal tövében
rekedt terepszínű jószágokat átszállítják
az aszfaltút-halálzónán. A mintegy
másfél kilométer
hosszú védőkerítést
a Pest Megyei Állami Közútkezelő
Kht. állította fel, a
békák „átemelését”
pedig a PITE végzi.
Arany János
sorai – Mintha lába
kelne valamennyi
rögnek, lomha földi békák szanaszét
görögnek – jutnak
eszembe. Az erdő avarral borított talaján
eltart egy darabig, míg az első barna varangyot (Bufo bufo) észreveszem. Később
már könnyen megtalálja a szem az avarszínű, érdekes állatokat. Hímből kétszer
annyi van, mint nőstényből. Az utóbbiak
általában már a hátukra kapaszkodott, jóval kisebb termetű párjukat cipelve igyekeznének a közeli tó felé, hogy petéiket a
vízbe rakják. A petézés után a vonulás
visszafordul a Bufok számára szimpatikusabb erdő felé, tehát ismét a halálzónát je-

Időnként összecsaphatnak a feje fölött a
hullámok, ami a bosszúságokon túl figyelmetlenné is teszi. Jobban kell tehát koncentrálnia az elkövetkező pár napban, és
amennyire csak lehet, uralkodni az érzelmein. Váratlanul nagyon jó hírt kap, ami
boldogsággal tölti el. Elsősorban azok a
Nyilasok számíthatnak kellemes hétvégére, akik nem házasok, de párkapcsolatban
vannak. Ha erre a hétre utazást tervez, legyen nagyon körültekintető, sőt, amenynyiben teheti, jobb, ha most elhalasztja.

Bak

május 21–június 21.

Rák

Munkahelyén komoly problémák támadnak, ezekkel hirtelenjében nem is tud mit
kezdeni. Kénytelen lesz elővenni néhány
régi ötletét, és feléleszteni korábbi ismeretségeit, hogy megoldást találjon rájuk.

Nyilas

augusztus 24–szeptember 23.

Ikrek

Anyagi ügyekben legyen különösen körültekintő. Egyrészt ellenőrizze a számláit, a
kifizetéseit, mert olyan dolgokért is pénzt
adhat ki, amikért nem kap ellenszolgáltatást.
Másrészt fogja vissza a költekezést, illetve a
családtagjaiét, ha nem önben van meg ez a
hajlam! Egyre gyakrabban kényszerítik rá
az önhöz közel állók, hogy érdekei ellen tegyen. Érzi, hogy játszmák áldozatává válik,
de nem mer ellene tenni. Ha belemegy ebbe
a szerepbe, csak önmagának árt.
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lentő aszfaltúton kell áthaladni. Ebben az
időben a kerítést az út másik oldalára kell
telepíteni.
A nagy átkelés még a védőkerítés ellenére is sok béka számára végzetes. Van,
aki nem szeret a földutak bejáratánál
kerítéssel bajlódni, így ezeken a helyeken
hiányos az életmentő fal. Lothar és csapata ezen a napon 104 béka-palacsintát
számolt össze. A megmentett állomány
ennek körülbelül tízszerese. Tíz nap alatt
tehát tízezres nagyságrendben szállítanak
az önkéntes mentők ebből a szép állatból
az életet jelentő tóba. Az önkéntesek közt
óvodás korú is akad. Figyelem őt, de nyoma sincs benne irtózásnak a kétéltűekkel
szemben. A másik
szélsőség a fekete
gólya, ő meg is eszi e
megvetett, elfelejtett
lényeket. A fekete
gólyák tehát biztosan helyeslik a pilisi
szorgoskodást.
A barna varangy
a tucatnyi hazai békafaj közt a legtermetesebb. Hangja
viszont szerény,
csak mikor a vödörben összejön
8–10 állat, akkor bátorodnak fel, és halk
kvattyogással beszélgetnek. A megbízható
NDK-beli irodalom, az Uránia Állatvilág
szerint nagyon hasznos állat: „Áldott jó
étvágyuk következtében szorgosan irtják a káros rovarokat a kertben, sőt még
a meztelen csigákat is megeszik”. Védelmükre van egy még egyszerűbb mód: ha
figyelmesen vezetünk, és néha gondolunk
a különös tavaszi nászutasokra, észreveszszük a hazai föld apró csodáit.
(M. P.)

KERESZTREJTVÉNY

SZÉP ERNŐ

(1884 - 1953)

Szép Ernő: Piros
A költeményből idézünk négy sort.

január 21–február 19.

Nem először fordul elő az életében, hogy
olyan dologért kell küzdenie, amivel nem
ért egyet, ám a kényszer ráviszi. Ez persze
rátelepszik a hangulatára, rosszkedvűvé,
kötekedővé teszi. A legjobb, ha emiatt most
kerüli a nagyobb társaságokat, és lehetőleg a
családjával sem érezteti a problémáit. Nem
tesz jót az sem a közérzetének, hogy szinte
semmi sem fog sikerülni, még a leghétköznapibb cselekedetei is valahogy balul ütnek
ki. Azért ne keseredjen el végleg, hamarosan visszazökken a rendes kerékvágásba.

Halak

február 20–március 20.

Összességében kellemes időszak következik az életében, általában sikerrel oldja
meg a feladatait, szabadidejét pedig végre
kedvteléseinek szentelheti. Anyagi jellegű
elképzeléseit is meg tudja valósítani, ebben
ráadásul olyanok is a segítségére lesznek,
akikre eddig nem nagyon számíthatott.
A boldogsága azonban sajnos nem lesz
felhőtlen, mert úgy érzi, hogy érzelmileg
mindinkább sebezhetőbbé válik, ráadásul
sikereit egyre többen kezdik irigyelni. Ha
eddig nem volt képes rá, most végre meg
kell tanulnia ezt a helyzetet feldolgozni.
(Rebeka)

Áprilistól gyűjthető
gyógynövények
Ebben a szeszélyes hónapban már sok
gyógynövény ér el olyan fejlődési állapotot,
hogy begyűjthető, tárolható, majd gyógyteaként fogyasztható. Drága gyógyszereket
pótolhatunk velük, ráadásul megfelelő használat esetén a szervezetet is jobban kímélik.
Egyik legkorábbi gyógynövényünk a
gyöngyvirágfű. Ha borsmentával és macskagyökérrel egyenlő arányban összekeverjük, és a keverékből két kávéskanállal
2 dl forralt vízbe teszünk, majd lehűtjük,
pár hét kúra után szívelégtelenségi bántalmaink, érelmeszesedéssel kapcsolatos
problémáink enyhülnek.
Az „ég ajándékának” nevezett vérehulló fecskefűhöz is könnyen hozzájuthatunk sétáink során, mivel a növény igénytelenségének köszönhetően bárhol, akár a
sziklarepedésekben is megél. Teakeverékben epe és májbetegségek gyógyszere.
Tavaszi kúraként áprilistól fogyasztható a gyermekláncfű friss levele; salátába
keverhetjük, ízesíthetjük citrommal is. Az
epeműködést fokozza, és csökkenti az idült
reumabetegség okozta panaszokat.
A nyírfalevél tea segít a húgysav kiürítésében. Egy evőkanálnyi nyírfalevelet forró
vízzel leöntünk, majd hűtjük, leszűrjük, és
naponta 2-3 pohárnyit fogyasszunk belőle.
Kitűnő vérnyomáscsökkentő a fagyöngy, emellett jótékonyan hat a szívműködésre, a vérkeringést szabályozza,
egyúttal megszünteti a szédülést, a fejfájást, a fülzúgását. Két dl vízbe szobahőmérsékleten áztassunk be 3-4 kanál leveles fagyöngyhajtást, majd felét éhgyomorra, másik részét étkezés után fogyasszuk.
Minden hónapnak, évszaknak megvan
a maga gyógynövényflórája. Ha megismerkedünk jótékony hatásukkal, rendszeresen
gyűjtjük és fogyasztjuk azokat, sokat tehetünk egészségünkért, szervezetünk karbantartásáért.

