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Iskolaigazgató

Kifogások

Az olimpikon

Giricz János a lakótelep születésétől, húsz esztendeje igazgatja
a Csíkihegyek utcai Általános
Iskolát Gazdagréten.

Az Országos Választási Bizottság döntései vitatottak, kevés
kivétellel következmények nélküliek voltak.

Pásztor István imádta a fodrász
BMW-jét, szívesen repült vitorlázó géppel, ám kerékpárral lett
22-szeres magyar bajnok.

interjúnk az 5. oldalon

összeállításunk a 4. oldalon

írásunk a 12. oldalon

Struktúraváltás, egyensúlyt célzó gazdálkodás

Lecserélik a közlekedési lámpákat városrészünkben

Erősebb fény, nagyobb biztonság Jól teljesít a kórház

Révész Marianna

Fontos a jó propaganda, de nem minden. Hiába szerepel jól egy kórház a
sajtóban, az igazi döntőbírók a betegek. Az csupán jelzésértékű, hogy a
Fővárosi Önkormányzat szakbizottsága elfogadta a Szent Imre Kórház vezetőjének éves beszámolóját. Dr. László
Imre főigazgató szerint a legnagyobb
teljesítményük maga a túlélés.

Összesen 87 közlekedési csomópontban
cserélik ki modern, LED-es közlekedési
lámpákra a régieket Újbudán. Nyolc csomópontban már ilyen lámpák vannak,
mert három éve már csak LED fénypontokkal lehet jelzőlámpás csomópontot
építeni a fővárosban. Április második
felében például a Kosztolányi Dezső téren cserélték ki a régi lámpatesteket. Az
új lámpákban nem egy izzó van, hanem

sok apró fénypont világít egyszerre. A
LED-es lámpa az autós szempontjából
ugyanúgy működik, mint a régi izzós,
csak nagyobb a fényereje: nappal és ellenfényben jobban látszik, ezenkívül az élettartama is körülbelül tízszerese a hagyományos izzókénak. Így a LED-es lámpák
ritkábban hibásodnak meg és kevesebbet
fogyasztanak – tájékoztatta az Újbudát a
Siemens Rt. kommunikációs igazgatója.
Farkas Szilvia hozzátette: azokat a régi
típusú forgalomirányító berendezéseket
is lecserélik, amelyek nem alkalmasak a
LED-es lámpák vezérlésére, és egyébként
is elavultak műszakilag.
A Siemens a már említett budapesti
szabályozás miatt az elmúlt három évben
már több mint száz új közlekedési csomópontot szerelt fel LED-es lámpákkal,
ezekről pedig jó működési és üzemeltetési

tapasztalatokat szereztek – felelte kérdésünkre a kommunikációs igazgató.
Az idei fővárosi költségvetés 234,2
millió forintot tervez Budapest összes, 920
jelzőlámpás csomópontjában a lámpák,
valamint ehhez kapcsolódóan az elavult
vezérlőberendezések cseréjére. A teljes
csere jövőre fejeződik be. A költségvetés
megállapítja, hogy a LED-es lámpák sokkal energiatakarékosabbak és karbantartásuk is olcsóbb, így a beruházás 2013-ra
megtérül.
Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság ügyvezető elnökének tapasztalatai
szerint jobban láthatóak a LED-es közlekedési lámpák, ez pedig egyenes arányban
van a balesetek csökkenésével, hiszen az
autósok hamarabb észreveszik a jelzést,
gyorsabban tudnak reagálni.

Újbuda segít a tervezésben és a kivitelezésben is

Évente 810 millió forint
jut a panelpályázatra
A Közös Képviselők Klubja összejövetelén április 25-én kihirdették a 2005ös panelpályázatok nyerteseit, majd
szó esett az idei lehetőségekről is.

folytatás a 3. oldalon

Hétszáz négyzetméteren kétszáz sportoló készülhet a versenyekre

Dömök Viktória

Átadták az új csónakházat az öbölben
A Lágymányosi-öböl beruházás Budapest
legnagyobb ingatlanfejlesztése. Az öbölben komplex szabadidő, sport és kulturális centrum épül, ennek első megvalósult
eleme az új csónakház, amelyet április
21-én ünnepélyes keretek között adtak át
a sportegyesületnek.
A kajak-kenu sport egyik legnagyobb
utánpótlás egyesületének csónakháza a
Lágymányosi-öböl déli végén épült fel. Az
új sportlétesítmény mintegy 700 m2 -en biztosít igényes sportolási feltételeket 150 gyermek és 50 felnőtt sportoló számára. A hagyományos funkciók mellett új konditerem
és műfüves futballpálya egészíti ki a komplexum által nyújtott lehetőségeket.
A Spari SE eddig is itt működött a
régi, ártéren álló csónakház a mostanitól alig 800 méterre volt. Azt cserélte el
az egyesület az Öböl Kft.-vel oly módon,
hogy a régi csónakházért és a földterületért a cég felépítette az új épületet – ami a
sportegyesületet működtető Okisz Alapítvány tulajdonába kerül –, illetve ingyenes
földhasználati jogot biztosított a telekre. A
teljes beruházás értéke meghaladta a 100
millió forintot. A Lágymányosi-öböl ide-

A Lágymányosi-öböl beruházás első létesítményét a kerület vezetői adták át

ális helyszín a kajak-kenu edzésekre, sőt
a beruházás előrehaladtával a feltételek javulnak, hiszen a tervek szerint az öböl vize
a közeljövőben fürdésre is alkalmas lesz. A
csónakház fejlesztése csupán egy része a

teljes öblöt, és a Kopaszi gátat érintő beruházásnak. A tervek szerint itt éttermek, sétányok, parkok, sportpályák, vízi színház
kap helyet hamarosan, de a fejlesztésben
aquapark és szabadtéri strand is szerepel.

folytatás a 3. oldalon

A Polgármesteri Hivatalban Molnár Gyula a 2005. évi panelpályázatok nyerteseinek személyesen adta át az önkormányzati
támogatásról szóló dokumentumokat,
melyeket a közös képviselők, illetve intézőbizottsági elnökök vehettek át. Farkas
Lajos (Allende Park 1-8.), Bottyán Józsefné
(Allende Park 9-12.), Nagy István (Allende
Park 14-16.), Ónodi József (Bartók Béla út
106-110.), Horváth József (Cirmos u. 4-6.),
Szalkai Szilárd (Etele út 2-14.), Szoboszlai
Károly (Fehérvári út 121-131.) Falvai Tibor (Menyecske u. 1-3. és 5-7.), Kis Gábor
(Bodola u. 49/a.), dr. Kertész Gyula (Hadak útja 2.), Ale István (Kaptárkő u.1-2.),
dr. Kiss Béláné (Őrmezei 13 épületes lakásszövetkezet), Nagy József (Törökugrató 810.) és Érczes Miklós (Csíkihegyek u. 1-7.)
fogadhatta a polgármester gratulációját.
Az Andor u. 9/b. szintén nyert, de képviselője, Kovács Sándorné az ünnepélyes átadáson nem volt jelen.
Molnár Gyula – mielőtt az idei panelpályázatokról beszélt volna – összefoglalta a nemrégiben elkészült Újbudai
Városfejlesztési Koncepció főbb irányait.
Az első fejlesztési irány, hogy intelligens,
kulturált lakóövezeteket hozzanak létre, a
hangsúlyt a lakóövezetek humán infrastruktúrájára fektetve. Folytatják ugyan-

Révész Marianna

Újbudán megkezdték a közlekedési
lámpák cseréjét új, úgynevezettet
LED-es lámpákra. A modern világítótestek messzebbről látszanak és
energiatakarékosak. A jövő év végére
befejeződő beruházást – amely az előzetes számítások szerint hét év alatt
térül meg – a Fővárosi Önkormányzat
finanszírozza.

A Fővárosi Önkormányzat egészségügyi
bizottsága által nemrégiben hozott rendelet alapján az egészségügyi intézmények
vezetője minden különösebb indoklás
nélkül meneszthető, ha a szakbizottság
nem fogadja el a főigazgató éves jelentését.
Struktúraváltás, rekonstrukció és egyensúlyt célzó, bravúros gazdálkodás. E fogalmakkal összegezhető röviden a Fővárosi Szent Imre Kórház tavalyi tevékenysége. Még erős túlzással sem mondhatni,
hogy sziklányi kő esett le dr. László Imre
főigazgató szívéről, amikor a Fővárosi
Önkormányzat egészségügyi bizottsága
elfogadta az előző esztendő eredményeit
és hiányosságait ismertető beszámolót. A
Tétényi úti intézmény első embere minden tőle telhetőt megtett, és ennek számos
bizonyítéka van, amelyet a grémium tagjai és a kollégák ugyanúgy ismerhetnek,
mint a betegek.
– Manapság pusztán a talpon maradás
is bűvészmutatványnak minősül – mondta lapunknak nyilatkozva László Imre.
Minden jel arra vall, hogy a produkció sikerült, és – ha nyulat nem is, de átmeneti
nyugalmat sikerült elővarázsolni a kalapból. Az előző évben valamennyi fontosabb
célkitűzés mellé oda lehet biggyeszteni
a pipát. A 2004-ben némileg megbillent
gazdasági egyensúlyt sikerült úgy helyreállítani, hogy közben valamennyi fejlesztési és rekonstrukciós terv teljesült.

Ahogy a legjobb bornak is szüksége
van megfelelő cégérre, úgy Budapest legnagyobb egészségügyi intézménye is nagy
hangsúlyt fektet a belső és a külső kommunikációra. Talán ezzel magyarázható, hogy
a kórház betegeinek csaknem 43 százaléka
úgymond „területen kívülről” érkezett.
A mintegy ezer főt foglalkoztató intézmény komolyabb hiány nélkül zárta
a múlt évet, jóllehet a nehézségeket sorozatos vízcsőtörések is tetézték. Az egyik
legsúlyosabb meghibásodás áprilisban
történt, ekkor három napig vízellátás nélkül maradt a kórház. A kialakult kritikus
helyzetben a dolgozók részéről példás
fegyelmezettséget és higgadtságot, a betegek részéről megértést, a beszállítók, a
szolgáltatók, valamint a környéken működő cégek, sőt magánszemélyek részéről
is megható segítőkészséget tapasztaltunk
– emlékszik vissza a főigazgató. E példátlan összefogásnak köszönhetően az
intézmény egy percre sem bénult meg. A
tulajdonos Fővárosi Önkormányzat később 6,1 millió forintos rendkívüli támogatásban részesítette a kórházat, amiből a
vízvezetékrendszer részleges felújítását el
tudták végeztetni.
A kórház vezetője a beruházások közül kiemelte a nemrégiben átadott apartman ház létrehozását, amely mindenekelőtt nővérszállóként funkcionál, csökkentve ezzel is az általánosan jellemző
szakdolgozói létszámhiányt.
– Lényeges előrelépés történt a kórház
területén fakadó gyógyvíz hasznosításával kapcsolatban is – mondta László Imre.
A tervezett, fitness- és wellness-szolgáltatásokat is nyújtó gyógyszálló helyzetének
pillanatnyi állásáról szólva a főigazgató
hangsúlyozta: a megvalósíthatósági tanulmány elkészült.

akkor a lakóház-, illetve panelfelújítási
programot. A második irány az intelligens tudásközpont továbbfejlesztése,
mivel kerületünkben számos egyetem
működik, és az Infopark is itt található.
Újbudán az új irodaépületek mind elkelnek, az irodapiac prosperál – tette hozzá
a polgármester –, ezért például a Szerémi,
a Budafoki és a Fehérvári út térségében
irodaépületek építését kell preferálni. A
harmadik irány olyan szabadtéri szórakozóhelyek létesítését tartalmazza, mint
például a Lágymányosi-öböl.

folytatás a 3. oldalon
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Sikere volt a mesekertnek a dísznövény-kiállításon

A FIDESZ PROGRAMJAI

A növényültetés tetszett a kicsiknek

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

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

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK
FÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Telefonszám:

08.00–18.00-ig
08.00–18.00-ig
08.00–18.00-ig
08.00–18.00-ig
08.00–16.00-ig
372-4500

Honlap: www.ujbuda.hu
KIHELYEZETT
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK

 Eleven Center, XI., Rétköz u. 7.

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

A szervezők egy foglalkoztatót akartak
biztosítani azoknak a kicsiknek, akik még
nem igazán élvezik, ha szüleikkel órákon
át bolyonganak a dísznövények között.
Másrészt meg kívánják szerettetni a gyerekekkel a kertészkedést, a növényeket.
Így talán kevesebb fiatal fogja rombolni a
zöldterületeket, tehát ez tulajdonképpen
egy hosszú távú környezetvédelmi program – mondta kérdésünkre Krébecz József,
a rendező Assa Kft. ügyvezetője.
Idén közel kétezer gyerek – köztük
7-800-an szervezetten jöttek Újbudáról
– játszott, kertészkedett a Mesekertben.
A legsikeresebb a virágültetés volt. Az
ezer növénytő és cserép elfogyott, pótolni
kellett, így mindenki tudott ültetni, aki
akart. A beültetett növényeket haza is vihették a gyerekek. Sokan voltak a hagyo-
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Mesekertet nyitottak a gyerekeknek
a Kertészeti Egyetemen (új nevén a
Budapesti Corvinus Egyetem) megrendezett dísznövény-kiállítás idejére.

LAKOS IMRE: Az önkormányzat harmadik éve vállalja fel a Mesekert támogatását

mányőrző játszóházban, és az arborétumi
sétának is nagy sikere volt. Az egyetemisták szívesen segítettek a Mesekertben és a
gyerekek kérdéseire, igényeire is figyeltek.
Krébecz József a kerületi önkormányzat és

a kulturális bizottság támogatásáért is hálás, örült a képviselő-testület döntésének,
hogy a mesekertet hosszú távú környezetvédelmi befektetésként fogták fel.