(bánhidi)

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első része (S, S, B,

T, P). 13. Falatozás. 14. Súlyemelőnk (Tibor).
15. Dél-német művészcsalád. 16. Női név.
18. Japán író (Kobo). 19. Vízben tempózni.
20. Paprikának van. 21. Gesztikulál. 24. Tokány páratlan betűi. 25. Alarm. 27. Zsiráfféle
állat. 29. Kiejtett betű. 31. Levéltávirat, röv.
32. Szögfüggvény, röv. 34. Orosz helyeslés.
35. Etna határai! 36. Rugalmasságánál fogva enged. 39. Férfinév. 41. … Troll (Heine).
42. Becézett női név. 43. Különleges bor. 44.
Hozzáértő. 46. Ritka férfinév. 48. Egyszerű
gép. 49. Oda-vissza: vágóeszköz. 50. Alumínium és nitrogén vegyjele. 52. Némán őriz!
53. Személyes névmás. 54. Korbács. 56. A
szerelmi költészet múzsája. 59. Félig csábul!
61. Rajongás. 63. MDÁ. 65. Felkerekedik.
67. Római 1004. 68. Futását Vörösmarty
énekelte meg. 70. Kérdés tárgyra (két szó).
71. Hord. 73. Veni, …, vici; jöttem, láttam,
győztem.
FÜGGŐLEGES: 1. Erdélyi szél. 2. Nemi jelleg.
3. Sötét bőrű. 4. CSD. 5. Foszfor és kén vegyjele. 6. Nedvszívó papír. 7. …mobil, rabszállító kocsi. 8. USA-tagállam. 9. Saját kezűleg,
röv. 10. Százas fele! 11. Eszterke. 12. Pénzintézet. 17. Olasz hegedűkészítő (Nicolo). 19.
Közlekedési terület használatáért fizetik.
22. Budai részlet! 23. AAAA! 26. Szagos. 28.
Földműves. 30. Tantárgy, diáknyelven. 33.
Gyöngéd szerelmi kaland. 35. Biokémiai folyamatot gyorsító katalizátor fehérje. 36. Az
idézet második része (G, B, V, R). 37. Újítás
egynemű betűi. 38. Igényel. 39. Orosz férfinév. 40. Erős kártyalap. 45. Odébb taszít. 47.
Népi hosszmérték. 50. A három testőr egyi-

FORMA STÚDIÓ

Petőfin nevelkedett, a Tiszántúl
hangulatait hozta
Budapestre, amikor tizenkilenc éves
korában újságíró
lett a fővárosban.
Ettől kezdve élete a szerkesztőségekben,
az éjszakai kávéházakban, az irodalmi
körökben telt. Már ismert nevű költő
és újságíró, amikor 1912-ben megjelent
Énekeskönyv című verseskötete, amellyel
a Nyugat költői is maguk közé fogadták. Elbeszéléseinek és hírlapi tárcáinak
legnagyobb része személyes emlékezés.
Ötvenkilenc éves korában, hosszú betegség után halt meg.
ke. 51. Cseh futballista (Pavel). 54. Szolúció.
55. Majdnem oda! 57. Igekötő. 58. Roskad.
60. Szövetség, ismert idegen szóval. 62. Zenei
félhang. 64. Gyermekverés. 66. Huzaldarab!
69. Klasszikus köszöntés. 71. Veres András.
72. A mélybe. 74. Izomkötő.
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 1. és függőleges 36.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: május 3.
A 12. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Orgona virágja rakodj ki az ágra, borítsd
rá az álmodat erre a gyilkos világra.”
A NYERTES: Balázs Emőke, XI., Ugron G.
u. Az április 19-i, 13. szám megfejtését és
nyertesét a következő számban közöljük.
A nyeremény, a hat alkalomra szóló Prímatorna bérlet a Forma Stúdióba, a szerkesztőségben vehető át. A nyeremény, a
hat alkalomra szóló Prímatorna bérlet
a Forma Stúdióba, a szerkesztőségben
vehető át.

Nagy András

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

KONYHA

Az Újbuda tavaszi tekercs receptjei
(6 személyre) Tészta: 1 1/2
pohár búzaliszt, 1 1/2 pohár kukoricaliszt,
6 evőkanál olaj, 3 dl víz, 3dl tej.
ELKÉSZÍTÉSE: Tészta: keverjük össze az
alapanyagokat. Formázzunk belőle kisebb
palacsintákat, és süssük ki őket egy teflonos palacsintasütőben. Ne süssük túl.
Az alábbi receptek alapján készítsük el a
tölteléket. Töltsük meg a palacsintákat úgy,
hogy a közepére rakjunk kevés tölteléket,
tekerjük fel, majd a két végét hajtsuk befelé. Akkor jó, ha egyben marad. Bő olajban
süssük ki a megtöltött palacsintákat.
HOZZÁVALÓK:

Zöldséges töltelék
HOZZÁVALÓK: Fél kg kínai kel, egy-egy szál

sárgarépa és petrezselyemgyökér, egy kis
fej karalábé, 10 dkg zöldborsó, két cm póréhagyma (vagy két szál zöldhagyma), két ka-

nál száraz fehérbor, egy kávéskanál gyömbérpor, egy kávéskanál ötfűszerpor vagy
édeskömény, egy kevés olaj, ízlés szerint só.
ELKÉSZÍTÉSE: A zöldségféléket vékony csíkokra vágjuk, evés zsiradékon a kissé megpirítjuk, a borral felengedjük, hozzátesszük
a zöldborsót, fűszerezzük, puhára pároljuk.

Húsos töltelék
HOZZÁVALÓK: 80 dkg kínai kel, 20 dkg ap-

róra vágott főtt hús, egy kávéskanál szójamártás, két kanál száraz fehérbor, egy kávéskanál gyömbérpor, egy kevés olaj, ízlés
szerint só, bors.
ELKÉSZÍTÉSE: A káposztát csíkokra vágjuk,
kevés zsiradékon kissé megpirítjuk, a borral felengedjük, megfűszerezzük, puhára
pároljuk. Hozzákeverjük a húst és a szójamártást, és összeforraljuk.
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KULTÚRA

Európai hírű művészek a Scheffer Galériában

AZ ÚJBUDA KULTURÁLIS AJÁNLÓJA

Virágvasárnapi remény

 SCOTT HENDERSON 
Egy év után lép fel ismét az amerikai
dzsesszgitáros, Scott Henderson Blues Bandjével az A38 Állóhajón április
27-én 21 órakor. Henderson neve elsősorban a Chick Corea Elektric Band
lemezeiről vált ismertté, amelyeket jellegzetes, fémes, rockos stílusa éppúgy
meghatározott, mint a másik gitáros,
Frank Gambale játéka. A nyolcvanas
évek végén egy másik dzsesszformációnak, a Tribal Technek lett a tagja,
majd 1994-ben váratlan módon stílust
váltott, és egy klasszikus blues-lemezzel jelentkezett. Az egyszeri próbálkozásból életműkorszak
lett, melynek betetőzése volt a 2005. február elején boltokba
került Scott Henderson Live CD, ennek bemutató turnéja apropóján járt tavaly Budapesten. A tradicionális blues-sémákat
új tartalommal megtöltő játékában John Humphrey basszusgitáros és Kirk Covington dobos a zenekari partnere.

ja az ébredés, az újjászületés megtestesítője,
amely magában hordozza Lugossy Mária
filozófiai gondolkodásának lényegét: az
ellentétek párhuzama és állandó egyidejű
jelenlévősége mindig ott van életünkben.
Bohus Zoltán posztamensre állította üvegplasztikáját, amely egy 30-35 cm
magas, nem szabályos piramisszerű üvegtörzs, belül függőlegesen megosztva és színezve. A Munkács-díjas művész és felesége,
Lugossy Mária kétségkívül prominensei
ennek a műfajnak. Bohus üvegplasztikáját
érdemes sötétedés után, a galéria üvegajtaján belesve (is) megtekinteni. Megvilágítva
ezernyi színben és árnyalatban pompázik.
A húsvéti ünnepkör tematikájához
csatlakozott oltárképeivel Kovács-Gombos Gábor festőművész. A vászonra festett olajképek csodálatos színvilágukkal,

 TÁLENTUM KULIFAY 
Ismét egyedülálló képzőművészeti bemutató helyszíne lesz a
Hadik kávéház – újabban már Hadik Galériának is nevezik,
április 27-én 19 órakor megnyílik a Tálentum című kiállítás.
A rendezvény érdekessége, hogy Európában ez az első olyan
kiállítás, melyen ugyanazon család hét tagja szerepel alkotásaival. A kiállító művészek és művészeti ágak: Kulifay Gyula fotók, Kulifay Tamás festmények és fotók, Kulifay László
faszobrok, Kulifay Márta raku kerámiák, Kulifay Krisztina
fotók, Kulifay Dániel fotók, Kulifay Máté fotók. A kiállításon
látható lesz Kulifay Tamásnak az a három festménye is, amelyet a XI. kerületi Önkormányzat 2005-ös Mecénás Pályázatának anyagai támogatásával készített. Az ünnepi megnyitón
fellépnek Ács Ferenc, Ács Lajos, Szende Gábor, Szula Miklós
és Tóth Tamás. A bemutató május 15-ig tekinthető meg minden nap 11–21 óráig.
 KÉT OLASZ 
Budapesti Művelődési Központban 1989 óta működik a
Theatrum Színiakadémia. Az igazgató Hajdufy Miklós rendező, Balázs Béla-díjas, érdemes művész, aki március 15-én
vette át a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje
kitüntetést. A színiakadémia hivatalosan akkreditált, iskolarendszerű, nappali tagozatos színművészeti szakiskola 3 éves
képzési idővel. A második évtől a növendékek teljes színpadi művekkel vizsgáznak, melyeket a BMK színháztermében
adnak elő. Legközelebbi vizsgabemutatójuk április 27-én
este 7 órakor lesz, ezen két kortárs olasz drámaszerző egyegy rövidebb munkáját viszik színre, Natalia Ginzburgtól A
karosszék című játékot és a Magyarországon kevéssé ismert
Ermanno Carsanatól A krimifaló című egyfelvonásost. A
rendező Hajdufy Miklós.
 ÉGI HANG 
„Énekesi és kutatói pályámon egyaránt tapasztalom,
hogy az emberi hangnak,
az éneklésnek milyen fontos
lelki egészségmegőrző, harmónia-fenntartó funkciója
volt és van, és hogy az emberi hang milyen mértékben képes segítőül szolgálni
akár élet-halál helyzetekben,
sorsfordulókon is. A hagyományos kultúrákban, így a magyar népköltészetben is vannak olyan szövegek, dallamok,
amelyek elmondásával, eléneklésével évszázadokon keresztül

Mezei Erzsébet kiállítása a MU Színházban

Meghívó egy kötéltáncra

Kötéltánc. (A kiállítás címe egy kis magyarázatra szorul. Nehéz évek voltak
(kertész)
– meséli Mezei Erzsébet
– Délvidéken olyan infláció volt, hetente kaptunk
fizetést. Hetven forintot
ért a piacon. Mire hazaértem a bankból, már semmit sem ért.) A kiállított
képek létrejöttének körülménye már nem fontos,
csak adalék. A művészet
túlél minden rossz időt, és
önálló életre kel, valamiképp mindig megszólít.
Útkeresés. Keresni egy
nyílást, ahol kommunikáció hozható létre valamik
vagy valakik között. Bálint
Endre lírai szürrealista képeinek szimbólumvilága
nagyon közel áll hozzá.
Súlyos, tömör, szűkszavú,
ugyanakkor végtelenül
egyszerű, légies, a végsőkig
letisztult formák. Már-már
nonfiguratív, de mégsem,
figurái, alakjai és felületei
mellett-mögött mindig ott
érezni az ősöktől a gének- Mezei Erzsébet végsőkig letisztult formákkal dolgozik

 TECHNIKAI SZÜNET 
Ismét egy születésnapi nosztalgia-koncert: húsz év után öszszeáll az egykor népszerű Technikai Szünet, hogy zenészbarátaik közreműködésével forró hangulatú fellépéssel örvendeztessék meg valamikori rajongóikat a Fővárosi Művelődési
Házban április 29-én 19 órakor. Az együttest egy kollégiumi
szobában alapította Lukács Sándor és Faggyas László 1986
áprilisában. Számaik hamar népszerűek lettek, nyertek dalos
találkozókat, jól szerepeltek a Ki Mit Tud?-on, közben bejárták az országot folk zenéjükkel. 1998-ban zenekarrá bővültek
egy évre. A Hat pohár című albumuk őrzi rockbandává válásuk emlékét. Aztán ismét a régi formáció, a régi stílus, mígnem abbamaradtak a koncertek. A mostani fellépésig.
 BOI AKIH 
Az egykori holland gyarmatbirodalom kulturális sokszínűségéből táplálkozó, etnikus elemekkel átszőtt, a kortárs és a világzenét a dzsesszel ötvöző rendkívüli hangzásvilág jellemzi
a Boi Akih együttest,
mely a Dresch–Baló
duóval lép föl a MU
Szín há zba n május 1-jén 20 órakor.
Az együttest vezető
énekesnő, a kivételes tehetségű Monica
Akihary karkunézi
nyelven énekel, amelyet már csak néhány ezer ember ért és beszél. Kíséretében
Niels Brouwer gitáron, Sandip Bhattacharya az indiai tabla
nevű hangszeren, Ernst Reijseger pedig csellón játszik. A négy
különböző zenei irányzat egymásba olvadása és a zenekar
tagjaira jellemző kiváló improvizációs képesség egyedülálló
zenei élményt ígér. A Holland Nagykövetség támogatásával
Magyarországra érkező együttes a győri Mediawave Fesztiválon lép föl egy nappal korábban.
 ISMERETLEN KUTATÁSA 
Az Improvizációs alkotó-műhely, az L1 Független Táncművészek Társulása és a Műhely Alapítvány közös, új kezdeményezése az Ismeretlen kutatása című alkotóműhely. Középpontjában az improvizáció, mint professzionális művészeti
forma, az alkotás és folyamata, valamint a közönség intenzív
és impulzív kapcsolata áll. 2006 első félévében 2-2 alkotópáros
kap meghívást a programra. Első alkalommal az Artus Stúdióban április 30-án este 8 órakor előbb a Tánc és a Multimédia találkozása részben Nagy Zoltán és Sarkadi Nagy Balázs
produkcióját láthatjuk: alapgondolatuk szerint a bennünket
érő átélt, valóságos vagy éppen a belülről jövő benyomások,
érzetek képpé állnak össze, melyeknek ritmusa, hangulata,
dinamikája van. Ezek az összetevők hozzák létre azt a kottát,
amit követve létrejön a tánc, az improvizáció. A második rész
a Tánc és az Irodalom találkozása Murányi Zsófiával és egy
ismeretlen közreműködővel. Előadásuk alapeszméje, hogy a
tánc, illetve a költészet és a színház ugyanannak a lelki szférának különböző síkjai.