(gp)

MDF JOGI TANÁCSADÁS

Újbuda természetvédelmi területei

A Sas-hegy flórája és faunája
A kelenföldi síkságból kiemelkedő 259
m magas Sas-hegy Budapest egyik
jelentős természeti értéke. Védett
területén a hazai dolomitflóra és fauna ritkaságai élnek – nem egy közülük jégkorszaki maradvány –, melyek a
hegy viszonylagos elszigeteltségének,
domborzati- és talajviszonyainak,
valamint különleges mikroklímájának
köszönhetik fennmaradásukat.
A Sas-hegy alapkőzete a felső triász kovasavas dolomitja, mely a földtörténeti harmadidőszak tektonikai mozgásai következtében emelkedett ki tömbszerűen. Felszínének alakulását a vulkanikus hatások
és az erózió befolyásolta, így jöttek létre a
különleges formájú sziklaalakzatok, mint
a Beethoven-szikla vagy a Medve-szikla.
A hegy „kultúrtörténete” a 13. századra nyúlik vissza. Tőle délnyugatra ekkor
már létezett egy Sassad nevű település,
melyet Buda városának adományozott
Mátyás király. Ebben az időben Királyhegynek nevezték, mert királyi vadászatok pihenőhelye volt. Később szerzetesek
tulajdonába került, ekkor Barát-hegy lett
a neve, amit a Pap-hegy, Isten-hegy elnevezések követtek. Egy legenda szerint mai

sára először Sadler József, a pesti egyetem
gyógyszerész-, orvos-, botanikusprofeszszora vállalkozott 1825–26-ban megjelent
Pest megye flórája című munkájában. Ebben már több olyan növényt is megemlít
a Sas-hegyről, amelyek ma is ott élnek.
Gönczy Pál gimnáziumi igazgató magyar
nyelvű növényhatározót készített 1864ben Pest megye és tájéka viránya címmel.
Ebben leírja a Sas-hegy egyik különleges
ritkaságát, a csikófarkot. Borbás Vincének
a főváros és környékének növényzetéről
1879-ben megjelent könyve a sas-hegyi
szőlőművelésről ad leírást, de kitér az őshonos és a betelepített növényekre is.
A terület állatvilágát először XIX. század elején Frivaldszky Imre és Frivaldszky
János, a Nemzeti Múzeum természetrajzi
osztályának munkatársai tanulmányozták. A XX. század zoológusai közül Bíró
Lajos és Herman Ottó is végzett kutatásokat a hegyen, utóbbi ritka pókokat írt
le, munkásságát a Kossuth-díjas Balogh
János akadémikus folytatta. A növény- és
állatfajok számbavételére, felfedezésére
irányuló törekvésekkel párhuzamosan
már a múlt század közepén felvetődött,
hogy a város egyre erőszakosabb terjeszkedése miatt meg kellene őrizni a hegy

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. A Budai KlubGalériában május 2-án, kedden 18
órakor nyílik meg Marosváry György
festőművész Idő-tér-kép IV. című kiállítása. Május 9-én, kedden 18 órakor
Közélet est Választás után címmel.
Vendég Bencsik András, a Demokrata
főszerkesztője. Szolgáltatások: ingyenes Internet, becsületkasszával működő kávézó, konzervatív hetilapok,
a Demokrata újság mellékleteként
megjelenő DVTV DVD-jének megtekintési lehetősége. A programokról
bővebb információ a 209-3439-es és a
06/20/471-4972-es számon kapható. A
helyszínük: XI., Budafoki út 9-11. Az
iroda nyitva tartása: hétfő-csütörtök
10-18-ig, péntek 11-17-ig.

kiválóan alkalmazkodtak a szárazsághoz.
A kevésbé meredek lejtőkön tömeges a
törpe sás és az éles mosófű. Kora tavasszal
nyílik az apró nőszirom, a leánykökörcsin
és a tavaszi hérics.
A terület állatvilága is igen változatos.
Itt él Közép-Európa legnagyobb, két métert is elérő kígyója, a teljesen ártalmatlan,
fokozottan védett haragos sikló, valamint
a pannon vagy magyar gyík. Herman
Ottó és Balogh János kutatásaiból tudjuk, hogy a hegyen több mint 170 pókfaj
található, közülük három csak itt fordul
elő Magyarországon. Szintén csak itt él
a lepkék közül a törpe araszoló. Ritkaság
még az üröm bagolylepke, és az egyik legnagyobb lepkénk, a szemeslepke. A pusztai lágybogár is csak innen ismert, míg az
úti fürkészhangya és a szürke darázsbogár
ugyancsak ritka nálunk. A hegyoldalak alját borító sűrű bozót jó fészkelő- és búvóhelyet nyújt a madaraknak. 22 faj fészkel a
területen, és bár nem fészkelnek, gyakran
vadásznak itt ragadozó madarak.
A különleges természeti értékek, ezen
belül is elsősorban a Sas-hegyi Természetvédelmi Terület megóvása, valamint az itt
élők és a kerületi önkormányzat közötti
közvetlen kapcsolat megteremtése céljából

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.
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.
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.

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.

A MUNKÁSPÁRT HÍREI

Hírek

ÉJSZAKAI ÉS HÉTVÉGI PATIKAÜGYELET

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

FOGADÓÓRA

HÁGA MÁRIA, Újbuda Cigány Kisebbségi

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

Az MSZP XI. kerületi szervezete ingyenes jogi tanácsadással áll az érdeklődők és rászorulók rendelkezésére május 3-án, szerdán 17 órától a
Bikszádi út 43. sz. alatti székházában.
MSZP ADÓTANÁCSADÁS

Az MSZP XI. kerületi szervezete ingyenes adó-, könyvvezetési- és vállalkozási tanácsadást tart május 3-án,
szerdán 17 órától a Bikszádi út 43. sz.
alatti székházában.
MSZP A NYELVTANULÓKÉRT

Az MSZP XI. kerületi szervezete ingyenes angol nyelvi klubjának következő foglalkozását május 9-én,
kedden 16 órakor tartja a Bikszádi út
43-ban. Ennek keretében a résztvevők
felmérhetik nyelvtudásuk szintjét,
kommunikációs helyzeteket gyakorolhatnak, korrepetálhatják nyelvtani
ismereteiket.

Május 15-től indul

Metróépítés
mindenütt
nevét azért kapta, mert 1686 szeptemberében, amikor Buda várát visszafoglalták a
törököktől, a hegyről sasok szálltak a vár
felé. Ettől kezdve hívják Sas-hegynek, a
német nyelvű térképeken Adler-Bergnek.
A terület a Budai-hegyvidék egyik
legkésőbb betelepült része. Déli lábánál
évszázadokon keresztül folyt szőlőművelés, mígnem az 1880-as években a filoxérajárvány kipusztította a tőkéket. A szőlőkben gyümölcsfák is termettek, főként
barackfélék, mandula, cseresznye, meggy.
A birtokokat kőgátak határolták, ezeken
idegenhonos növények szaporodtak el. A
Fővárosi Közmunkák Tanácsa 1903-ban
kezdte meg a terület rendezését. 1930-ban
indult a hegyoldal intenzív beépítése, ennek a hegy 30 hektáros területének védetté nyilvánítása szabott gátat 1958-ban.
A Sas-hegy természetrajzi megismerésének kezdete Kitaibel Pál nevéhez fűződik a XIX. század elején. A természettudós
a pesti egyetem tanáraként Magyarország
flórájának leírását tűzte ki célul, és hatalmas botanikai anyagot gyűjtött egybe
többek között a budai hegyekből. Buda és
Pest növényvilágának részletesebb leírá-

különleges természeti világát. Pénzes Antal Budapest élővilága című könyvében
1942-ben felveti, hogy a Sas-hegyet természetvédelmi területté kellene nyilvánítani,
ám az elképzelés csak 16 év múltán vált
valósággá.
A Sas-hegyen számtalan ritka növényés állatfaj él, némelyikük csak itt található
meg, ezért védettek vagy fokozottan védettek. A meredekebb lejtőkön a nővények nem alkotnak összefüggő takarót, a
felszín sok helyütt maga a csupasz szikla
vagy a dolomittörmelék. A gyep egyik
legjellegzetesebb növénye, a márciusban
nyíló budai nyúlfarkfű, mely a jégkorszakban telepedett be erre a területre. A
meredek, sziklás déli lejtőkön él a dolomit
sziklagyep. Nevezetes bennszülött növények a nyár végén szárba szökkenő magyar gurgolya és a májusban, júniusban
virágzó István király szegfű – mindkettő
csak a Dunántúli-középhegységben él,
sehol másutt a világon –, valamint a sárga
kövirózsa. Az itt élő kövér daravirág, naprózsa, napvirág, illatos kakukkfű, budai
imola, tarka kosbor, bíboros kosbor, borzas vértő és a fokozottan védett csikófark

1990. április 20-án megalakult a Sas-hegy
Védő Egyesület. Rendszeresen szerveznek
környezetvédelmi akciókat, lakossági fórumokat, ismeretterjesztő programokat
és szót emelnek minden olyan kérdésben,
mely veszélyezteti a terület, illetve a környéken élők nyugalmát. Egyik legfontosabb eredményük, hogy egy 1993 áprilisi
önkormányzati képviselő-testületi határozat alapján elindulhatott a természetvédelmi terület védőövezetéül szolgáló déli
lejtő védetté nyilvánítása, és a folyamat
részeredményeként a lejtő erdővé minősítésével megerősödött a jogi védelme.
A Sas-hegyi Természetvédelmi Terület csak a felügyelő intézménynél – Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság – tett
előzetes bejelentkezés alapján, szakvezetővel látogatható március 1.–október 30.
között 10–17 óráig. A növény- és állatvilág
bemutatására három tanösvényt alakítottak ki, egy alsó, egy középső és egy felső
körutat. A vezetés keretében a középső,
körülbelül 1 km hosszú útvonalat járják
végig a látogatók. A bejárat a XI., Tájék u.
26-ban van, ahol fogadóépület, fapadok és
asztalok fogadják az érdeklődőket.

Májusban a leendő 4-es metró
mind az öt kerületi állomásán
megindul a munka – tudtuk meg a
DBR Metró Projektigazgatóságtól.
Az Etele téren már elkezdték a fúrópajzs-indító akna építését. Május
15-től indul a Szent Gellért téri állomás építése, ezért teljesen lezárják a
Műegyetem rakpartot, és az egyetem
előtti parkoló egy részét sem lehet
majd használni.
A tervek szerint októbertől 2x1
sávon újra megindulhat a forgalom
a felső rakparton. Közműkiváltásokkal megkezdik a Tétényi úti, a
Bocskai úti és a Móricz Zsigmond
körtéri metróállomások előkészítését
is: a Tétényi út-Vahot utca, valamint
a Fehérvári út-Kanizsai utca kereszteződésében május 15-én kezdik áthelyezni a közműveket.
A Móricz Zsigmond körtéren pedig várhatóan május 20-ától, a 6-os
villamos végállomásának átépítésével
és áthelyezésével kezdődik a munka.

(gp)
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Sok száz óriásplakát helyett néhány korszerű, ledes hirdetőtábla

Van-e kiút a reklámdzsungelből?
Mit értünk városképen, mi a jelentősége?

SZ. A.: A minket körülvevő szűkebb, illet-

ve tágabb tér arculata, épített, élő és művi környezetünk összessége, esztétikai
és élhetőségi szempontok alapján való
megítélése.
Jelentősége mind az egyén, mind a
társadalom szempontjából kulcsfontosságú, hiszen állandó ingerként jelentkezik, gyógyíthat vagy beteggé tehet, külső
szemlélő első látásra ebből alkot rólunk
véleményt, vonzása vagy taszítása gazdasági életünket is befolyásolja.
B. L.: Nem más, mint a látvány, ami különböző pontokról szemünk elé tárul.
Nemcsak távlatból, hanem lakóhelyünk
közvetlen közeléből is. Olyan kép, mint
amelyet egy személyről alkotni szoktunk:
kellemesen vagy borzasztóan raktározunk
el emlékezetünkben. S ettől a képtől nehezen szabadulunk, egészséges előítéleteink
kiindulópontja. Mivel mi itt lakunk, jelentőssége nem anyagi jellegű elsősorban,
hanem mindennapi közérzetünk meghatározója.


Most milyennek ítélik Újbuda városképét?

SZ. A.: Először

is hihetetlenül változatos,
egymástól karakteresen eltérő részekből
áll. Lakótelepi blokkok, ipari övezetek,
patinás, régi városrész, falusias, családi
házas övezetek, hegyvidéki villanegyedek, zártkertek, zöldterületek, élővizek és
természetvédelmi egységek összessége.
Minden egyes résznek külön arculata van,
melyeket másként kell védeni és kezelni.
Esztétikai szempontból jónak mondható,
úgy gondolom, hogy jelenlegi szabályozási és védelmi rendszerünk megfelelő,
rendelkezünk elfogadott koncepcióval,
élhetőségi szempontból viszont vannak
megoldandó problémáink: gyalogos-,
közúti- és tömegközlekedés, út- és kerék-



sza elhelyezett reklámfelületek nemcsak
elcsúfítják a képet, hanem a hirdetés igazi
célját is lehetetlenné teszi. Van szakmai
megoldás, és épp elég jó külföldi tapasztalat is mindezek kezelésére. A sok felület
helyett, századannyi helyen, váltakozó
témájú fény reklámfelülettel ugyanannyi

Mit kíván tenni a városkép érdekében a kerület önkormányzata?

Elsősorban meglévő
értékeink hatékony védelmét,
hosszú távú koncepció megalkotását és a hiányosságok
megszüntetésére megfelelő
anyagi, jogi és hatósági háttér
biztosítását. 2005-ben fogadott el a testület egy korszerű,
a jelen állapotokat figyelembe
vevő olyan reklámrendeletet,
mely a hatósági szankcionálást is tágabb keretek között
teszi lehetővé. Koncepciónk
és a védelmünk megvan, a Ez még egy viszonylag rendezett „hirdetőtábla”
többi munka pedig jelen pillanatban is folyik.
hirdetés leadható, s közben megvédjük a
B. L.: Első feladat: ápolni a „hölgy” tervároskép értékes zöldfelületeit, épített érmészet adta szépségét: zöld területeiket, tékeink szemet gyönyörködtető látványát.
parkjainkat, vizeinket, mezőinket, mert A sorrend először a megtisztítás, azután
ez adja a kerület levegőjét, tisztasága és az új reklámhelyek kijelölése rendelettel.
illata legyen első kellemes élménye an Mit tud tenni a hatóság az engedély nélküli
nak, aki most ismeri meg. Eltávolítani
reklámtáblák százaival?
a reklámok vírusait, megakadályozni
szaporodásukat úgy, hogy a színességet SZ. A.: Jelenleg már lehetőség van rendszeszolgáló rend kialakításával adjunk teret a res pénzbírság kivetésére, és rendelkezésre
hirdetések megjelenésének. Az összevisz- áll a többségében önkormányzati tulajSZ. A.:

Struktúraváltás, egyensúlyt célzó gazdálkodás

Jól teljesít a kórház
folytatás az első oldalról

nevezhető szeptemberi kórházhét keretében megtartott Nyílt Napon a látogatók
száma jóval meghaladta az ezer főt. Számukra ismeretterjesztő előadás-sorozatot, különböző szűrővizsgálatokat és
intézetlátogatást szerveztek az intézmény
dolgozói. A kiosztott elégedettségi kérdőívek értékelése alapján megállapítható,
hogy ez a kezdeményezésünk a lakosság
körében igen kedvező fogadtatásra talál.
A háziorvosok számára tavaly is három értekezletet rendeztek, az utóbbi

Révész Marianna

Azt a kórház Tulajdonosi Felügyelő Tanácsa, majd a Fővárosi Közgyűlés turisztikai- és idegenforgalmi, valamint
egészségügyi bizottsága is megtárgyalta
és támogatta. Felkérték a főpolgármestert,
hogy a beruházás lehetséges üzleti változatait terjessze a közgyűlés elé.
László Imre az elmúlt év „büszkeségei” között számolt be a „Tétényi úti
Kórház Kápolnája Alapítvány” költségére
elkészült, és december 15-én ünnepélyes

A távozó betegek általában elégedetten nyilatkoznak a kórházról

keretek között átadott kápolnáról. E létesítmény azt a kórházlelkészi tevékenységet
szolgálja, amely a hívő betegek számára
komoly lelki támaszt nyújt, és ezzel nagymértékben támogatja a gyógyító munka
eredményességét.
– A lakossággal és a háziorvosokkal
való jó kapcsolat talán legfontosabb alapját képezi munkánknak – hangoztatta a
főigazgató. Az immár hagyományosnak

kettőt már a XI. kerületi járóbeteg-ellátást működtető Gyógyír Kht.-val közösen. Az alapellátásban dolgozó kollégák
megjelenési arányával továbbra sem
elégedettek, de – mint azt László Imre
megjegyezte – a résztvevők aktivitása,
az őszinte eszmecserére való törekvés, az
érdemi kérdések felvetése és megvitatása
biztató tendenciát tükröz.
Szigeti Ildikó

donban lévő Budaplakát 11 Kft, melyet
kerületünk kizárólagos reklámkezelésével
bízott meg a képviselő-testület. Ezzel párhuzamosan tényleges eredményre számítok a piaci szereplőkkel, valamint a Kültéri Reklám Szövetséggel jelenleg is folyó
tárgyalásoktól.
Tudni kell, hogy az engedély
nélküli óriásplakátok többségükben azért keletkeznek és szaporodnak, mert akár magán-, akár
közterületen vannak, építési engedélyhez kötöttek, a hatóság pedig
az adott területeken ezekre nem
adhat építési engedélyt. Mivel a
hatóság csak jogszerűen járhat el,
eddig a szankcionálás hosszadalmas és bonyolult volt, amit a piac
kihasznált. Ez igen összetett és bonyolult probléma, aminek sokféle
vonzata van. A jogkövető piaci
szereplők hátrányba kerülnek, a
nagy társasházak falain elhelyezett hirdetések bevételt jelentenek
a lakóközösségeknek is stb.
Nekünk az a feladatunk, hogy
mindent figyelembe véve hatékony megoldást találjunk. Természetesen nem az a célunk, hogy az
államháztartás adóbevételét csökkentő agresszív lépésekkel korlátozzuk a reklámpiaci bevételeket,
de az sem megengedhető, hogy
ilyen mértékű vizuális szennyezettség alakuljon ki a környezetünkben.
Úgy tűnik, hogy a Budaplakát
11 Kft.-vel közösen megtaláltuk
azt a megoldást, ami eredményes
lehet. A sok száz telepített óriásplakátot kiválthatja néhány korszerű,
ledes hirdető, melyeken a fizetett
reklámok mellett egy időben közcélú információk is megjelenhetnek. Így
a piaci érdekek lényeges csorbítása nélkül
lehetne a közterületeket megtisztítani. Ha
ez a megállapodás létrejön, könnyebben,
és úgy érzem, teljes joggal lehet keményen
fellépni azok ellen, akik továbbra is az illegális utat választják.
B. L.: Először is nem kell félni a lobbik nyomásától. A reklám ma igen jövedelmező
bevételi forrás. Ezért az érdekeltek mindent megmozgatnak majd, hogy ebben

akadályozzák a hatóságot, befolyásolják a
bíróságot, és megfélemlítsenek mindenkit, aki az útjukba áll.
Szerencsére már ők is észlelik, hogy a
reklámdzsungel a bevétel ellen hat, illetve
van jobb, korszerűbb, több bevételt jelentő
megoldás. Ezt jelezték levélben a jelentősebb reklámcégek, amelyek vállalták illegális felületeik eltávolítását, hogy a jobb lehetőséghez hozzájuthassanak. Nyilván az
első hatásos hatósági intézkedés felébreszti
majd a késlekedőket. Ehhez persze a mindenkori kerületvezetés háttere kell, mert
kivételt tenni nem lehet!


Ki a felelős reklámügyekért a kerületben?

SZ. A.: Elsősorban természetesen az önkor-

mányzat, tehát a jegyző, a polgármester,
a képviselő-testület, a képviselők. Másodsorban a Budaplakát 11 Kft., de a piac
agresszivitása, sőt az állampolgárok megfelelő reagálásának a hiánya is befolyásoló
tényező lehet ebben az ügyben.
B. L.: A hatósági munkáért, annak szabályszerűségéért a jegyző, a rendeleti háttér
megalkotásáért a polgármester, a rendelet
elfogadásáért a képviselő-testület, a végrehajtás gyakorlati részének előkészítéséért,
és a hatósági rendelkezés végrehajtásáért a
Budaplakát 11 Kft., mint önkormányzati
többségi tulajdonú reklámügyekért felelős
cég, ahol a tulajdonosi képviseletet a polgármester látja el.


Mit gondol a várható eredményt illetően?

Mindenképpen időigényes feladatnak gondolom, hiszen igen sok szereplője
van, és elsősorban a hatékonyságot kell figyelembe venni. Úgy gondolom azonban,
hogy megfelelő elszántsággal, és azzal a
közös erőfeszítéssel, ami ma jelen van, ez a
probléma középtávon megoldható lesz.
B. L.: Korántsem egyszerű a feladat. Az első
táblabontás azonban áttörést jelent majd.
Eddigi nyilatkozataikból ítélve mind a jegyző asszonynak, mind a polgármester úrnak
eltökélt szándéka, hogy ebben az ügyben
segítse rendteremtő képviselői munkánkat. Mi kitartunk szándékunk mellett, és
a kitartás meghozza majd gyümölcsét: eltűnnek lassan a kerületet csúfító táblák, és
előtűnik majd mögülük a hegy, az erdő, a
fák, s a szemnek szép látkép.
SZ. A.:

Lecserélik a
lámpákat

A kerület segít a tervezésben és a kivitelezésben is

folytatás az első oldalról

folytatás az első oldalról

Pausz Ferenc rendőr alezredes az
Újbudának elmondta: egyelőre nincsenek részletes felméréseik arról, hogy a
LED-es lámpák mennyire befolyásolják
a közlekedési baleseteket, de az Országos
Balesetmegelőzési Bizottság a Budapesti
Műszaki Egyetemmel közösen kutatást
indít ebben a témakörben, amelynek várhatóan az év végére lesznek eredményei.
A közlekedési lámpákkal az lehet a
gond, hogy bizonyos szögből nem láthatóak – mondta kérdésünkre Gyarmati
János, a kerületünkben működő Közlekedéstudományi Intézet Közlekedésbiztonsági és Forgalomtechnikai Tagozatának
helyettes vezetője. Ezt úgy szokták kivédeni, hogy nem sík a lámpatest felülete, hanem kissé domború, így nagyobb szögből
látható a fény. Persze a szabályok szerint
a járművezetőnek le kellene lassítania, ha
nem látja a lámpát, sőt akár meg is kellene
állnia, hogy körbenézzen – tette hozzá a
szakember. Ez alól az az egy eset kivétel,
amikor valaki főúton halad, és úgy látja,
hogy a közlekedési lámpa ki van kapcsolva, ezért behajt a kereszteződésbe. Akkor
lehet gond, ha közben piros volt a lámpa,
és meg kellett volna állnia – mondta az
intézet főmunkatársa. A LED-es lámpa lényege közlekedési szempontból, hogy nem
koncentrált fényt ad, hanem több pontból
világít, így síkban jobban látható.
A Közlekedéstudományi Intézet
egyébként még nem vizsgálta az ilyenfajta
lámpákat, egy hasonló kísérletük azonban váratlan jó eredményt hozott. Olyan
vasúti kereszteződésekbe, ahol nem volt
sorompó, a sínektől 100-200 méterre található figyelmeztető tábla szélére piros
színű LED-ekből keretet raktak, amely
folyamatosan villogott. A megfigyelések
szerint 60-80 százalékkal csökkent a vasúti síneken a piros jelzés ellenére áthaladók száma. Igaz, ennél a kísérletnél fontos
tényező lehetett a villogás is.
(gianone)

n. n.

Évi 810 millió a panelekre
kezésre, ami gyakran nem biztosítja a 75
Molnár Gyula elmondta, politikai döntés százalékos készültség fedezetét. Ezért célszületett, amikor úgy határoztak, panelfel- szerű olyan tőkeerős kivitelezőt választani,
újítás nem maradhat el azért, mert hiány- aki meg tudja hitelezni az önrészen felüli
zik az önkormányzati önrész. Erre a célra költségeket. Nem könnyíti meg a helyzetet,
2006-tól 2008-ig évente mintegy 810 millió hogy az állami egyharmad rész folyósítása
forintot biztosítanak. Ebben a három év- is a műszaki teljesítéshez igazodik.
Hiányos pályázatot nem fogadnak
ben a több mint 2,4 milliárd forintból az
érintett házak 20 százaléka, 33 épület, illet- el, azt érdemi vizsgálat nélkül elutasítják
ve 4129 lakás újulhat meg. Az önkormány- – hangsúlyozta az alpolgármester asszony.
zat a pályázókat segíteni kívánja a felújítási A pályázatok beadási határideje 2006.
munkák tervezésében és kivitelezésében is. május 31. Ha a pályázók korábban már
A pályázatírásban, a hitelügyintézésben, a benyújtott, de elutasított pályázati anyagközbeszerzési eljárásban és a felújításban jó gal szeretnének újra indulni, azt a korábbi
referenciákkal rendelkező cégeket ajánla- kötelező mellékletek (például közgyűlési
nak a pályázaton indulóknak, érdeklődni határozat) újracsatolásával megtehetik.
irántuk az önkormányzat lakásgazdálko- Csak egyetlen változtatás szükséges a kodási osztályán lehet. A polgármester szólt rábbi pályázati anyagon, a pályázóknak ki
arról is, hogy a képviselő-testület legutób- kell tölteniük az új, 2006-os adatlapot.
(w.k.t.)
bi ülésén 75 millió forintot szavazott meg
a panelprogrammal
párhuzamosan futó
kormányzati fűtéskorszerűsítési projekt finanszírozására, további 10 millió forinttal
pedig segíteni szeretnék a felkészülést erre
a pályázatra is.
Veresné Krajcár
Izabella alpolgármester a panelpályázattal
kapcsolatban elmondta, az önkormányzati
egyharmad rész folyósítása csak akkor
kezdődhet el, amikor a
megvalósítás már elérte a 75 százalékos készültségi fokot, és erről
a társasház, illetve a lakásszövetkezet számlát tud benyújtani. A
támogatás folyósításáig a munkálatokra
csak az önerő egyharmad része áll rendel- A hőszigetelés és az ablakcsere a sláger

Révész Marianna



párutak állapota, illetve meglévősége, plakátháború és grafittiharc.
B. L.: Madártávlatból még mindig zöld területben gazdag, hál’ istennek, és mindazoknak, akik nem engedtek a „fejlesztésnek” titulált beépítési láz eszeveszett
anyagi vonzásának. Olyan, mint egy szép
hölgy, aki itt-ott ízléstelenül
ölt magára ezt-azt: lakótelepet, magas-építményeket,
domborzataiba ékelődő művárosrészeket, pedig a Teremtő szülte alakja gyönyörű: Kamaraerdőtől, Dunától,
Madárhegytől szegélyezett,
gyógyforrás-gazdag síkságú kies vidékeit még mutogathatja. Ékszereit, kisebb
dombjait, völgyeit, ligetes rétjeit sajnos eltakarja ízléstelen
reklámfelületekkel, melyek
ráadásul, mint engedetlen vírusok szaporodnak, a gazda
engedélye nélkül.

Dömök Viktória

Szakmai beszélgetést folytattunk két
kerületi honatyával, Szesztay András városképvédelmi tanácsnokkal
(SZDSZ) és Bojta Lászlóval, a városfejlesztési bizottság alelnökével (MDF),
akik ugyan politikai szempontból
ellentétes oldalon ülnek, mégis közös
ügyük a kerület, Újbuda városképének
alakítása, és hagyományos városképi
értékeinek megmentése.
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Következmény nélküli választási bizottsági határozatok

VISSZATEKINTÉS

Panaszok, kifogások, kampánymódszerek

Dr. Csapody Miklós, MDF
A rendszerváltás óta az MDF színeiben
tagja az Országgyűlésnek. Minden választási ciklusban a kerület 15. választási
kerületében élők érdekeit képviselte. Ha a
politikában kicsit is járatos embert kérdeztünk volna az esélyeiről, bizonyosan azt
mondta volna, hogy biztos a parlamenti
mandátuma. Ezzel szemben – sokak megdöbbenésére – már az első fordulóban
kiesett. Más kérdés, hogy ennek ellenére
képviselő marad, mert pártja országos
listáján előkelő helyen szerepel. A fiaskó
okairól kérdeztük.
– Elöljáróban el szeretném mondani,
hogy a pártok között minden választási
ciklusban volt egy kiválóan működő média-megállapodás, amely mindent rögzített. A Fidesz azonban most a szabályokkal, megállapodásokkal mit sem törődve
mindent fölrúgott, és gyakorlatilag azt
csinált, amit akart.
Az első forduló előtt szocialista logót
ragasztgattak a plakátjaimra, azt sugallva,
hogy megállapodás van köztünk, a második előtt meg fideszest, mintha azt kértem
volna a választóimtól, hogy rájuk voksoljanak. Hiába jelentettem a dolgokat a választási bizottságnak, még aznap elutasították minden panaszomat, és semmi következménye nem volt annak, hogy szinte
lehetetlenné tettek a választóim előtt. Élek
a gyanúperrel, hogy egyetlen esetben lett
volna másként: ha egy tetemet szállítok a
bizottság elé, és még orvosi bizonylatot is
mellékelek arról, hogy az illető halott.
Már a kopogtatócédula-gyűjtésnél
– amit én csak sáskaprojektnek hívok
– megnyilvánult az ellenem – vagy a pártom ellen – irányuló személyes gyűlölet és
bosszúhadjárat, hiszen röpcédulákon azt
terjesztették, hogy nem indulok a választáson, és ha mégis, akkor teljesen esélytelen
vagyok, tehát nem érdemes engem ajánlani, illetve a későbbiekben rám voksolni.
A kegyetlen és vadul magabiztos hadjárat
eredményeként meg kellett változtatnom
vonalas telefonszámomat, ugyanis a rögzítőre naponta hat-nyolc nyomdafestéket

nem tűrő szidalmazás, életveszélyes fenyegetés érkezett. Mocskolódó levelekkel
és az összetépett szórólapjaimmal volt tele a postaszekrényem. A választás napján
többször a kaputelefonon keresztül kaptam
üzeneteket, hogy ne merjek kimenni az
utcára, mert összevernek. Ha misére mentem a Szent Imre-templomba, ott is leplezetlen ellenszenvvel találkoztam. Egy-két
„műanyagkeresztény” megjegyezte, hogy
ideje lenne lelkiismeret-vizsgálatot tartanom. A rendőrség
a feljelentésem kapcsán igazán
mintaszerűen viselkedett, de a
kerületi választási bizottságtól
akár föl is robbanthattak volna.
Félreértés ne essék, mind
a bizottság, mind a jegyző aszszony korrekten viselkedett. A
hiba nem bennük, hanem az ellenérdekelt félben, és magában a
törvényi szabályozásban van.
Persze a történteken egyáltalán nem lehet csodálkozni,
hiszen már a legnagyobb jobboldali párt nem egy képviselője
kilátásba helyezte, hogy mindent elkövetnek azért, hogy kiirtsanak engem a Parlamentből.
Nem sikerült.

plakátokat rongálták meg „ismeretlenek”.
Sajnos azt kell mondanom, hogy a jobboldal egész kampányára az érzelmekre építés, az ellenségkeresés és a gyűlöletkeltés
volt jellemző.