Szörényi Levente az Éghajlat Könyves Kávéházban

ben örökölt és hordozott formakincset, és
mindig ott érezni a szeretetet. Kevés színt
használ, tudja, ennyi elég. Pilinszky addig,
a végsőkig csiszolta a verseit, míg lekopott
minden fölöslegesség, míg végül csak azok
a szavak maradtak, melyek önmaguknál
többet mondanak, melyek egyenként is
önálló életet élhetnek. Mezei Erzsébetnél
ugyanezt a módszert érzem. Amit csinál,
költészet. Szépség és harmónia, a színei és
a kompozíció... érezzük, ezt szebben, egyszerűbben nem lehetett volna megcsinálni. A MU Színház kiállítása április 30-ig
megtekinthető.

Könyvbemutató és régészet
A Karinthy Frigyes úti Éghajlat könyveskávézó vendége volt Szörényi Levente.
A meghívás aktualitása kettős: nemrég
mutatták be új operáját, az Árpád
népét, valamint könyve jelent meg De
ki adja vissza a hitünket címmel.


Kertész Dániel

Mezei Erzsébet ősei bukovinai székelyek, édesanyja oldaláról Hadikfalva,
édesapja oldaláról pedig Istensegíts.
Székelykevén született, 1947-ben. Az
újvidéki Tanárképző Főiskola képzőművészeti szakán szerzett oklevelet
1971-ben. Zentán él és tanít. Az esztergomi Piktor képzőművészeti tábor
és művésztelep, valamint a Zentai
Művésztelep grafikai műhelyének
művészeti vezetője. Grafikával fokozottabban 1989-től foglalkozik.

segítették a testi-lelki egészség megőrzését az emberek, főleg
az asszonyok.” E gondolatai zenei illusztrálására Lovász Irén
énekesnő négylemezesre tervezett sorozat elkészítésére vállalkozott. Az első CD Égi hang címmel az idei Tavaszi Fesztiválra jelent meg, ennek bemutató koncertje lesz április 28-án
20 órától a Fonóban. A lemez főként régi magyar népdalokat,
népénekeket tartalmaz, melyek többnyire szájhagyományban
maradtak fenn. A karácsony, a húsvét és a pünkösd ünnepkörét fölidéző dalok mellett felcsendülnek olyan Mária-énekek
is, melyekben fellelhető a védelmező, oltalmazó, segítő, gyógyító istenanya alakja.

Készül új operára?

Kereknek látom azt a problémakört, amit
az István, a királlyal elkezdtünk, továbbgondolásra késztettük az embereket, és
az Árpád népével lezártam. Az Istvánnál
két egyenrangú küzdőfél végzett magasztos párbajt, az ősi múltról nem lehetett
azért oly könnyen lemondani, és a megújítás... ez egyenrangú. Az Árpád népe
– nem akarom elmagyarázni a darabot
–, az emberi hitványságról szó. Itt nincs
egyenrangúság, csak árulás. Fölgyújtottak templomokat, elkergettek püspököket. Erre mondhatnánk, na jó, de ki
kezdte? Bocsánat, de ez nagyon komoly
kérdés. Erről szólt az István is. Ide sülylyedtünk, hogy minden zsarolásra eláruljuk a másikat. Eddigi darabjaimban arról
beszéltem, hogy milyen mértékben ment
tönkre a magyarság, és hogy mi ebből a
kiút... Nagyon nehéz. Az Árpád népe erről szól. Ezt nem tudom tovább folytatni.
Nem óhajtanék történelmi házi szerző
lenni. Mondhatnák: Szent László, Mátyás
király...
Rendkívül hálás vagyok a jóistennek, mindig odateszi a kellő pillanatban
a segítségét, eddig még nem hagyott
cserben. Tervezem hogy őszre, bemutatóra próbálunk vinni egy rövidebb opust,

Wass Albert,
Márai nyomán.
Terveim szerint
saját előadásomban. Hogy
hol, még nem
tudom, képlékeny a dolog.


A könyvében
az egyik írás
a Pilisről, a
Holdvilágárokról szól.
Az itt folyó
ásatás önnek
szívügye.
Hol tartanak
most?

Á l m o d o z á s - Szörényi Levente: Nem szabad dolgokat kimondani idő előtt
ból van elég.
Ha az ember tisztességes akar maradni,  Ha sikerül a föltárás, az életműve részének
fogja tekinteni?
erről nem mondhat ki biztosan semmit.
Egyet kimondhatunk, itt kockaköveket Ez szolgálat. A zeneszerzés egy szakma,
bányásztak, de nem tudjuk kik és miért, hivatás. Persze, része, de ez nem az alkomilyen korban. Van egy beszédes bizo- tói hivatásomról szól.
nyíték: ez a most is látható két faragott
 A régész szakma elismeri ezt az ásatást,
kő, és a mellette megtalált, ottmaradt
vagy csak olyannak tartják, mint Morvai
kőfejtő szerszámok. Talán a honfoglaló
Petőfi-expedícióját?
hunok elől kellett menekülniük. Később,
valamilyen esemény kapcsán, gyorsan, Nem, hála Istennek elkerültük ezt a dolvalamire kialakították, (beszédes va- got. Ezért vagyunk óvatosak a médiával,
gyok, de ugye lehet érteni?), és valamiért, hogy ne csináljanak hisztériát belőle.
valakik gyorsan betemették, eltüntették a Nem szabad dolgokat kimondani idő
nyomát. Az ásatás jól halad, tavaly elju- előtt. Hivatalos engedélyek birtokában
tottunk a padlójáig. A mélység még sok hivatásos régészekkel dolgozunk.
titkot rejthet...
kádé

Kertész Dániel

Európa itt van! – kiáltott fel eufórikus
hangulatban az egyik látogató, amikor a
kiállított műveket szemlélte. És való igaz,
Scheffer Lívia, a galéria tulajdonosa, mint
már annyiszor, most is igen nívós kiállítási anyagot állított össze olyan művészek
munkáiból, akik szerte Európában ismert
és elismert alkotók.
Hager Ritta Munkácsy-díjas textilművész Sugárzó csend című,
nagyméretű falikárpitja egyből
magára vonzza a galériába belépő tekintetét. Akik ismerik
gyönyörűséges textiljeit, tudják:
munkásságát inkább a meditáció, semmint az experimentáció
jellemzi. Sugárzó csend című
munkájában Thomas Merton:
A csend szava című könyvének életfilozófiáját kívánta
felmutatni. Hager Ritta egyéni technikával gazdagított
ógobelinszövéssel a természeti és
benső világot szintetizálja. Színvilága a természet alapszíneiből
ötvözött egység. Kompozíciója
központjában a könyörgő kezek
állnak, s erre remekül „rímel”
Szöllőssy Enikő előtte elhelyezett, Szentháromság című fém
kisplasztikája, amelyen szintén
feltűnnek az imádkozó kezek.
A Munkácsy-díjas Szöllőssy
Enikő az Atya, Fiú, Szentlélek és
az imádkozó kezek megformálásával megmutatja, úgy képes
bánni az anyaggal, jelen esetben Szöllőssy Enikő: Szentháromság
a fémmel, hogy közben a befogadó érzi-érti minden törekvését: az anya- egyedi hangulatot idéző, különleges komgon túli világ bennünk lakozik. A belső pozíciójukkal varázsolják el a szemlélőutakon nekünk kell végigmennünk.
dőt. Barokk oltárképek jellemzője, hogy
Lugossy Mária üvegplasztikája szinte az égből vakító fénysugarak vetülnek a
uralja a galéria terét. Az üveg a 80-as évek- mű szereplőire. Kovács-Gombos Gábor
ben lépett be a Munkácsy-díjas művésznő képeinek ugyancsak alkotóeleme a vászéletébe, amikor az ásványok és kristályok nain megjelenített ragyogó, csillogó, áracsodálatos világának vonzásába került. Az- dó, valahonnan a messziből ránk sugárzó,
óta megfejtette az üvegben rejlő törvény- égi fény. Képei az újjászületés magasztos
szerűségeket és esetlegességeket, és tökély- pillanataiban magunkba fordulásra, elre fejlesztette művészi kiaknázásukat. A mélkedésre, megtisztulásra ösztönöznek.
fekete-szürke-zöld színeket a füstszín ezer A kiállítás április 28-ig látható.
árnyalata nyalábolja körbe. ÜvegplasztikáDeák Attila