Dr. Józsa István, MSZP
A képviselő immár másodszor nyert mandátumot választókerületében, a 17.-ben.

Lakos Imre, SZDSZ
A kerület alpolgármestere, a
szabad demokraták budapesti
elnöke az első fordulót követően visszalépett a szocialista Szabó Vilmos javára.

– Volt egy korrekt, normális megállapodás a választáson induló pártok között.
Semmi mást nem kellett volna tenni, mint
betartani azokat a követelményeket, amelyeket közösen határoztunk meg. Ám az
egyezséget a Fidesz fölrúgta. Hozzáteszem:
néha az MDF is.
Nem ártana egy kicsit elgondolkodni
azon, hogy vajon miért csak a baloldali

KÖZLEMÉNY
Felháborodva és megdöbbenve cáfolom azt a rólam aljasul terjesztett rémhírt, miszerint visszaléptem volna az MSZP jelöltje javára! Nem léptem, nem is léphettem vissza
egyetlen jelölt javára sem. Nem, hiszen miután az I. forduló végén a negyedik lettem,
eredményem pedig nem érte el a törvényben előírt 15%-ot (ami a II. fordulóban való
részvételnek a feltétele) – erre még csak elvi lehetőségem sem volt.
Nem tudom, kinek áll érdekében, hogy a választási küzdelemben (ami személyemet illetően az I. fordulóval lezárult) továbbra is alattomosan rágalmazzon. Kérem az
illető személyt vagy pártot, legyen szíves saját kezűleg hitelesített, általam soha meg
nem írt visszalépő levelemet az Országos Választási Bizottságnak bemutatni.
Amennyiben erre a legrövidebb időn belül nem kerül sor, megteszem a megfelelő
törvényes lépéseket.
Dr. Csapody Miklós (MDF)
Bp., 2006. április 19., 16 óra 12 perc

sa el az Ön helyét”. Erről természetesen
ugyancsak nincs szó, és ezt a hamis ígérethalmazt egyenesen arcátlanságnak
tartom. A lakosság elkapta a terjesztőket, megvan két gépkocsijuk rendszáma
is. Megtettük a feljelentést a kerületi kapitányságon.
Nagyon csúnya fordulat volt ez az
idei választáson, mert a 17. körzetben
ilyesmire eddig még nem volt példa. A
legnagyobb ellenzéki párt beszélt választási csalásokról, miközben ezzel a hamis
cédulával megszórták a körzet háromnegyedét. Csak Kelenvölgyben nem próbálkoztak. Őrmező, Gazdagrét, Sashegy,
Sasad tele volt személyeskedő rágalmakkal, a szocialista párttal kapcsolatos hazugságokkal. Én az ellenzék jelöltjéről
soha semmiféle negatív információt nem
adtam és nem terjesztettem. Remélem,
hogy a Fidesz végre megszabadul ettől
az eléggé el nem ítélhető, rágalmazásra
alapuló, a budai választókhoz méltatlan
módszertől. Hiszen sok embert mélyen
érintett az, hogy a legnagyobb ellenzéki
párt ennyire figyelmen kívül hagyta az
alkotmányos rendet.

Deák András, Fidesz

Fotók: Dömök Viktória

Egyöntetű volt a sajtó és a választópolgárok véleménye: bizony nem tudott
igazán tekintélyt szerezni magának
döntéseivel az Országos Választási
Bizottság. Határozatai távolról sem
voltak meggyőzőek. Sőt, az érintettek
nem is igen törődtek velük, hiszen
nem teremtettek rendet, lévén hogy
– egy-két kivételtől eltekintve – valamennyi határozat következmény
nélküli. De az eddig leírtakról elmondható, hogy általánosságokat rögzít.
Nézzünk hát valami konkrétabbat: mi
történt a választási visszaéléseket illetően a kerületben; hogy látják ezt az
érintettek – néhány jelölt, és a jegyző
asszony, aki a kerületi választási bizottság vezetőjeként a legfőbb felelőse a
voksolás tisztaságának.

– A felszabadult öröm napjaiban nem
szívesen emlékszik az ember azokra a sötét módszerekre, amelyekkel sajnos „volt
szerencsém” találkozni. Ezek, véleményem szerint, politikailag céltalanok és
méltatlanok voltak, és éppen ellenkező
hatást váltottak ki az emberekből.
Az én körzetemben például hamisított szórólapokat szállítottak bizonyítottan a nyomdából a kerületi Fideszirodába. A cédulákon rajta volt a szocialista logó, a fényképem, megköszöntem
a választónak a szavazatát, és a szöveg
azt sugallta, hogy a következő fordulóban már nem kell voksolni. Olyan vállalásokat sorolt, amilyeneket én sohasem
tettem és nem is tennék. Ezek szerint
harcolok a 4-es metróért, és azért, hogy
Őrmezőn legyen a végállomása – én
mindig a virágpiaci megoldást képviseltem –, jobb körülményeket ígérek a nevelőotthonnak – holott az elköltöztetésük mellett vagyok –, 600 kilométernyi
autópálya építéséről beszélek – ám erre
nincs, és nem is lehet személyes befolyásom –, fizető autóparkolót is említek,
olyan kitétellel, hogy „más ne foglalhas-

2004 tavaszán lett országgyűlési képviselő, miután Isépy Tamás halála miatt az
országos listáról behívták a megüresedett
helyre; május 3-án letette képviselői esküjét. Most a 15. választókerületben lett országgyűlési képviselő.
– Két ügyben tettünk bejelentést a kerületi választási bizottságnak, és mindkettőt

elutasították. Éppen most írjuk az egyikkel
kapcsolatban a fellebbezést. A történet arról szól, hogy megkeresett egy állampolgár,
aki elmondta, hogy négy ember bízta meg
azzal, hogy a bizottságtól mozgóurnát kérjen, ám elutasították. Az indoklás úgy szólt,
hogy ezt szomszéd vagy rokon kérheti, ám
csak két személynek. Ha több esetről van
szó, akkor valamennyi kérelmezőtől írásos
meghatalmazás kell, hogy megbízzák az illetőt az ügy intézésével.
Az elutasítás indoklását írásban is
megkaptuk, és úgy vélem, ez a döntés
önkényes, jogilag megalapozatlan eljárás
volt. Több hasonló eset is tudomásunkra
jutott, tehát az ezzel kapcsolatos döntés
precedens értékű lesz.

Újbuda nyolc képviselője
EGYÉNI KÖRZETBEN:

15. OEVK.: Deák András (Fidesz-KDNP)
16. OEVK.: Molnár Gyula (MSZP)
17. OEVK.: dr. Józsa István (MSZP)

LISTÁS KÉPVISELŐK:

Bőhm András (SZDSZ), Csapody Miklós (MDF), dr. Kupper András (FideszKDNP), Lakos Imre (SZDSZ), Szabó Vilmos (MSZP)

Dr. Filipsz Andrea,
Újbuda jegyzője
A kerületi választási bizottság elnöke 1988
óta foglalkozik a választásokkal, és 1996
óta teszi ezt a XI. kerületben.
– A kerület 120 szavazókörében
egyenként három-három választott szavazatszámláló bizottsági tag ügyelt a törvényességre. Mindkét fordulóban kiválóan
végezték a munkájukat, ők is, és a megbízott bizottsági tagok is, amiért csak köszönet illeti valamennyiüket. Mindenütt
pontosan, megbízhatóan dolgoztak, és a
velük szemben megfogalmazott kritikák
mindenütt alaptalanoknak bizonyultak.
Nincs is lehetőség semmiféle visszaélésre,
hiszen ellenérdekelt felek is vannak köztük, akik igencsak figyelik egymást.
Igazán jogos kifogás csak az egyik
mozgóurnás csapattal kapcsolatban volt.
Útközben betértek egy cukrászdába
fagyizni, és valaki ezt bejelentette. Ám
bebizonyosodott, hogy az a vád,
miszerint őrizetlenül hagyták volna közben az urnát, nem volt igaz.
Összegezve: mindhárom választási
bizottság jól ellátta a feladatát, és
bizony egyetlen percig sem unatkoztak. A 15. Országos Egyéni
Választási Körzetben 26 kifogás és
egy fellebbezés, a 16.-ban 20 kifogás, 10 fellebbezés és két állásfoglalás-kérés, míg a 17.-ben 18 kifogás
és 10 fellebbezés volt.
A jogszabály alaki feltételeit egyébként tavaly módosították. Meggyőződésem, hogy valamennyi döntésünk megfelelt a jogszabályban
előírtaknak. Tudom, hogy országos
probléma volt, hogy a panaszosok
nem értettek egyet a bizottsági határozatokkal, ám ez elsősorban politikai kérdés, mert a jogorvoslati rész
jól vizsgázott. Általános tapasztalat,
hogy az idén jobban előkészítették a
beadványokat, amelyek az előzőekkel ellentétben sokkal színvonalasabbak is voltak.
Ami a mozgóurnákat illeti,
azokról egy országos választási bizottsági (OVB) állásfoglalás született, amely szerint nem jogszerű a
mozgóurnás kiszállásokat szervezni, illetve a szervezésben közreműködni. Sajnos azonban az igénybejelentéseknek nincs formai, jogszabályi
előírásuk. Erre, és a Fővárosi Választási
Iroda által szervezett felkészítőn elhangzottakra való tekintettel döntöttem úgy,
hogy az egy személy által közölt igénybejelentéseket darabszámhoz kötöm, és kettőnél több esetén meghatalmazást kérek.
Ami Deák András képviselő úr panaszát
illeti, a konkrét ügyben nem tudtam elfogadni a négy darab előre gépelt papírt,
amelyen csak a név és dátum szerepelt
kézírással. Az OVB állásfoglalását és a Btk.
ide vonatkozó részeit alapul véve jogszerű
volt a döntés. Hozzáteszem: a kerületben
mindkét fordulóban országosan kiemelkedő volt a mozgóurnás szavazatok száma.
Körmendi Zsuzsa
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Régi-új igazgató a Csíkihegyek utcai Általános Iskolában

Domokos Pál Péter után neveznék el az intézményt

Minden gyermek tehetséges

Keresztelőre készül
a 70 éves Sopron úti iskola

Milyen volt az iskola elmúlt 20 éve?

hoz. Idén húsz éves az iskola, szerveztünk
egy programot, melyre a régi tanítványokat vártuk. Ötszáz ember jött el.


Sajátos ajándékkal kívánja meglepni
magát a 70. születésnapját ünneplő
Sopron úti Általános Iskola. A tanárok
és diákok egybehangzó döntése alapján az intézményt egykori tanáruk és
példaképük, Domokos Pál Péter után
neveznék el. A XI. kerületi Önkormányzat képviselő-testülete a közeljövőben
tárgyal a névadási szándékról.

Mit jelent Önnek a pedagógusi hivatás? Mit ad
hozzá a személyes életéhez?

Csak ismételni tudom magamat, mert
a tanulókkal való kapcsolattartás az első pillanattól kezdve nagyon fontos volt
számomra. Ez pozitív élményeket adott,
ennek megfelelően erről jó emlékképeim
maradtak. Ugyanakkor 20 év telt el vezetői
feladatokkal. Úgy alakítottuk ki a testületet szemléletét, hogy abból indulunk ki:
minden gyermek tehetséges valamiben.
Ezt úgy lehet kibontakoztatni, ha sokféle
lehetőséget biztosítunk számukra. Fontos,
hogy meg tudjanak mutatkozni. Hogy

Szívesebben beszélek a mi iskolánkról,
mint általános összefüggésekről, de természetesen minden, az iskolában megje Egy mai gyerek mennyiben más, mint egy 15
lenő „lenyomat” szélesebb körű változáévvel ezelőtti?
sokat tükröz. Amennyire én tudom, ez
az iskola – a lakótelepen lévő többi intéz- Már több mint 33 éve vagyok ezen a páménnyel együtt – a legfiatalabb a kerület- lyán, s ha összehasonlítom, hogy ez alatt
ben. Iskolánknak, a Törökugrató utcaival az idő alatt miben változott a gyerekek
együtt, a lakótelephez
kapcsolódó igényeket
kellett kielégítenie, ami
magas gyereklétszámot
jelentett. A legtöbben
valamikor a ’80-as évek
végén, ’90-es évek elején
jártak ide, nálunk a csúcs
1314 fő volt. Két épületünk volt, így összesen
három helyen tudtuk
megoldani a környék
alapszintű oktatásának
gondját. A lakótelep sajátosságaiból adódóan
20-25 év alatt megváltozott az itt élők összetétele, ezért a létszám
jelentősen csökkent. Így
most a két iskola bőven
el tudja látni a feladatát.
A ’90-es évek közepén
két irányban indult meg
az elvándorlás. Voltak,
akik családi házat vettek, mások a lakáskörülményeiken akartak
változtatni, ezért mentek
el. Az összetétel megváltozott ugyan, de úgy
látom, hogy mostanában GIRICZ JÁNOS: Sokféle lehetőséget biztosítunk a gyerekek számára, hogy kibontakozhassanak
megint stabilizálódik.
igénye, érdeklődési köre, vagy ők maguk, minden gyereknek legyen alkalma kipró Drasztikusan csökkent a tanulók létszáma?
akkor abban látom a különbséget, hogy bálni a kézügyességét, vagy hogy hogyan
Annak idején kétezer fölötti volt a szá- ma sokkal több az információhoz való tud olvasni, szavalni, milyen a képzelőeremuk, most a két iskolába nagyjából nyolc- jutás lehetősége. Ezért a gondolkodásuk je, hogyan tud színeket összekeverni. Ha
száz gyerek jár. De ez egyben azt is jelenti, is megváltozott. Sokkal több információt az iskolánkban a gyermek sikereket érhet
hogy nyugodtabb körülmények között kapnak mindenről, jobban kinyílt a világ el, akkor jó úton járunk. Amikor kötetletanulhatnak. Az önkormányzat tulajdo- számukra. Többet látnak, ami jó is, meg nül, kötelezettség nélkül megmutathatja
nosként szintén úgy ítéli meg, a tanulók rossz is. A legrosszabb az, hogy szűret- magát, akkor egészen másképp teljesít, és
létszáma megköveteli, hogy két iskola lenül kapják, és nem mindenkinek van lehet, hogy a sikerélménye arra ösztönzi, a
lássa el a lakótelep és a környék alapszintű megfelelő háttere akár a családban, akár matematika jegyén is javítson.
oktatási feladatát.
az iskolában ahhoz, hogy segítséget kapSzöllőssy Anna
jon a választásban: ebből a rengeteg do Mennyiben változtak az oktatási feladatok?
logból mi az, amivel érdemes foglalkozni,
Amikor a helyzet már lehetővé tette a mi- vagy mi az, ami jó. Nem biztos, hogy ez
nőségi változások bekövetkezését, megje- mindenkire jól hat. Persze vannak, akik
lentek a piac igényei, azaz az idegennyelv- ösztönösen jól válogatnak, a többségnek
oktatás és az informatika. Nálunk mind- viszont útmutatás kell az eligazodáshoz.
kettő nagyon jó színvonalú, a környező
Több mint félmillió vizsgát kell lebo A pedagógusi pálya nem tartozik a legjobban
középiskolák idegen nyelvből nulladik
nyolítani a május 5-én kezdődő érettmegbecsült foglalkozások közé. Mivel bíztatévfolyamra gond nélkül veszik át a gyeségi időszakban. Idén minden tárgyná a pályakezdőket, hogy mégis válasszák a
rekeket. Az informatika területén pedig
ból több egyenértékű feladatsor
tanári hivatást?
jó a kapcsolatunk a Mechatronikai Szakkészült, a végsőt sorsolással választközépiskolával, tehát a később oda kerülő A döntő a gyerekekkel való kapcsolat. A
ják ki. A tételeket tartalmazó biztondiákok megfelelő alapozást kapnak itt.
velük való kapcsolattartásban lehet életsági tasakokat csak harminc perccel a
célt találni, erre építve lehet előrehaladni.
vizsgák előtt lehet felbontani.
 Egy lakótelepi általános iskola miben különHa egyéb elképzelései is vannak, vagy
bözik a többitől?
nem alakul ki a biztos magánéleti hátteSzigorú biztonsági intézkedések mellett
Mivel itt több ember él együtt, ezért az re, akkor gondjai lehetnek. Akkor fordul
szervezik meg a tavaszi érettségi vizsiskolához tartozó családoknak több kap- elő, hogy nem találja meg a helyét, meggákat, amelyre több mint 120 ezer diák
csolódási pontja van. A lakótelep hangu- szakad, megtörik, máshova megy. Esetleg
jelentkezett, közülük rendes érettségit
lata szempontjából rengeteget számít az másba fog, aztán később vissza akar jön95 512-en tesznek majd a május 5-től
Újbuda tévé jelenléte, mivel az is egyfajta ni, de addigra már nincs helye. Aki képes
kezdődő vizsgaidőszakban. A 120 ezer
közösségformáló erő. Az itt élők összeté- stabil kapcsolatot építeni, az biztosan meg
diák számára 520 ezer vizsgát szerveztelének megváltozása és ennek stabilizáló- tud állni szakmailag, és a gyerekekkel
nek, amelyből 443 400 középszintű,
dása ma jó hátteret biztosít az iskolának. is jó viszonyt tud kialakítani. Nem attól
46 360 emelt szintű lesz majd, a fennmaEzt bizonyítja, hogy a szülői elégedettség függ, hogy a matematikát jól meg tudja-e
radó „beszámítós” vizsgákat már koráb4,5 fölött van, ami a kollégák szakmai tanítani, a gyerekekkel való jó kapcsolat
ban letették a tanulók – közölte Pósfai
munkájának az elismerése. A beiskolázási sokkal fontosabb, ez később sokkal többet

a nebulókat. Az első tanévben tíz pedagógus oktatott 164 gyereket, ám az első
világháború idején mindössze nyolcan végezték el az akkortájt kötelező 6 osztályt.
Az iskola sem kerülhette el a barakképületek szomorú sorsát, a kerület elöljárósága 1932-ben lebontatta a házat.
A körzet 1935-ben kapott új iskolát,
amely a ma ismert épületben lelt otthonra.
Az intézmény egyszerre volt óvoda és iskola, befogadva a környék valamennyi gyermekét. Egy osztályban csaknem negyven
nebuló tanult, ám volt olyan leányosztály,
ahova több mint ötvenen jártak. A máso-

Születésnapját ünnepli a Sopron úti iskola.
Arról, hogy pontosan hányadikat, igencsak megoszlanak a vélemények. Maga az
intézmény ugyanis 1911-ben nyitotta meg
kapuit, ám a jelenlegi iskolaépületet
csak 1935-ben vehették birtokba a
gyerekek.
Néhány év ide vagy oda, gyerekek és tanárok egyforma lelkesedéssel ünnepelték iskolájukat április
26-án. Dacolva a tavaszi hőséggel,
csillogó szemmel, teli torokból énekeltek kicsik és nagyok.
A születésnap alkalmából Csoma
Gergely szobrászművész alkotását
is felavatták az iskola folyosóján. A
dombormű az alkotó atyai jó barátját, Domokos Pál Pétert ábrázolja. Az
intézmény egykori tanára 1944-ben
települt át Erdélyből. A népdalgyűjtő
és zenetudós odaadó oktató-nevelő
tevékenysége mindmáig érezteti hatását az iskolában. A gyerekek magától értetődő módon éneklik a hamisítatlan moldvai dallamokat.
A „csángók apostolának” is nevezett tudós 1992-ig tanított az isko- Az iskolatörténeti kiállítás régi emlékeket is felidézett
lában. Nem csupán oktatómunkája
kötötte a kerülethez, hanem a családja, a dik világháború idején kórháznak rendezbarátai és az otthona is. Számos oka van ték be az iskolát, a tornateremben a némeannak, amiért a diákok és a tanárok Do- tek lovakat tartottak. 1945 márciusában,
mokos Pál Péterről szeretnék elnevezni ha lassan is, de újra életre kelt az iskola.
iskolájukat. A zene szeretete és tisztelete Kezdetben két osztályban volt csupán tacsupán egy ok a sok közül.
nítás. Ekkortájt aligha gondolta volna bárAz ünnepség apropóján iskolatörténe- ki, hogy néhány év múlva ezer gyermek
ti kiállítás nyílt az egyik tanteremben. A népesíti majd be a sokáig oly csendes, szobékebeli padokon békebeli tankönyvek, a morú folyosókat, tantermeket.
falakon a századfordulót idéző szemlélteAz iskola születésnapi ünnepségén
tő képek. A katedrán helyet foglaló tanári részt vett Bács Márton alpolgármester, aki
asztal egyik legértékesebb éke egy 1910- lapunk érdeklődésére elmondta: hamaroből származó földgömb és egy néhány év- san a képviselő-testület is megtárgyalja a
vel fiatalabb tűzőgép.
névfelvétel ügyét. Az önkormányzat azonA kiállítás előterében az iskola életé- ban önállóan nem dönthet a kérdésben,
nek néhány fontosabb állomásáról lehet mivel a névadás hivatalos procedúráját a
olvasni. Kiderül például, hogy az 1900-as hivatal sem kerülheti ki. A határozathoévek elején egy barakkiskola kezdte meg zatal előtt több szakmai grémium tudoműködését a Hengermalom út 66. szám mányos álláspontját is ki kell kérni – tette
alatt. Az elemi szintű oktatás mellett ház- hozzá az alpolgármester.
tartási és háziipari ismeretekre tanították
- eszi -

Május 5-én kezdődnek az érettségik
Péter, az Országos Közoktatási Értékelési
és Vizsgaközpont (OKÉV) vezetője.
Az emelt szintű vizsgák száma a tavalyihoz képest 75 százalékkal magasabb, a
rendes érettségit tevő diákok vizsgáinak
87,5 százaléka középszintű, 6,7 százaléka
emelt szintű – közölte Sipos János közoktatási helyettes államtitkár. Középszinten
magyarból 91 942-en, matematikából
92 088-an, történelemből 11 891-en jelentkeztek érettségire. Emelt szinten magyarból 6290-en, matematikából 6543-an,
történelemből 11 891-en vizsgáznak majd.
Az idei matúra május 5-én a nemzetiségi
nyelv és irodalom vizsgákkal indul.
Pósfai Péter elmondta: idén több egymással egyenértékű feladatsor készült, és
sorsolással választják majd ki a végső feladatsort. Az érettségi feladatlapok csomagolását az OKÉV logisztikai osztálya vég-

zi megfelelő biztonsági berendezésekkel
felszerelt épületében, a csomagolás és
tárolás idejére 24 órás őrség garantálja
majd a biztonságot. A tételek szállítása
leplombált csomagterű gépjárműveken
történik majd, a gépkocsivezető mellett
legalább még egy kísérővel.
A tételek a vizsganap reggelén kerülnek ki az iskolákba, addig őrzésük a
jegyzők feladata. A tételeket tartalmazó
biztonsági tasakok a vizsgák előtt harminc perccel bonthatók fel, erről jegyzőkönyv készül. A tételeket a tantestület
három tagjából álló bizottság előtt kell
felbontani. Szüdi János közigazgatási államtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy
a tételek idő előtti felbontása, terjesztése
bűncselekmény, amely egyéves szabadságvesztéssel büntethető.
(magyarorszag.hu/MTI)

Dömök Viktória



arány szintén nagyon jó, és a negyedikesek, hatodikosok elvándorlása is elenyésző. Szép eredményeket érünk el a kerületi szaktárgyi vetélkedőkön, és az Oktatási
Minisztérium felmérései szerint is több
tárgyból az országos és a budapesti átlag
fölött voltunk, vagyunk. Ezek a mutatók
megnyugtató képet adnak számunkra az
iskoláról. Ez persze nem azt jelenti, hogy
nem kell továbblépnünk, viszont jelzi, a
családok elfogadják azt, amit az oktatásról
és a gyereknevelésről gondolunk.

Révész Marianna

Giricz János 20 éve igazgatja a
Csíkihegyek utcai Általános Iskolát, s a
közelmúltban újabb „ciklusra” kapott
megbízatást az önkormányzattól.
Újraválasztása kapcsán beszélgettünk
vele tapasztalatairól, és arról, hogy
miért mások a mai gyerekek, mint a 20
évvel ezelőttiek.
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KIÁLLÍTÁSOK

ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI
GYŰJTEMÉNY

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

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

XI., Sztregova u. 7.
MÁJUS 28-IG Nádor Tibor festőművész kiállítása. Megtekinthető HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG

10.00–17.00 óráig.
ÁTRIUM GALÉRIA

XI., Petzvál József u. 31–33.
MÁJUS 8. 17.00 Varga Zsófi grafikus

kiállításának megnyitója. Megtekinthető
MÁJUS 19-IG munkanapokon 10.00–17.00
óráig
BARTÓK 32 GALÉRIA

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

lékszoba.

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.
BUDAI KLUB-GALÉRIA

XI., Budafoki út 9-11.
MÁJUS 2. 18.00 Marosváry György festő-

művész Idő-tér-kép IV. című kiállításának
megnyitója. Köszöntőt mond dr. Eisler
János művészettörténész, közreműködik Oravecz György zongoraművész.
Megtekinthető naponta 10.00–18.00
óráig.
CONGRESS PARK HOTEL FLAMENCO

XI., Tas vezér u. 7.
MÁJUS 4.–JÚNIUS 2. Assen Zahariev (BG)

festőművész kiállítása.
HADIK KÁVÉHÁZ

XI., Bartók B. út 36-38.
MÁJUS 9-IG Talentum. A Kulifay família

kiállítása. Kulifay Gyula fotók, Kulifay
Tamás festmények, fotók, Kulifay László
faszobrok, Kulifay Márti raku kerámiák,
Kulifay Kriszta, Kulifay Dániel, Kulifay Máté
fotók. Megtekinthető 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.

AJÁNLÓ

A38 ÁLLÓHAJÓ

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

A galéria előzetesen telefonon egyeztetett
időpontban látogatható.
MÁJUS 5. 18.00 Triptichon: leány–feleség–anya. Halassy Adrien költőnő estje.
MCP Műterem-múzeum.
SCHEFFER GALÉRIA

XI., Kosztolányi D. tér 4.
MÁJUSBAN Remény címmel kiállítás Háger

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

XI., Magyar Tudósok körútja 1. Tel./fax: 209-2224

koncert, The Uptown Felaz, DJ Infragandhi
& Cyborg Templar. MÁJUS 5. 21.00 Kistehén
Tánczenekar. MÁJUS 7. 19.00 Akusztikus
Gitárfesztivál. Nassler-Schneider Duo (D),
Veronique Gillet-Fernando Freitez Duo (B/YV),
Szabó Sándor-Veronique Gillet Duo (H/B).

HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.30, KEDD, SZERDA
(egyetemista), PÉNTEK 7.00, SZOMBAT 18.30,
VASÁRNAP 9.00 (diák), 11.30 Szentmise.
MÁJUS 7. 18.00 Hangverseny 1956 emlékére,

km. a Carmine Celebrat Kórus.

ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ

XI., Gyékényes u. 45-47. Tel./fax: 204-6788

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

HÉTFŐ 14.00 Életet az Éveknek Nyugdíjas

MINDEN HÓ 1. SZERDA 18.00 Református est.
MINDEN HÓ 2. SZERDA 18.00 Bibliaolvasó Kör.
VASÁRNAP 17.00 Istentisztelet.

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. SZERDA 17.00 Albertfalvai Polgárok
Köre. MÁJUS 4. 10.30 AL~FA Meseház:
Hófehérke és a hét törpe. Zenés mesejáték a
Fogi Színház előadásában. MÁJUS 10. 10.00
A Családok a Családokért Polgári Egyesület
ruhaakciója
BME OMIKK AULÁJA

Hittanórák a Menyecske utcai Általános
Iskolában hetente 5 csoportban.
SZENT IMRE-PLÉBÁNIATEMPLOM
XI., Villányi út 25. Tel.: 466-5886
A Kormoránban eltöltött évtizedek, és a zenekar pályafutása előtt tisztelegve, az együttes egykori tagjaiból alakult KMB (Kormorán Memory Band)
május 9-én 20 órakor koncertet ad a hazai folk-rock műfaját megteremtő
Kormorán együttes megalakulásának 30. évfordulója alkalmából a Fonó
Budai Zeneházban (XI., Sztregova u. 3.). Az emlékkoncertre meghívták a
három évtized valamennyi fellelhető Kormorán muzsikusát (köztük a jelenlegi tagságot is), akik közül jó néhányan közös muzsikálásra is vállalkoznak,
előadásukban az első évtized legendás dalai hangzanak fel.

XI., Budafoki út 4-6.
MÁJUS 4. 17.00 Filmklub (BME K. ép. I. em.

59.) Truffaut: 451 Fahrenheit. Utána beszélgetés, vezetője Perlaki Tamás. MÁJUS 19-IG kiállítás a Bartók- és Mozart-emlékév alkalmából,
helyszín: BME OMIKK Aula (Budafoki út 4-6.).
BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760
SZOMBAT 16.00 Őszidő nyugdíjasklub.
MINDEN PÁROS HÉT SZOMBAT 10.00

Vasútmodell klub 9-15 éveseknek.
Kiállítás: MÁJUS 17-IG Nemzetközi legényesverseny fotókiállítása. MÁJUS 6. 16.00 Európán
kívüli művészet, Kína. Ludmann Mihály
előadása.
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
XI., Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300
MÁJUS 3. 18.00 Tánctanulás Savanyúval, 20.00

Téka együttes koncert és táncház.
MÁJUS 4. 20.00 GótZen Minifeszt. Kosbor,
Musica Historica. MÁJUS 5. 20.00 Makám klub
koncert. MÁJUS 6. 20.00 Etnorom koncert
és tánc. MÁJUS 8. 10.00 Színházi nevelési
foglalkozás a barátságról, 19.00 Budai tangó,
tánctanítás Budai Lászlóval. MÁJUS 9. 10.00
Színházi nevelési foglalkozás a barátságról,
20.00 KMB klubkoncert. MÁJUS 10. 18.00
Tánctanulás Savanyúval, 20.00 Méta együttes
koncert és táncház.