Dömök Viktória

A húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódva
virágvasárnap nyílt meg Remény
címmel a Scheffer Galéria kiállítása,
melyen európai hírű művészek mutatkoztak be: Hager Ritta textilművész,
Bohus Zoltán, Lugossy Mária, Szöllőssy
Enikő szobrászművészek és KovácsGombos Gábor festőművész legszebb
munkáit állították ki.
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HIRDETÉS

LAKÁS, INGATLAN, GARÁZS

OKTATÁS

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.
XI., SASAD, Dajka G. utca felső részén 150
négyszögöles telken összközművesített, önálló, 60
2
m -es családi ház garázzsal, jó közlekedési lehetőséggel tulajdonostól eladó. 06/30/397-3175.
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
BUDAI Ingatlaniroda keres-kínál a budai kerületekben eladó ingatlanokat fizetőképes ügyfelei
részére. 315-1020, www.budagold.hu
SZERETNÉ eladni, bérbe adni ingatlanát? Mi
megtaláljuk Önnek a megbízható, hosszú távú
bérlőt és fizetőképes vevőt! Príma Otthon – megoldást kínálunk! 210-6627.
MEZŐKÖVESD utcai egyedi fűtésű, részben
felújított, 34 m2-es lakás eladó. 06/84/312-212
este.
ALBERTFALVÁN a 7-es autóbusz végállomásánál garázs eladó. Irányár 2,5 M Ft. Érdeklődni a
208-1644-es számon lehet.
KERESÜNK XI. kerületi eladó ingatlanokat.
Ingatlanközvetítés, tanácsadás, hitel.
06/70/272-7610.
KERESEK készpénzért zöldövezeti, társasházi
öröklakást, villalakást, sorházi házat.
06/20/362-2906, 395-2894.
ELADÓ, kiadó ingatlanokat keresek ügyfelek
részére. Dr. Fülöp Anna, 06/30/973-8536.

ÁLLAMILAG elismert dajka-, pedagógiai- és gyógypedagógiai asszisztens szakképzés
Csepelen. Kasza Szakképzési Központ: 276-5918.
ANGOL-, német-, francia-, spanyol-, olaszórák
igény szerint. 201-3139.
ANGOL-NÉMET nyelv tanítását, nyelvvizsgafelkészítést vállal nyelvtanár minden korosztálynak. Házhoz is megyek.
246-6869, 06/70/540-3337, 06/20/517-6873.
SPANYOL, olasz, francia, angol, német, magyar
Gazdagréti Nyelviskolában. Anyanyelvi oktatók.
06/20/354-4879.
MATEMATIKUS egyénileg tanít nyolcadikosokat, gimnazistákat, egyetemistákat! T.: 365-2969.

BÉRLEMÉNY
BUDAI Ingatlaniroda keres-kínál a budai kerületekben kiadó ingatlanokat fizetőképes ügyfelei
részére. 315-1020, www.budagold.hu
KIADÓ lakásokat, házakat keresünk ügyfeleink
részére a kerületben! OLS Bt. 1995 óta.
Tel.: 351-9578. www.kiado.net
A FLORACOOP területén üzlet kiadó.
Érdeklődni hétfőtől péntekig 8-12 óráig. 246-2863.
FARKASRÉTI kertes, sorházi lakás évekre kiadó. Telefon: 06/20/991-7442.
XI. KERÜLETI Sáfrány utcában 1 + 2 félszobás,
IX. emeleti lakás hosszú távra kiadó. Bérleti díj 60
eFt. Tel.: 06/30/742-7470.

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.
VÍZ-, fűtésszerelés, duguláselhárítás A-Z-ig.
Tel.: 402-0627, 06/20/433-1628.
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.
GYŐRFFY István villanyszerelés! Számítógépszerelés, lakásfelújítás, kaputelefon, villanybojler
szerelése garanciával, 10% nyugdíjas kedvezmény.
T.: 06/20/321-0295, 203-0134.
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! Felújítás, hibaelhárítás. Kiszállási díj nélkül!
246-0927, 06/20/926-1533.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő
mester. 06/20/934-4664, 246-9021. Elmű által minősített vállalkozás.
GÁZKÉSZÜLÉKEK, cirkók, vízmelegítők, konvektorok, Hérák szakszerű javítása, karbantartása. Gázszivárgás és szénmonoxid ellenőrzése, XI.,
Etele úti szakszerviz. 204-4214, 06/30/343-6153.
VILLANY-, vízszerelés, bojlerek, villámhárítók
szerelése, javítása. Anyagbeszerzéssel, garanciával.
310-4018, 06/20/915-2678.
VÍZSZERELÉS. Csapok javításától a teljes felújításig. Beázások, csőtörések elhárítása.
Tel.: 378-4649, 06/30/933-2115.
VILLANYSZERELÉS, számítógép-javítás!
Komplett hálózat kiépítés-, karbantartás, számítógépek javítása, -készítése garanciával!
06/70/316-6644.

LAKÁSSZERVIZ
ASZTALOS-, lakatosmunkák készítéstől a legkisebb javításig. 789-3958, 06/20/411-4349.

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.
LAKATOSMUNKÁK garanciával: kertkapuk,
vasajtók, -ablakok javítása, zárak cseréje stb. Zöldi
Sándor, 06/70/548-9674.
FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást,
tapétázást hosszú távú garanciával.
285-2882, 06/30/251-5872.
TETŐTŐL a pincéig! Lakás-, házfelújítás minden szakmában, kerületi referenciákkal, magyar
szakemberekkel. Ingyenes árajánlattal, gyors kezdéssel. Tétény-Épszer Kft.
226-4539, 06/20/946-7557.
LAPOSTETŐ-SZIGETELÉS garanciával, referenciával 4 Pillér Kft. 405-4603, 06/30/931-5495.
PARKETTÁZÁS, csiszolás, lakkozás, PVC, szőnyegpadló-fektetés.
Tel.: 208-0721, 06/20/949-4529.
REDŐNY, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüggöny, napellenző, szúnyogháló javítása, készítése.
Tel.: 356-4840, 06/30/954-4849.
ÜVEGEZÉS háznál még ma, de holnap biztos.
Számlánkat a biztosítók visszafizetik. Sternglass
Üvegező Bt. XI., Őrmezei út 55.
310-4116, 06/30/281-1457.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás tisztaságitól a díszítőfestésig anyagbeszerzéssel, bútormozgatással, fóliatakarással, sittelszállítással, garanciával. Érettségizett, hazai szakemberek.
06/70/505-5855, www.mesterfesto.hu
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás,
gipszkartonszerelés, burkolás, szőnyegpadló, kültéri munkák garanciával. Tel.: 06/30/250-5820.
TELJES lakásfelújítás azonnal, garanciával.
Nyugdíjasoknak és panellakásra kedvezmény.
06/20/430-1461, 06/70/336-4194.
LAKATOSMUNKÁK referenciával. Biztonsági
rácsok, korlátok, lépcsők, fémgalériák, kerítések
készítése, javítása. 06/70/775-4264.
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.
BURKOLÁS, parkettázás, lakásfelújítás olcsón,
garanciával, rövid határidővel. 06/70/293-1469.
CSEMPEBURKOLÁST, kisebb kőművesmunkákat vállalok határidőre, garanciával!
Tel.: 06/70/604-4027.
TISZTASÁGI festést, lépcsőházfestést, lépcsőház-takarítást vállalunk! Tel.: 06/30/244-5634.
BURKOLÁST, kőművesmunkákat, tisztasági
festést vállalok garanciával! Tel.: 06/20/234-0811.
BÁDOGEMBER BT. Vállalunk bádogos-, és
tetőfedő-, valamint szigetelési munkákat referenciákkal, kis munkákat is.
Tel./fax: 361-4505, 06/20/934-9281.
TETŐFEDÉS, bádogozás! Mindenféle tetők
fedése, lapos tetők szigetelése, bádogosmunkák
készítése és javítása alpintechnikával is. Rengeteg
referenciával, garanciával! Csipak Péter
06/30/441-3519.
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Az Újbuda hirdetési ajánlata
A keretes hirdetések árai és méretei:
oldal/hasáb
1/1 álló
1/2 fekvő
1/4 álló
1/8 fekvő
1/16 álló
1/32 fekvő
első oldali csík
hirdetési csík
hirdetési csík
2/103 álló
3/74 fekvő
2/74 fekvő
1/74 fekvő