HÉTFŐ 19.00 Ír táncház a Greenfields együttessel. KEDD 17.00 Muzsikás gyermektáncház,
KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00 Zsebibaba délelőtti
játszóháza. PÉNTEK 15.00 Alma rajziskola
gyerekeknek. SZOMBAT 14.00 Tiszteletbeli
Hollótanya szerepjáték klub. VASÁRNAP 8.00

MOLNÁR-C. PÁL GALÉRIA

MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA

MÁJUS 4. 21.00 !DelaDap (A) lemezbemutató

XI., Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868

művész Tizenegy kép című kiállításának
megnyitója. Megtekinthető JÚNIUS 2-IG
munkanapokon 10.00–16.00 óráig és a
rendezvények ideje alatt.
SZERDA 18.00 Jóga.

Budapest Hobby Klub, 15.00 Nosztalgiaklub.
MÁJUS 5. 18.00 Újra itt van. Az Illés
CluBoschok baráti körének műsoros estje. A
Tarada dalcsapat, valamint az Új Bojtorján
Együttes koncertje. 19.00 Moldvai táncház
a Csürrentő együttessel. MÁJUS 6. 8.00
Babaruha és gyermekholmi börze.
Könyvtári nyitva tartás: H., K., P.:
13.00–19.00-ig, Sze.: 9.00–15.00-ig, Szo.:
9.00–12.00-ig, Cs., V.: zárva.
GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253

KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ

XI., Himfy u. 9.

KEDD 15.00 Kézműves foglalkozás gyerekek-

SZERDA 9.30–11.30-ig Baba-mama klub,

nek, 17.00 Bridzs klub, 17.00 Ifjúsági klub.
KEDD 10.00 CSÜTÖRTÖK 14.00 Trilla énekiskola.
CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 17.00 Festőiskola. PÉNTEK
18.00 Happy Bike Bringás klub. MINDEN HÓ
ELSŐ PÉNTEK 18.00 Autómodell gyűjtők klubja. HÉTFŐ–PÉNTEK 10.00–19.00 Újbudanet
lakossági internet-használat.

EGYHÁZAK
BUDAFOK SZT. LIPÓT PLÉBÁNIATEMPLOM
XXII., Plébánia u. 2.

ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ

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

katolikus szentmise.

HÉTFŐ, SZERDA Balett iskola 16.00 5-8 éveseknek, 17.00 9-13 éveseknek. HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK
18.00 Törpördög Tánc-Tanoda. KEDD, CSÜTÖRTÖK

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
XI., Alsóhegy u. 38.

10.30 Tarka Színpad, Őrmezei Nyugdíjas
Színpad. SZERDA 19.00, PÉNTEK 18.00
Pingpongklub. SZOMBAT 9.00 Commedia 2000
Diákszínpad. VASÁRNAP 8.00 Katolikus szentmise. HÉTFŐ–PÉNTEK 10.00–18.00 Net-Kuckó
eMagyarország pont. Minden megkezdett
óra 200 Ft.

CSÜTÖRTÖK 18.30 Bibliaóra. VASÁRNAP 10.00

Istentisztelet, 17.00 Istentisztelet.
EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
XI., Németvölgyi út 138.
VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

GAZDAGRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET

TIT STÚDIÓ

XI., Rétköz u. 41. Tel.: 246 0892.

XI., Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514

MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet
és gyermek istentisztelet. MINDEN HÓ 2.
VASÁRNAP Úrvacsorai közösség. SZERDA 9.00,
PÉNTEK 9.30 Baba-mama klub. PÉNTEK 17.00

MÁJUS 3. 18.00 Ásvány Szakkör: A St. Helen
vulkán (videóvetítés). MÁJUS 4. 17.00

Díszmadár Klub: A standard zebrapintyek bemutatása és bírálati szabályai. MÁJUS 4. 17.00
Csapody Növénykör: Tátrai képek a tűzvész
előtt és után. MÁJUS 5. 17.00 Vadászgörény
Klub: A vadászgörények daganatos megbetegedései. MÁJUS 8. 18.00 Gombász Kör: A
gombák elterjedése, alkalmazkodása (diavetítéssel). MÁJUS 9. 18.00 Tengerimalac Klub:
A tengerimalac etetése. Új termékek, ötletek,
megoldások. MÁJUS 10. 18.00 Ásvány Szakkör:
Colorado (diavetítés). Gombász kirándulás:
MÁJUS 6. Kamaraerdő. Találkozás: 8.30 órakor
a 41-es villamos Kamaraerdei végállomásán.
Vezető: Nehéz Zoltán. Mozi: MÁJUS 31-IG.
Kisfilmek a nagyvilágból iskoláknak. Kiállítás:
MÁJUS 31-IG. Öveges József Emlékkiállítás:
dokumentumok, tárgyi emlékek bemutatója,
filmbemutatók. Bejelentkezés a mozira és a
kiállításra: 466-9019.

Ifjúsági bibliaóra 12-18 éveseknek.
MINDEN 2. KEDD FELVÁLTVA 16.00 Bibliaóra a
nyugdíjas házban (Gazdagréti tér 4.), illetve
nyugdíjasklub a templomban. Hittanórák a
Csíkihegyek és a Törökugrató utcai iskolákban.
KELENFÖLDI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
XI., Bocskai út 10. Tel.: 361-2159.
MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 20.00 (gyülekezeti
terem) Gyülekezeti imaóra. MINDEN HÓ 2.
CSÜTÖRTÖK 19.30 Pároskör. MINDEN HÓ 2.
PÉNTEK 20.00 (gyülekezeti terem) Fiatal
házasok összejövetele. MINDEN HÓ 1. SZOMBAT

16.00 (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

KLUBPROGRAMOK

XI., Etele út 55. Tel.: 203-4642 vagy 30/658-4156

BUDAI FOTÓ- ÉS FILMKLUB
XI., Villányi út 28/c.

HÉTFŐ–PÉNTEK 10.00–19.00 Számítógépes

XI., Keveháza u. 19–21.

Központ és e-Magyarország Pont.

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

XI., Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644, 309-0007

SZERDA 19.30 Hagyományőrző Íjászklub.
MINDEN MÁSODIK PÉNTEK 18.00 Bibliaiskola.
SZOMBAT társastánc 16.30 kezdő, 18.00
haladó. MÁJUS 8. 15.00 A Rét Nyugdíjas Klub

összejövetele.

SZENTIMREVÁROSI EGYESÜLET (SZIE)

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

VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor

foglalkozások gyermekeknek.

MÁJUS 11. Felkészülés a nyárra. Házigazda

KELENFÖLD, SZENT GELLÉRT PLÉBÁNIA

Nagy Csilla és dr. Hollós Dénes.

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

MOZGÁSSÉRÜLTEK KLUBJA

Miserend: HÉTKÖZNAP 7.00, 17.00, SZOMBAT
7.00, 18.00, VASÁRNAP 9.00, 11.00, 18.00.

MINDEN HÓNAP 2. SZERDA 14.00 klubnap.

KÜLSŐ-KELENFÖLDI REF. EGYHÁZKÖZSÉG
XI., Ildikó tér 1. Tel.: 204-2767, 06/20/371-1292.

Alma Galéria

KEDD 18.00 (gyülekezeti terem) Ifjúsági óra
tizenéveseknek. SZERDA 10.00 (gyülekezeti
terem) Asszonyóra. CSÜTÖRTÖK 18.00 (gyülekezeti terem) Hétközi bibliaóra. VASÁRNAP

TETŐ GALÉRIA

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

origami-készítő Színvarázs című kiállítása.
Megtekinthető hétköznap 13.00–18.00
óráig.
TRANZIT ART CAFÉ

XI., Bukarest u. Ulászló u. sarok. Tel.: 209-3070
MÁJUS 4. 18.00 Győrfi Gábor Ismeretlen

nő című kiállításának megnyitója.
Megtekinthető JÚNIUS 2-IG minden nap
8.00–23.00 óráig.
XI. KERÜLETI HELYTÖRTÉNETI
KIÁLLÍTÓHELY

Dömök Viktória

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 óráig. Csoportokat
is szívesen látnak előzetes bejelentkezés
alapján.

tisztelet. Konfirmációs felkészítés, ifjúsági óra,
bibliaórák az imaház alagsorában.
Hittanórák az Érdi úti Általános Iskolában.

Harminc éves a Kormorán

XI., Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940

FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ

MÁJUS 9. 18.00 Zoltán Mária Flóra festő-
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A Bikszádi úti Budai Sport Általános Iskola aulájában található Alma Galériában
április 25-én nyílt meg Kucsera Zsuzsa festőművész kiállítása. A meghívott
vendégeken kívül az iskola tanuló is kíváncsiak voltak a festményekre. A gyerekeket a rovásírás-rejtvényt tartalmazó kép ragadta meg leginkább. A tárlat
május 5-ig tekinthető meg munkanapokon 10-18 óráig.

10.00 (templom) Istentisztelet, 10.00 (gyülekezeti terem) Istentisztelet gyermekeknek,
11.00 (gyülekezeti terem) Konfirmációs
felkészítés. MINDEN HÓ 1. HÉTFŐ (gyülekezeti
terem) Presbiter- és férfi bibliaóra. MINDEN
HÓ 2. 18.30 (gyülekezeti terem) Fiatalok
Biblia Köre (20-35 éveseknek). MINDEN HÓ 2.
SZERDA 18.00 Fiatal Házasok Köre. MINDEN 2.
PÉNTEK 17.00 Szenior Kör. MINDEN HÓ 2. KEDD
9.00 Felnőtt konfirmációs felkészítés. MINDEN
HÓ 1. VASÁRNAP 18.00 (templom) Modern
Istentisztelet. Hittanórák a Bethlen Gábor, a
Keveháza utcai és a Teleki Blanka általános
iskolákban. MÁJUS 7. 18.00 Megújított (modern) istentisztelet (írásos ill. hanganyaga:
www.kulsokelenfold.ref.hu).
MÁJUS 9. 15.00 Istentisztelet a Fraknó utcai
Idősek Otthonában.
FARKASRÉTI GYÜLEKEZET
XI., Németvölgyi út 138. Tel.: 319-7239
MINDEN VASÁRNAP 10.30 Református isten-

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 7.00, 8.00,
18.00, VASÁR- ÉS ÜNNEPNAP 7.00, 8.00, 9.00,
10.15, 11.30, 19.00. SZERDA 9.30 Baba-mama
kör (Szent István Ház), 18.30 Placid atya
katekézise. CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok
beszélgetése (SZIH). SZOMBAT 7.00 Laudes a
szentmisében, 17.30 Vesperás a Jézus Szíve
oltárnál. MINDEN HÓ 1. HÉTFŐ 10.00 Szenior
klub (SZIH). MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 18.00
Szentmise után csendes szentségimádási óra
szerzetesi és papi hivatásokért. MINDEN HÓ 1.
PÉNTEK Lehetőség a Jézus Szíve nagy kilenced
elvégzésére. MINDEN HÓ 1. SZOMBAT 7.30
Szentolvasó imádkozása. MINDEN 2. SZERDA
19.30 Bibliai elmélkedések (SZIH).
NAPONTA 18.30 Szentolvasó imádkozása.

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.
SAS-HEGYI TERMÉSZETVÉDELMI TER.
XI., Tájék u. 26.

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, fax: 200-4033.
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.
MÁJUS 6. Budai-hegység. XI. kerületi nyílt
túra. MÁJUS 7. Budai-hegység. Nagykovácsi –
Nagy-Kopasz – Szarvas-árok – Mamutfenyők
– Budakeszi. Táv: 16 km.
Túravezető: Kremser Ferenc.
HANGVERSENY 1956 EMLÉKÉRE

A Magyar Szentek Templomában
(Magyar Tudósok körútja 1.)
május 7-én, vasárnap 18 órakor hangversenyt tartanak
1956 emlékére. Közreműködik
a Carmine Celebrat Kórus, vezényel Zimányi István, orgonál
Nagy László Adrián. A koncerten Brahms, Mendelssohn,
Kodály Zoltán, Farkas Ferenc,
Bárdos Lajos, Csemiczky Miklós
és Vajda János műveiből hangzanak el részletek.
TAVASZI HANGVERSENY

Május 7-én, vasárnap 20 órakor a Ciszterci Szent Imretemplomban Gyümölcsoltó
Boldogasszony XIV. századból

Május 1. – Május 10.
MÁJUS 1.
18.00
18.40
18.50
18.55
19.00

 HÉTFŐ

Újbuda Magazin.
Sport 11
Hit és élet (katolikus percek)
Életközelben (evangélikus 5 perc)
SzivárványSzín (kulturális magazin)

MÁJUS 3., 10.

 SZERDA

20.00 a 9STV műsora

MÁJUS 8.
 HÉTFŐ
Újbuda Magazin.
Sport 11
Hit és élet (katolikus percek)
Égető kérdések (református 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; kedd, péntek
18.00 22.30; szombat 9.00, 14.00, 23.00;
vasárnap 9.00, 13.00, 23.00; hétfő 4.00.
ÚJBUDA TV Budapest, XI.,
Csíkihegyek utca 13. Telefon: 246-6259

SZÍNHÁZAK

ARTUS STÚDIÓ

XI., Sztregova u. 7. Tel.: 204 3755
MÁJUS 4., 5., 6. 20.00 Goda Gábor társula-

ta: Rókatündérek. Vizuális táncszínház.
BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN

Budaörs, Szabadság út 26.
MÁJUS 3. 19.00 Arisztophanész-Bergendy:

Madarak.
MÁJUS 4. 19.00 Guy Foissy: Öbölből
vödörbe.
MÁJUS 6. bemutató, 7. 19.00 Mary Chase:
Barátom, harvey!
MÁJUS 10. 19.00 Ödön von Horváth: Mit
csinál a kongresszus?
KARINTHY SZÍNHÁZ

XI., Bartók B. út 130. T.: 203-8994
MÁJUS 7. 10.30 A kis hableány.

MU SZÍNHÁZ

XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014

MU–Trafó Lábán Rudolf-díj
MÁJUS 7. 20.00 PR-evolution Dance
Company – Kun Attila: Visible Shape,
Színművészeti Egyetem – LA Dance
Department: 44 feet, Alföldi Opusz - Nagy
József: Itthon (filmvetítés), rendező:
Bicskei Zoltán, Iván Attila, 22.00 ünnepélyes díjátadás. MÁJUS 8., 10. 20.00 Ivo
Dimcsev (BG): Lili Handel.
Kiállítás: MÁJUS 16-IG Babarczi Dalma
plakátjai.
SZKÉNÉ SZÍNHÁZ

XI., Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
MÁJUS 3., 4. 20.00 Anyám orra.
MÁJUS 9., 10. 20.00 Gyévuska.