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

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

színes
401 000
196 000
126 000
75 000
47 000
29 000
260 000
151 000
99 000
104 000
73 000
52 000
28 000
Az árak az áfá-t nem tartalmazzák

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

PINCÉK, lapos tetők vízszigetelését, hagyományos tetők javítását, bádogozást, kéményfelújítást
és kőművesmunkát garanciával vállalok.
T.: 06/30/319-1124.
MŰBÚTORASZTALOS vállalja atik-, stilbútor
restaurálását, készítését, kárpitos munkával.
06/30/944-2206.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HŰTŐGÉPSZERELŐ gyorsszolgálat a kerületben. Fagyasztószekrények, hűtőszekrények
helyszíni javítása írásos garanciával, hétvégén is.
Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Tel.: 291-4633 vagy 06/30/932-8870.

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

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.

BILLENŐS kisteherautóval építőanyagot stb.
szállítanék olcsón, megbízhatóan.
06/30/950-2620.
TÁRSASHÁZI közös képviselet referenciával,
jogi és műszaki háttérrel.
06/20/944-0094, 306-3382.
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.
TÁRSASHÁZAK közös képviseletét, könyvelését vállalja kerületi székhellyel kft.
204-0765, 06/20/957-8545.
HIBAELHÁRÍTÁST, mérőhely-kialakítást, biztosítéktáblák cseréjét, felújítását, riasztórendszerek kiépítését vállalom. Nagy Ferenc minősített
villanyszerelő. 322-4929, 06/20/928-6177.
CSALÁDOKHOZ, intézményekhez, megbízható, lelkiismeretes bébiszittereket, idősgondozókat, házvezetőnőket díjmentesen közvetítünk.
Referenciát vállalunk
336-1094, 06/20/465-8458, 06/70/380-5620.
KÖNYVELÉS, adóbevallás, adótanácsadás,
könyvvizsgálat kedvező áron, társaságok, egyéni
vállalkozók, társasházak, magánszemélyek részére; adószakértő, könyvvizsgáló, mérlegképes
könyvelők többéves tapasztalatával, felelősségvállalással. XI., Egry J. u. 15. (Karinthy sarok).
kreativklub@chello.hu, 788-8244.
KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás emelőfalas autóval!
Igény szerint hétvégén is! Pianínó, páncélszekrény nem akadály! Tel.: 06/30/954-5928.
KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen. Ingyenes
pótkocsi, dobozok. Bauer-Teher.
292-1612, 06/30/944-3717.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok,
murva, termőföld. T.: 06/20/464-6233.
KÖNYVELÉS, adótanácsadás (1990 óta)
igen kedvező áron, kiegészítő tevékenységekkel:
cégalapítás, nyugdíjtanácsadás, bérszámfejtés.
Fehérvári út elején (Bocskainál)
www.robajtax.hu, robajtax@robajtax.hu
36/1/361-0934, 36/70/295-7687.
KONTÉNERES sitt-, sóder-, homok-, hulladékés termőföldszállítás. T.: 06/20/944-4759.

Médiatanácsadás
keretes hirdetésekről:
06/30/9925-866
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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, 397-0246.
TÁRSASHÁZAK közös képviselete Bocskai úti
székhellyel. 787-3485, 06/20/516-5064.
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.
FOGÁSZAT! Komplett, igényes ellátás mérsékelt áron, ingyenes szűrés.
06/30/241-0366, 326-2550.
ÉTVÁGYCSÖKKENTÉS fülakupunktúrával,
alakformálás gépi- és kézi masszázzsal, testtekercseléssel, valamint szabályozott diétával.
Tel.: 06/70/245-6210.
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.
BACH-virágterápia: testi és lelki problémák kezelése, jellemfejlődés elősegítése szelíd, természetes módszerrel. Tuboly Beatrix 06/20/555-1154.

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

VEGYES, ÁLLÁS
IDŐS hölggyel, úrral életjáradéki szerződést
kötnék. T.: 214-4850, Mobil: 06/20/323-4104.
MINDENFÉLE banki hitel BAR-listásoknak is,
jövedelemigazolás nélkül is.
06/30/548-7257, -06/30/291-0776.
HITELÜGYINTÉZÉS. Ingatlanfedezet alapú hitelek, személyi kölcsönök, építési és adósságrendező hitelek jövedelemigazolás nélkül, BAR-listásoknak is! Gyors ügyintézés, a legmegfelelőbb
bank kiválasztása. Ügyfélfogadás: hétfőtől szombatig megbeszélés alapján, 1118 Bp., Rétköz utca
47/c. 06/30/479-7553.
PÓTKOCSI eladó! Megtekinthető a Floracoop
területén hétfőtől péntekig 8-12 óráig. 246-2863.
SORSZEKRÉNY ülőgarnitúrával megkímélt
állapotban, nagyon olcsón eladó. 06/30/604-8929.
A SZONDA Ipsos érettségivel rendelkező kerületi lakosokat keres hosszú távú kérdezőbiztosi munkára. Jelentkezés: 476-7611, 10-16 óra
között.
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HIRDETÉS / PÁLYÁZAT

Az Újbuda Baráti Kör fotópályázata
Az Újbuda Baráti Kör fotópályázatot hirdet két témakörben és két korosztály számára
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

10-16 éves korosztály számára
Hogyan látom a lakóhelyemet? címmel a kerület szépségeit,
nevezetességeit, érdekességeit kell bemutatni. Egy jelentkező
maximum három képet küldhet be.

A kiírók a Hadik kávéházban kiállítást rendeznek, valamint egy naptárt készítenek a pályázók munkáiból, melyek
Újbudára vonatkozó jövőképüket jelenítik meg, és a változás/
változtatás igénye kitűnik a fotóból.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata pályázatot ír ki 2006-ban
lebonyolításra kerülő kulturális, közművelődési tevékenység támogatására

Felnőtteknek szóló pályázat
Milyennek látom Újbudát? Épületeit, lakótelepeit, műemlékeit és kiemelten a még fejlesztésre váró területeit. A pályázónak
fotósorozatot – legfeljebb kettőt – kell benyújtania, mely minimum három, maximum hat képből állhat.