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R KLUB
XI., Műegyetem rkp. 9. Tel.: 463-3733
MÁJUS 9. 20.00 Alkalmi Kapcsolatok

Társulása: Riadólánc.

való ünnepi miséje hangzik el a
Budapesti Énekes Iskola előadásában, művészeti vezető Bubnó
Tamás és Mezei János.
AMT KIÁLLÍTÁS

Május 10-én, szerdán 17.30
órakor az Alkotó Muzsikusok
Társasága rendes és pártoló tagjainak munkáiból nyílik kiállítás
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
XI. kerületi Főköny v tára
Irodalmi Kávéházában (XI., Etele
út 55.). Köszöntőt mond Tarján
Tamás irodalomtörténész. A
megnyitója után kamarazenei
hangversenyen vehetnek részt a
megjelentek. A tárlat május 23-ig
tekinthető meg a könyvtár nyitvatartási idejében.

HuMuSz Ház programok
Május 3-án, szerdán 18 órakor
a lakossági előadássorozatban
Gellért Miklós a SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi
Egyesülettől beszél Szemétből
komposzt címmel.
Május 10-én, szerdán a 100 éves
Madarak és Fák Napját ünneplik meg a HuMuSz Házban (XI.,
Saru u. 11.). Délután 4 órától
a gyerekeknek madarász sulit
tartanak a Magyar Madártani
Egyesület tagjai. A kertben vetélkedő és játékok várják a kicsiket és nagyokat. Utána lakossági
fórum, témája a HuMuSz Ház
környékének rendezési terve.

A Hulladék Munkaszövetséget
jótékonysági vásárt rendez a
menhelyeken élő állatok megsegítése érdekében. Használható,
jó minőségű, de már megunt
tárgyak, pl. könyvek, CD-k, videokazetták, dísztárgyak, ruhaneműk stb. felajánlását várják a
06/70/220-1083 (Bonifert Anna)
és a 06/30/529-0064 (Willem
Franciska) telefonszámokra. A
felkínált tárgyakat május 14-én,
vasárnap 10–17 óráig a HuMuSz
Házban lehet megvásárolni. A
bevételt a Gyömrői Árvácska és a
Paksi Állatmenhely árva kutyusainak javára fordítják.
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KRESZ és pofonok
Április 10-én este vitába keveredett két autós a Budaörsi út és a Gazdagréti út kereszteződésénél, mert egyikőjük, a szabályokat
megszegve, nem adta meg az elsőbbséget.
A vitából dulakodás, majd pofozkodás
lett. Az esetet bonyolítja, hogy a vétkes
vezető szír állampolgárságú volt, ráadásul
az adok-kapokba egy másik autóvezető is
beavatkozott, akiről kiderült, hogy a szír
férfi testvére. A szereplők természetesen
másként emlékeztek a történtekre, és arra,
ki kezdeményezte a verekedést. Szerencsére orvosi ellátásra senki nem szorult,
azonban a történtekből rendőrségi ügy
lett, mert a felek már a helyszínen megfogadták, kölcsönösen feljelentik egymást.

délelőtt az Ulászló utcában. A lakás kulcsát a ház bejárati ajtajánál hagyta egy kis
kosárban. Odalépett hozzá egy 180 centiméter magas, fekete hajú, jól öltözött, fejtetőn kopaszodó férfi kezében egy sárga borítékkal, és valamilyen kft.-t keresett. Az
asszony közölte vele, hogy nincs a házban
semmilyen cég, és végezte tovább a munkáját. Pillanatokkal később megszólalt a
lánya lakásának riasztója. A férfi megint
feltűnt, ezúttal a lakás irányából jött, higgadt hangon közölte, hogy jelez a riasztó,
majd sietősen távozott. Kiderült, hogy a
kosárból eltűnt a lakáskulcs, de minden jel
arra utalt, hogy a riasztó miatt nem jutott
tovább az idegen az előtérnél, ott pedig
semmiféle értéket sem tároltak.

A törzsvendég helye

Lövedékek

Szóváltást, majd dulakodást eredményezett az egyik kerületi borozóban,
hogy egy férfi véletlenül éppen egy
törzsvendég helyén akarta elfogyasztani
rendelését. A szék „jogos” tulajdonosa a
verekedés hevében egy törött pohárral
szándékosan megvágta ellenfele arcát,
majd sietve elmenekült a helyszínről. Jól
ismerik a környéken, nem sok esélye van
arra, hogy elkerülje az igazságszolgáltatást. A sérült, vérző vendéget a mentők
kórházba szállították.

Egy aknavető-lövedéket fordított a
földből a markológép április 14-én egy
Somlói utcai építkezésen. A lőszert a
helyszínre érkező tűzszerészek elszállították, s a kijelölt helyen felrobbantották.
Ugyanezen az építkezésen találtak egy
másik aknavető-lövedéket is április 18án délelőtt. Formája és mérete megegyezett a korábbiéval. A rendőrség mindkét
esetben lezárta a területet, míg a lövedékek hatástalanítása és elszállítása zajlott.

Figyelték, lecsaptak rá
Egy gyanúsan viselkedő férfit vettek észre a járőröző rendőrök az A38 hajóval
szembeni parkolóban április 11-én napközben. Az illető azzal hívta fel magára
a figyelmet, hogy sorra benézett minden
autóba, mintha csak azt kutatná, melyikben van érték. A rendőrök lesből figyelték, majd amikor beült egy gépkocsiba
– utóbb kiderült, egy körömreszelővel
nyitotta ki – lecsaptak rá. A tetten ért fiatalember elismerte, valóban kinyitotta
az autót, mely nem az övé, mert szerette
volna kivenni abból a CD-s rádiót, illetve
a készülék különböző tartozékait. Körülbelül 50 ezer forintot ért a kiszemelt zsákmány. Ügyében eljárás indult. A gyanúsított egyébként a rendőröknek kijelentette, csak annyit ismer el majd az esetből az
igazságszolgáltatás előtt, ami nem haladja
meg a szabálysértés mértékét.

Sárga boríték
Egy idős asszony a lánya lakása előtt levő
előkertben tevékenykedett április 12-én
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Álrendőrök próbálkoztak
Régi csellel próbálkoztak a trükkös tolvajok egy 77 éves asszonynál a Péterhegyi
út egyik lakásában április 22-én este. Egy
női hang kereste telefonon, s közölte, legutóbb hamis bankjegyekben kapta meg
a nyugdíját, ezért tegye egy borítékba, s
adja át annak a rendőrnek, aki nemsokára a lakására érkezik. A néni az utasításnak megfelelően három húszezres
bankjeggyel kiment a kertkapuhoz, ahol
már várt rá egy férfi. Óvatosságból elkérte az igazolványát, mire az illető azt válaszolta, hogy nem mutathatja meg, mert
titkosrendőr. Ez gyanússá vált a néninek,
visszament a telefonhoz, és a még mindig
vonalban lévő nőnek azt mondta, nem
bízik meg bennük, nem ad át semmiféle
pénzt. Erre a nő trágár szavakat kezdett
kiabálni dühében, s lecsapta kagylót. A
férfi 35 év körüli, átlagos testalkatú, bőre
erősen sötét színű, a történtekkor fekete
szabadidőruhát és fekete baseballsapkát
viselt. A rendőrség kéri, hogy aki bármit
tud róla, hívja a kerületi kapitányságot a
381-4300-as telefonszámon.
S. F.

A gyógyszertámogatási jogosultságról
Örömmel olvastam lapjukban, hogy az
önkormányzat határozatot hozott, mely
szerint már 75 évtől kaphatnak a polgárok
évi háromszor négyezer forintos gyógyszertámogatást. A mi házunkban több idős
embert érint ez a kedvezmény, és nyilván
a kerületben sokakat, akik nem értesültek
róla, vagy nem tudják (hiszen idős, olykor
mozgáskorlátozott emberekről van szó)
mit kell tenniük, hogy ténylegesen hozzájuthassanak a juttatáshoz, ezért meg sem
próbálják. Ezért kérem, szíveskedjenek
lapjukban közzétenni, hogy mi a teendője
annak a 75 évet betöltött kerületi lakosnak,
aki a támogatást igénybe szeretné venni.
Bruzsa Lászlóné

Újbuda Önkormányzatának helyi szociális
rendelete (17/2003./VI.24./XI.ÖK) alapján
a 2006. évtől minden 75. életévet betöltött személy alanyi jogon január, március
és november hónapban 4000 Ft összegű,
tehát évente összesen tizenkétezer forint
gyógyszertámogatásra jogosult. A „gyógy-

Egy, esetleg több csaló az önkormányzat munkatársának kiadva
magát azzal az indokkal keres fel XI.
kerületben élő idős embereket, hogy
Újbuda önkormányzata kétmillió
forinttal támogatja őket, előtte azonban be kell fizetniük több százezer
forintos előleget.
Újbuda önkormányzata nyomatékosan kér mindenkit, ne higgyenek
ezeknek a megkereséseknek, mert
szó sincs ilyen „akcióról”. Felhívják a
figyelmet arra, hogy az önkormányzat munkatársai mindig fényképes
igazolvánnyal rendelkeznek, amelyet
kérésre fel kell mutatniuk.

HAGYOMÁNYOK

Gazdagrét vendége volt Újbuda
A hagyományoknak megfelelőn idén
is megrendezték a Gazdagréti Tavasz
rendezvénysorozatát a Gazdagréti
Közösségi Házban. Vendégségben a
kerület! – ezt az összefoglaló címet
kapták az április 21-én és 22-én
megtartott programok, mivel főként
Újbuda Önkormányzata fenntartásában működő intézmények, a kerület
más részeiben tevékenykedő együttesek, művészeti csoportok és alkotók
mutatkoztak be.
Elsőként az Őrmezei Közösségi Házban
három évvel ezelőtt alakult Tarka Színpad
társulata adta elő Heltai Jenő: A nagy nő
című egyfelvonásos komédiáját a művészeti vezető, Köllő Miklós rendezésben. Köllő
Miklós azonos azzal a pantomimművésszel,
koreográfus-rendezővel, aki az 1965-ben
megalakított Dominó Pantomimegyüttes
vezetője volt. A Dominó számos külföldi
fesztiválon szerepelt sikerrel. Később Köllő
pedagógusként, kultúraszervezőként, nemzetközi pantomimtalálkozók rendezőjeként
is tevékenykedett. Az Őrmezei Közösségi
Házban megszervezte a Tarka Színpadot,
melynek jelenleg már 25 tagja van. Akadnak közöttük olyanok, akik már hosz-

szú ideje részt vesznek az amatőr színházi
mozgalomban, de olyan is van, aki csak
most ismerkedik a színjátszással. A tagok
komoly képzésben részesülnek, tanulnak
beszédtechnikát, színpadi mozgást, táncot. Minderről most bizonyságot tettek, és
egy remek előadással örvendeztették meg
a gazdagrétieket. A lendületes rendezés
Heltai Jenő egyfelvonásosából a stílust, a figurákat, a szituációkat és a nyelvet tekintve
is lenyűgözően sokszínű előadást teremtett.
A játszó személyek – Ádám Kati, Kuszál
László, Kövér Marika, Ábrahám T. Ágnes,
Kiss Csaba, Lám István – komédiázását
nagy tapssal honorálta a közönség.
Fűrjes Viktória Amit nem tudok kimondani című fotókiállítását Horváth
Károly, a Karinthy Szalon művészeti vezetője nyitotta meg. Köszöntőt mondott
Szesztay András, az önkormányzat kulturális bizottságának elnöke, aki fotóművésznek nevezte Fűrjes Viktóriát, mert
mint fogalmazott, fotóművész az, aki nem
azt kapja lencsevégre, amit lát, hanem amit
velünk láttatni szeretne. Viktória nem színes technikával dolgozik, s kiállított portréfotói között remekbe szabott darabokkal
is találkozhattunk, így például Heller Ágnes különlegesen megkapó portréjával.

Csernobil – 20 év után

KÖRNYEZETVÉDELEM

Sokan voltak kíváncsiak a Kórustalálkozóra, melynek keretében a
Kelenvölgyi Közösségi Ház Férfikórusa és az Albertfalvi Közösségi Ház
Gesualdo Kamarakórusa mutatkozott
be. A Kelenvölgyi Férfikórus 72 évvel
ezelőtt a Magyar Kábelművekben alakult, két esztendővel ezelőtt jöttek át
Kelenvölgybe. Karnagyuk, Stiblo Anna
nagyon szép műsort állított össze többek
között Mozart, Verdi, Kodály műveiből.
A Gesualdo Kamarakórus 2000 novemberében alakult; karnagyuk, Stimecz
András elmondotta, hogy az angol madrigáloktól kezdve Petrovics Emil, Bárdos
Lajos művein keresztül a néger spirituálékig mindent szívesen megszólaltatnak.
A programsorozat második napja a
családi délelőttel kezdődött, amikor is a legkisebbek a Színes Tinták Bábszínház előadásában a János vitézt tekinthették meg.
Ezt követően a gyerekek nagy élvezettel vettek részt a kézműves foglalkozásokon. Este
20 órakor a nagyteremben tartották meg
a Gazdaréti Táncpartyt – a talpalávalót a
Bőrgyári Capriccio szolgáltatta. Kitűnő
hangulatot teremtettek, önfeledt estét szerezve fiataloknak és idősebbeknek.
Deák Attila

KONFERENCIA

Még mindig nem tiszta a kép

A Föld Napja Újbudán

A csernobili atomkatasztrófa után
húsz évvel még mindig vannak
megválaszolatlan kérdések. Noha
valamennyi információ és statisztika
hozzáférhető, a sugárfenyegetettség
kapcsán a tudósok nem beszédesek, a
laikusok pedig tanácstalanok.

Révész Marianna

A budapesti kerületek közül kiemelkedően kedvező helyzetben van
Újbuda földrajzi viszonyait illetően:
keleti oldalról a Duna határolja, a sík
területeiről a Sas-hegy és a Gellérthegy emelkedik ki, emellett itt van a
Feneketlen-tó. Ideális környezet a Föld
Napja megünneplésére.

ZÖLDSÉGMANDALA A gyerekek kedvelik a természetes anyagokat

Elmondta, a területen igen sokféle fafaj található, vadgesztenye, galagonya, kökény,
berkenye, gyöngyvessző, nyír. Ezek egy része őshonos, de találhatók tájidegen fák, is
mint a nyár, a fűz, az örökzöldek. Az ELTE
hallgatói a víz- és a levegőszennyezettség
meghatározásában segédkeztek. Mintavételezés után megállapították a tó vizének
összetételét, kémhatását, hőmérsékletét,
és vizsgálták a szennyezettség mértekét.
Az eredmények ismeretében elmondható,
nincs minden rendben a tó körül, mivel a
víz tisztasága nem megfelelő. A Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület
munkatársai a városlakó madarak életéről tartottak előadást, és a madárvédelmi
eszközök kihelyezéséről adtak hasznos
tanácsokat. A vadak elejtésének állatbarát módjairól, valamint az íjászatról, az íj
használatáról Vágó Endre tartott gyakorlati bemutató. A zsivajgó természet titkairól

Vigyázat,
csalók!