Postacím: 1115 Budapest, Bogyó utca 8. (A épület fszt. 4.)
Ide személyesen kell behozni előzetes egyeztetés után, vagy a
portán leadni megfelelően felcímzett borítékban, mellékelve a
válaszborítékot. A képeknek címet kell adni. Felnőtt kategóriánál a néven, a címen és az életkoron kívül tüntetessék fel az
„amatőr”, illetve a „fotóművész” megjegyzést. Az első pályázatra jelentkező diákok nevezzék meg az iskolájukat. A kiírók
minden pályázati anyagról értesítést küldenek, akár döntőbe
került, akár elutasították.

 a XI. kerületben működő civil és egyházi szervezetek, oktatási-nevelési-szoci-

Beadási határidő: június 16.
Elbírálás: június 23.
Jutalmak: a pályázat 400 ezer forint összdíjazású.

az 1956-os forradalom és szabadságharc 50., Bartók Béla születésének 125.,
Wolfgang Amadeus Mozart születésének 250., a Bocskai-szabadságharc 400.,
valamint a nándorfehérvári diadal 550. évfordulójához kapcsolódó pályázatok.

További információ: Szabó Bernadett és Geszti Zsófia, telefonszám: 463-8623 vagy a 463-8671.

A támogatási kérelem benyújtása pályázati adatlapon történik, melyen részletesen fel kell tüntetni a megvalósítandó közművelődési, kulturális célokat, ezek
költségvetését, továbbá azt, hogy a pályázó milyen egyéb anyagi forrásokkal rendelkezik a cél megvalósításához az igényelt támogatás összegén felül. A pályázat
feltétele 50%-os önrész biztosítása.
(A pályázati adatlaphoz csatolni kell civil szervezetek esetén a bejegyzésről szóló
bírósági végzés, cégek esetén a cégbírósági bejegyzés másolatát.)
A támogatás nem használható fel személyi jellegű kifizetésekre, reprezentációs
célú kiadásokra, közüzemi díjak kifizetésére, állóeszközök karbantartására, felújításra, beruházási célokra!

Amatőrök és fotóművészek alkotásait egyaránt várják, utóbbiak munkáját különdíjjal jutalmazzák.
A pályázati anyag benyújtásának feltételei:
– a kép digitális formában ne legyen nagyobb 800x600
megapixelnél, minden alkotó a képeit, illetve képsorozatát
külön CD-n adja be.
– a fotókidolgozás 18x24 centiméteres legyen. Maga a fotó
lehet színes vagy fekete-fehér.
Mindkét formában be kell adni.

Az Újbuda Baráti Kör pályázatot hirdet
felső tagozatos diákoknak „Tisztább Újbudáért” címmel.
Írásos pályázatokat várunk XI. kerületben élő vagy itt tanuló
iskolásoktól a környezetvédelem és a köztisztaság témakörében.
A környezetvédelem nemcsak az erdők, a városon kívüli
természet épségének megőrzését jelenti, hanem a közvetlen
lakókörnyezetünk védelmét, a városi terek, utcák, parkok tisztaságának fenntartását is.
Újbuda önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a város tisztaságára, de most várja a diákok ötleteit is arra vonatkozóan,
hogyan tehetnénk élhetőbbé a kerületet.
A következő problémák megoldására várunk javaslatokat:
1. Mit tennél, hogy kevesebb szemét legyen az utcákon, parkokban és egyéb közterületeken?
2. Hogyan lehet megoldani, hogy kevesebb kutyapiszok legyen
az utcán?
3. Tegyél javaslatot arra, hogyan lehetne csökkenteni saját környezetedben a levegőszennyezést!
4. Több forgalmas út szeli át a kerületet, amelyek mellett nagy a
zaj. Hogyan kellene csökkenteni a zajt?
A pályázat beadásának feltételei:
A dolgozat terjedelme 4-6 oldal legyen, lehetőleg szövegszer-

kesztővel megírva. Illusztrációkat csak mellékletként lehet benyújtani.
Beadás módja:
Postai úton, vagy személyesen leadva a portán.
Cím: Újbuda Baráti Kör 1115 Budapest Bogyó u. 8.
A pályázaton kérjük, tüntessék fel a kiértesítési címet, a pályázó
nevét, életkorát és az iskola nevét és címét. Ezt külön lapon, összetűzve kérjük a dolgozathoz csatolni.
A legjobb dolgozatot benyújtók között 30 000 Ft értékű
könyvutalványt osztanak ki.
A zsűri tagjai a Baráti Kör képviselői, valamint az oktatásért felelős alpolgármester, dr. Bács Márton megbízottai.
Beadás határideje: 2006. május 19.
Eredményhirdetés: 2006. június 9.
A díjkiosztó helyszínéről és pontos időpontjáról minden résztvevőt kiértesítenek.
További információ: Újbuda Baráti Kör, Geszti Zsófia, Szabó
Bernadett (Tel.: 463-8671 vagy 463-8623)

Pályázhatnak:
ális intézmények, illetve a kerülethez kötődő magánszemélyek, cégek.

Pályázni lehet:
 Közművelődési és kulturális programokkal, hagyományainkat ápoló rendez-

vényekkel, művészeti alkotások létrehozásával és terjesztésével.

Ebben az évben az elbírálásnál kiemelt figyelemben részesülnek:

A pályázati űrlap beszerezhető:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
Ügyfélszolgálati Iroda (1113 Bp., Bocskai út 39-41.)
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
Humánszolgálati Igazgatóság oktatási és kulturális osztály (1113 Bp., Zsombolyai
utca 5. I. em. 111.) Információ: 372-3469.
A pályázati űrlap letölthető továbbá a www.ujbuda.hu internetes oldalról.
Figyelem! A pályázatot 2 példányban kell leadni.
A pályázat leadási helye:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármester Hivatala
Humánszolgálati Igazgatóság oktatási és kulturális osztály (a fenti címen).
A pályázat leadási ideje: 2006. május 5. 13 óra.
Az elbírálásra 30 napon belül sor kerül, ezt követően az eredményekről a Kulturális Bizottság értesíti a pályázókat.
A borítékra írják rá: Kulturális pályázat.

SPORT / MAGAZIN

Újbudai sporthírek
Sakkverseny nyugdíjasoknak
Újbuda önkormányzata Sakkszakbizottsága április 26-án, május 10-én, 17én és 24-én 17.30-tól a BME K épület
III. emelet 31-ben (Műegyetem rakpart
3.) megrendezi az újbudai nyugdíjasok
nyílt egyéni sakkversenyét 7 fordulós
svájci rendszerben, minden játéknapon
két fordulót bonyolítanak le. Nevezni az
első nap a helyszínen lehet, nevezési díj
300 Ft. Az I–VI. helyezettek tárgyjutalomban részesülnek, a legjobb 70 éven
felüli résztvevő plakettet kap.

Futó- és Kerékpáros Nap
Kamaraerdőn
Újbuda önkormányzata április 29-én,
szombaton 9–12 óráig Futó- és Kerékpáros Napot szervez a Kamaraerdei Ifjúsági Parkban (Kamaraerdei út 12-16).
Távok: 3 km futás az I-II-III., 7 km
futás a IV–VII., 5 km kerékpár a II-III.,
9 km kerékpár a IV–VII. korcsoportnak. (Korcsoportok: 8-10 évesek I., 1012 évesek II., 12-14 évesek III., 14-18
évesek IV., 18-40 évesek V., 40 felett VI.,
50 felett VII.)
A kerékpáros- és futóverseny emelkedőkkel tarkított terepen, földúton zajlik, ezért kizárólag mountenbike vagy
BMX kerékpárral járható. A kerékpárosoknak bukósisak használata ajánlott.
Rajt (és cél a nagysátor melletti bejáratnál): 10 óra 3 km futás (nevezés:
9–9.45-ig); 10.30 óra 7 km futás (neve-

zés: 9–10.15-ig); 11.15 óra 5 km és 9 km
kerékpár (nevezés: 10–11-ig).
Jelentkezni a Kamaraerdei Ifjúsági
Parkban és az önkormányzat szabadidő
és sport osztályán a 372-3482-es telefonszámon lehet, illetve indulás előtt a helyszínen. A nevezési díj 14 év alatt 200, 14 év
felett 500 Ft/fő. Eredményt korcsoportonként hirdetnek, minden távon az értékelt
korcsoportokból futásban, kerékpárban
az első 10 befutó pólót, valamint nemenként az első három helyezett érmet kap.

Tavaszi Sportnap
Újbuda önkormányzata április 30-án,
vasárnap 9–17 óráig nyílt lakossági Tavaszi Sportnapot tart az ELTE sporttelepén (Mérnök utca–Mohai utca sarok).
A 16 év felettieknek meghirdetett
férfi és női kispályás labdarúgótornára
április 24-ig lehetett jelentkezni, a torna
kezdése 9 órakor lesz.
A férfi és női strandröplabdára április 24-ig lehetett jelentkezni, előbbi 9
órakor, utóbbi 12 órakor kezdődik.
A férfi és női teniszversenyre a helyszínen 9–9.30 között lehet nevezni, nevezési díj 800 Ft/fő, kezdés 9.30-kor.
A szimultán sakkverseny 10–15
óráig tart.
A férfi és női asztalitenisz-versenyre
a helyszínen 9–9.30 között lehet nevezni,
nevezési díj 500 Ft/fő, sorsolás 9.30-kor.
A rendezvény ideje alatt folyamatosan lehetőség lesz fittségi felmérésre és
evezős ergometerre.
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Zajos siker az árvíz utáni első koncerten

Morotva lemezbemutató

A cimbalom virtuóza
az A38 állóhajón

Szerelem

Fergeteges zenei élményben volt
része azoknak, akik április 13-án ellátogattak az A38 Állóhajóra. A Duna apadását követő nyitó rendezvény Balogh
Kálmán és a Gipsy Cimbalom Band
lemezbemutató koncertje volt.
Habár a koncert csak 9 órára volt meghirdetve, fél kilenckor már nem lehetett ülőhelyhez jutni a teremben. Az előzenekar

nem lehet egyetlen műfajba sem beskatulyázni, hiszen éppen az az együttes jellegzetessége, hogy különböző műfajok
stílusjegyeit – a roma muzsikát, a jazzt, a
flamencót, a swinget, a klezmert – ötvözik. Nemcsak Balogh Kálmán, hanem a
zenekar minden tagja kitűnő zenész. Bede
Péter szaxofonon, György Mihály gitáron,
Kovács Ferenc trombitán és hegedűn,
Frankie hegedűn, Novák Csaba pedig

Szalóky Ágnes elvarázsolta gyönyörű hangjával a közönséget

Nevetés, kacaj, vigyor és mosoly

A hahota világnapja
Világszerte népes jóganevető-találkozókkal ünneplik a Hahota világnapját minden
május első vasárnapján. Budapesten sem
lesz ez másképp idén május 7-én. Ebből
az alkalomból megint tartunk egy közel
egyórás, ingyenes vidámsági összejövetelt
– ahogy ezt már 2003 tavasza óta minden
májusban tesszük – a szokásos helyen, tehát a Filozófusok szoborkertje mellett, a
Gellért-hegy északi lejtőjén, a Víztározó

tetején épült nyilvános parkban 14 órai
kezdettel. Annál jobb lesz a hangulat,
minél többen gyűlünk össze. Mindenkit
örömmel várunk tehát, aki csak hajlandó
eljönni, és velünk együtt nevetni, előfeltételek és tekintet nélkül nemre (igenre),
korra, vallásra, iskolai végzettségre, vagy
éppen politikai pártállásra.
Vidám ünnepi üdvözlettel:
Domján Ferenc, kacagáskarnagy

A Tisza egyik mellékágának nevét viselő
Morotva népzenei együttes több mint
tizenöt éve alakult. Muzsikálás mellett
népzenegyűjtéssel, tanítással, táncházak szervezésével is foglalkoznak.
Második lemezük bemutató koncertjére
április 13-án került sor a Fonóban.

Révész Marianna
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fél tízkor kezdett, zenéjük és táncaik megalapozták a remek hangulatot.
Némi rendezkedést, hangszerpakolást követően végre megérkezett Balogh
Kálmán és csapata, s néhány bevezető
szó után bele is kezdtek a zenélésbe. A
közönség pillanatok alatt ráhangolódott
a muzsikára, legalábbis ezt a következtetést lehetet levonni a számok végén kitörő tapsorkán erejéből. Balogh Kálmán
lélegzetelállító cimbalomjátéka közben is
utasításokkal látta el zenészeit, s tartotta
kézben az eseményeket.
A Gipsy Cimbalom Band 1996-ban
alakult, jelenleg hat tagja van. Zenéjüket

nagybőgőn adja hozzá tehetségét, képzettségét a közös sikerhez. Két vendégzenész csatlakozott az A38-beli koncerthez,
Pusztai Gábor ütőhangszerekkel, művésznevén Szalonna virtuóz hegedűjátékkal
tette emlékezetessé az estét. Meghívott
vendég volt Szalóky Ágnes énekesnő.
Vérpezsdítő ritmusok, népies dallamok, a szatmári csárdástól a jugoszláv
cigánydalig, a jazztől a hagyományos
kamarazenéig minden föllelhető volt repertoárjukban. A közönség alig tudott
a helyén maradni, ütemre doboló lábak,
tapsoló kezek kísérték a szárnyaló zenét.
Karlócai Regina

Szerelem. A magyar népdal a lehető legtöbb oldaláról próbálta megfejteni ezt az
egyszerre bonyolult és egyszerű érzést.
Szerelem. Ez a címe a Morotva legújabb
albumának, melyet megismerhetett a koncert közönsége a népdalfeldolgozások szerzője, Rőmer Ottó kalauzolásával.
Az este egy régebbi számukkal, Baranya
megyei István-köszöntővel kezdődött, majd
a dalok életkor szerinti csoportosításban követték egymást. A Harcsa, a Hidas játék, és a
Cifra palota a szerelem gyermekkori csíráját
mutatja be. Utóbbiról azt is megtudhattuk,
hogy komponálását különös látomás ihlette. A következő, Búza című dal az időről
szól, amire szükség van az érzelmekben
is, hiszen a szerelemnek is meg kell érnie,
ugyanúgy, mint a búzának. A Csutak – egy
moldvai csángó dal feldolgozása – élvezetes,
dzsesszes dallamvilágával színesítette az
alapvetően népzenei hangzást.
A hagyományos népi hangszerek mellett gyakran szólalt meg oboa és szintetizátor is a koncerten. A Szökőst nemcsak
dallamában, de koreográfiájában is megismerhette a közönség, mivel a dal közben
a színfalak mögül elősétáló Csendes Gergő
és az ütőgardonját néhány percre félretevő
Fejér Noémi táncra perdült a színpadon. Ha
már az előadóknál tartunk, a felsorolásból
nem maradhat ki a nagybőgős Erményi
Tamás és az oboázó Dobos Csenge. Brácsán Rőmer Judit, hegedűn a már említett
Rőmer Ottó és Dósa Katalin játszott.
A modern és a hagyományos hangzású dalok hallgatása közben felidézhettük
magunkban, milyen is szerelmesnek lenni.
A koncert összességében mégis inkább a
vidám oldalát tükrözte. Nem csoda, hogy
a hosszú tél után a tavasz hangulatát vágyó
közönség visszatapsolta az együttest. A
Morotva egy újévi köszöntővel búcsúzott,
megkoronázva ezzel az élvezetes estét.
Kovács Anna