Veresné Krajcár Izabella

A nagy nőtől a Bőrgyári Capriccioig

Programok a TIT Stúdióban, a tó körül és a Fonóban

Az ünnep három amerikai egyetemista
ötletéből született 1970-ben, akik azt javasolták, szenteljünk egy napot a bolygónak,
amelyen élünk, és legyen ez április 22. Egyre több ország tette magáévá a kezdeményezésüket – hazánk 1990-ben csatlakozott
a mozgalomhoz –, és napjainkban már 140
országban tartanak valamilyen formában
megemlékezést. A XI. kerületben 16 éve
szerveznek hasznos és szórakoztató programokat a nap méltó megünneplésére.
Idén április 21-én került sor Újbudán
a központi rendezvényre, az esemény fővédnöke Molnár Gyula polgármester volt.
A szervezésben részt vett a XI. Kerületi
Pedagógiai Szolgáltató Központ Gyurcsó
Gyuláné igazgató vezetésével, az Ádám Jenő Fenntartó Gyakorló Általános Iskola és
a TIT Stúdió Egyesület. Ez utóbbi Zsombolyai utcai épülete, valamint a Feneketlen-tó
parkja adott helyet a színvonalas műsoroknak. A résztvevő közel háromszáz kerületi
diák mindegyike pólót kapott ajándékba
emlékeztetőül az ünnepre.
A TIT székházban az érdeklődők többek között az észak-amerikai indiánok
életmódjáról, a természetes anyagok mindennapi felhasználásáról hallgathattak
előadást, és megtekinthették az esemény
alkalmából megnyílt kiállításokat. A kisebbek a természetben található anyagokból készítettek játékokat, és állatfigurákat
fűztek gyöngyökből.
A Feneketlen-tó partján Halász Antal,
a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársa
tartott növényismertetőt a környékről.

szertámogatás iránti kérelem” elnevezésű
űrlap a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain, ill. a www.ujbuda.hu oldalon
hozzáférhető. A kitöltött űrlap postai úton,
vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatain (Erőmű u. 8., Bocskai
út 39-41., Bazsalikom u. 24.), illetve az
Eleven Centerben működő kirendeltségen
bármely hónapban benyújtható.
A jogosultság a 75. életév betöltésével keletkezik. A jogosult személy – vagy
felhatalmazottja – egyszeri alkalommal, formanyomtatványon, a személyes
adatok (név, lakcím, tartózkodási hely,
anyja neve, születési idő, hely, TAJ szám,
adószám) feltüntetésével nyújthatja be
igényét. A támogatás pénzintézeti folyószámlára is kérhető, ebben az esetben a
formanyomtatványon fel kell tüntetni a
pénzintézeti folyószámla számát. Ezt követően a támogatás folyósítása folyamatos, a kérelmeket nem kell évente benyújtani.

Áldozataikat pénzt
ígérve tévesztik meg

Vásárhelyi Tamás, a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgató-helyettese
beszélt játékos előadás keretében.
Az ünnepi események részeként Szilágyi Balázs, az Újbuda Baráti Kör alelnöke díjakat és különdíjakat adott át. A
program a Megasztár-résztvevő, Torres
Dani meglepetés-koncertjével zárult.
A Föld Napja jegyében a Fonó Budai
Zeneház és a környezettudatos nevelésre nagy hangsúlyt fektető Rogers Óvoda
és Iskola közös szervezésében kézműves
foglalkozásokat és családi vetélkedőt tartottak a Fonóban április 22-én. Természetes anyagokból, zöldségekből, gyümölcsökből különböző használati tárgyakat,
zöldségmandalát, szobrokat készítettek a
csapatok, tovább játékos formában a szelektív hulladékkezeléssel kapcsolatos ismereteikről is számot adtak.
Bánhídi János

„Valami történt Ukrajnában.” Számtalanszor hangzott el ez a mondat 1986. április
utolsó napjaiban. Mondogatták tengeren
innen és túl, mondogatták szakmai konferenciákon összesereglett kutatók és jól
informált taxisofőrök. Csak egy valami
volt, amiben valamennyien ugyanúgy
jártak el: suttogtak. A helyi hatóságok
ugyanis hallgattak. Napokon át. Így senki
nem tudta biztosan, mi történt.
Két évtized telt el azóta. Ma már
mindenki tisztában van azzal, hogy bekövetkezett az, amitől mindig is féltek: a
csernobili atomerőmű egyik reaktorában
április 26-án gőzrobbanás történt, és a
benne lévő radioaktív anyag szétszóródott
a környezetben. A szennyezés egész Európát elérte, régiónként változó mértékben.
Az elmúlt húsz évben számos konferenciát rendeztek a katasztrófa témakörében, esztendőről esztendőre megemlékeztek a tragédiáról. A robbanás körülményeiről és következményeiről szóló információk manapság bárki számára hozzáférhetőek. Ennek ellenére még mindig sok
a bizonytalanság a közvéleményben.
– Nagyon veszélyes, ha a XXI. század
technológiáját XIX. századi megközelítésben tárgyaljuk – hangsúlyozta dr. Kroó
Norbert, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke a téma kapcsán rendezett
országos konferencián, amelyre április 12én az akadémia Vörösmarty téri épületében került sor. Az akadémikus leszögezte:
tudomásul kell vennünk a tényt, hogy az
atomenergia nélkülözhetetlen energiaforrás az emberiség számára. Fontos, hogy
sose feledjük, mi történt Csernobilban, de

legalább ennyire fontos, hogy ne féljünk
egy újabb balesettől, hanem tanuljunk a
történtekből. Kroó Norbert beszélt arról
is, hogy míg 1986-ig mind több új atomerőművet építettek, addig a csernobili
katasztrófa óta stagnál a számuk. Tény
azonban az is, hogy az atomenergiát nem
tudjuk nélkülözni, és a meglévő reaktorok
kihasználtsága kismértékben ugyan, de
növekszik.
A konferencián felszólalt dr. Szatmáry
Zoltán egyetemi tanár, a reaktor-fizikai
kutatások hazai szakértője is. Szerinte a
világon jelenleg működő atomerőművi
reaktorok döntő többsége biztonságosnak
mondható. Ma már egyértelmű, hogy a
csernobili erőműben történt robbanást
– többek között – egy, az ott dolgozó személyzet által kezdeményezett és végrehajtott kísérlet, egy nem elég körültekintően
lefolytatott üzemi próba, és a berendezést
működtető szakemberek tévedései idézték
elő. A baleset következtében csaknem 400
ezer embert telepítettek ki lakóhelyéről,
hatalmas területeket vontak ki a mezőgazdasági termelésből. A gazdasági kár
több százmillió dollárra tehető.
Hazánkban főként Budapesten mértek viszonylag magas sugárzást 1986.
április 29-én, majd május 1-jén. A honi
illetékesek nem rendeltek el különleges
intézkedéseket, mindössze azt javasolták
a lakosságnak, hogy a szabadban termesztett zöldségeket és gyümölcsöket fokozottan mossák le.
Az azóta végzett vizsgálatokból kiderült, hogy Magyarországon némileg
növekedett a daganatos megbetegedések
száma, ám ez a tendencia nem írható egyértelműen az ukrán reaktorbaleset számlájára. Nálunk egyébként teljességgel kizárható a csernobilihez hasonló robbanás,
mivel a magyar reaktorok működési elve
egészen más alapokon nyugszik – hangzott el a konferencián.
- sz. i. -
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március 21–április 20.

Életének gyorsan változó körülményei
újabb és újabb kihívások elé állítják. Ez
mind szellemi, mind érzelmi téren megterhelést jelent. Jóval több energiát kell
fordítania egyes feladatai elvégzésére,
szerencsére egészségi és lelki állapota ezt
nem szenvedi meg. Magánélete és karrierje alakulásával elégedett lehet. Anyagi helyzete is jó, sőt külön bevételekre is
szert tehet, ezekkel ne takarékoskodjon,
költse a családjára.

Bika

április 21–május 20.

Az elkövetkező héten semmiképpen se
kezdjen új vállalkozásba vagy üzletbe, és
lehetőleg az utazást is halassza el. Ezeket
leszámítva bármilyen, akár kihívást jelentő dolgokba is belevághat. Otthona légköre
nyugtatóan fog hatni önre, ami azért fontos, mert karrierjének alakulása komolyan
aggasztja. Sokat lendítene a helyzetén, ha
beiratkozna egy tanfolyamra, vagy más
módon képezné magát. A hét vége felé
szinte megszállja az alkotóerő, kreativitása
láttán csak ámuldozik a környezete.

csőség. Vitatkozás helyett nézzen a tükörbe, és ismerje el, ha igazuk van. Konfliktusba keveredik egy fiatalabb személlyel,
és ez a feszültség hosszú időre megterheli
a kapcsolatukat. Távoli ismerőse keresi föl,
de a találkozás nem a legjobban sikerül.

Szűz

november 23–december 22.

Pénzügyi helyzete már-már aggasztóvá
válik, mert olyan kiadásokra kényszerül
hirtelenjében, amelyekre nem számított.
Érdekes módon mindez nincs befolyással
a hangulatára, a kedve továbbra is kiváló
lesz. Sok érdekes dolog történik életében,
ideje sem marad unatkozni. Egy idősebb
személy megtiszteli a tanácsaival, amelyek nagy hatással lesznek élete alakulására. A munkahelyén sikerül megoldania
egy problémát, ennek eredményeképpen
elnyeri felettesei bizalmát.

június 22–július 21.

Boldogtalan vagy túlságosan is érzékeny
emberekkel hozza össze a sors a hét szinte
minden napján, ami annyira megviseli, hogy a végén már-már ön is kiborul.
Ennek ellenére legyen velük türelmes és
visszafogott. Ha egy fontos üzleti találkozó esedékes, mindenképpen halassza el,
mert most csak rossz sülhet ki belőle. Úgy
látja, egyik új ismerőse erős vonzalmat
érez ön iránt. Legyen megértő szeretteivel, és ne erőltesse rájuk akaratát.

Oroszlán

július 22–augusztus 23.

Bizonytalan hangulatban van, a barátaival, ismerőseivel is nehezen jön ki. Többen
kifogásolják a hozzáállását, és azt, hogy
túlságosan erőszakosan akarja rájuk kényszeríteni az akaratát. Véleményük szerint
mindez azért van, mert a fejébe szállt a di-

december 23–január 20.

A dolgok nem mennek úgy, ahogy kellene,
ráadásul általános rosszkedvét, borúlátását vásárlással, evéssel, vagy ami rosszabb,
ivással próbálja ellensúlyozni. Rengeteg
időt, energiát és pénzt elpocsékol, mire rájön, rossz utat választott. Nehéz elviselni
az érzelmileg megterhelő helyzeteket, de
a feszültség oldásának vannak olcsóbb és
egészségesebb módjai is! Mindez egy általánosabb körülményre is rávilágít: komoly
gondok lehetnek lelki egyensúlyával, ha
ennyire nem bírja a frusztrációt.

Vízöntő

HOROSZKÓP
2006. május 3. – május 10.
Mérleg

szeptember 24–október 23.

Kínos események részese lesz. Néhány
személy a környezetében komoly vitába
keveredik, és bármennyire is szeretné
elkerülni, rákényszerül arra, hogy állást
foglaljon a konfliktusban. A helyzet védhetetlen, valakivel szembe kell fordulnia,
ráadásul az sem biztos, hogy a józan esze
alapján fog dönteni, amit utóbb megbánhat. Megviseli ez az időszak, rátelepszik
a hangulatára, és rosszat tesz az önbizalmának. Enyhíthet a feszültségen, ha valami olyan dologba kezd, amivel időlegesen
eltereli a gondolatait.

Skorpió

október 24–november 22.

Komoly döntéseket kell meghoznia a
héten, némelyikük életének későbbi alakulását is jelentősen befolyásolja. Szerencsére mindvégig ideje és lehetősége lesz
a mérlegelésre, ezért kicsi a valószínűsé-

Számuk 40 év alatt a töredékére csökkent

Újrahasznosítás veréb módra
Egy napfényes tavaszi délelőtt haladtam a Szabolcska Mihály utcában.
Púpozott kukák álltak a járda mellett
sorsukra, a szemetesek érkezésére
várva. Annyi a szabálytalanul parkoló
kocsi, hogy a közterület-felügyelőket
ez a látvány nem is hozza lázba.
A félig nyitott tetők bepillantást engedtek
tegnapunkba. Egy fél kenyér is látszott az
egyik „gyűjteményben”, jelezte, hogy bővében vagyunk az ételnek és híján a bölcsességnek. Egy ekkora kenyérből jó adag
zsemlemorzsa reszelhető panírozáshoz,
biztosan sok hajléktalan is örülne
neki, és a nyulak
is szívesen elmajszolnák. De hol
vannak manapság
nyulak Újbudán?
A kenyér hasznosítása valószínűleg
az egerekre marad,
ha a kőbányai szemétlerakó helyen
hozzá tudnak férni. Mint tudjuk,
sok ragadozó madár fogyaszt egeret,
tehát ha szeretjük a
Móricz Zsigmond
körtér felett átrepülő vörös vércse látványát, és az autópálya mellett üldögélő egerész ölyvet, szükség van egérre is.
Néhány házi veréb mozgott a kuka
mellett a járdán, és a kuka szélén is ott
csipegetett egy szemfüles társuk. A kenyérbélbe jókora félgömb alakú barlangot vájtak már a csurik kúpos, magevésre
tervezett csőrükkel. Mag ez is, csak kissé
már átalakítottuk saját ízlésünk és képességeink szerint. Állítólag a viking sírok

Egy egoista és bosszúszomjas személy miatt kellemetlen pillanatokat kell átélnie.
A munkahelyén is megkeserítik életét,
ellopják az ötleteit, kétségbe vonják a teljesítményét. Próbáljon higgadt maradni,
és ne kezdjen alantas bosszúállásba. Minél
kevesebbet mond vagy tesz, annál kevesebb baja lesz a közeljövőben. Ha megőrzi
a büszkeségét és kimutatja az eltökéltségét,
sértetlenül kerülhet ki ebből a baljós, átmeneti időszakból. A körülmények ellenére
napi ügyeinek intézését ne hanyagolja el.

Bak

május 21–június 21.

Rák

ge, hogy hibásan fog lépni. Egy dologra
azonban mindenképpen ügyeljen, ne rendelje alá döntéseit kizárólag anyagi szempontoknak. A héten foglalkozzon kicsit
az otthonával, tegye rendbe mind lakását,
mind családi ügyeit.

Nyilas

augusztus 24–szeptember 23.

Ikrek

Rokonai vagy barátai olyan dologra akarják rávenni, amit erkölcsileg vagy bármely
más szempontból nem tart helyesnek.
Szálljon velük szembe, és bátran vállalja
föl az esetleges konfliktusokat. Semmiképpen se vegyen a közeljövőben drága
holmit, mert szinte biztos, hogy utólag kiderül, valami baj van a termékkel. Könynyen balesetet szenvedhet utazás közben,
a munkahelyén vagy az otthonában, ezért
legyen a megszokottnál is körültekintőbb
és elővigyázatosabb.

ÚJBUDA 2006. MÁJUS 3.

azt tanúsítják, a harcos nép körében a fogromlás akkor jelentkezett, amikor elkezdtek őrölt gabonát fogyasztani.
A verebek nem törődtek velem, a kenyérben szorgoskodó bátor madárhoz
csatlakozott a többi is. Most csendben
voltak, csak a bányászásra és a fényképezőgéppel settenkedő gyanús alakra koncentrálva mélyítették vágatot. A hulladék
így alakul gyönyörű verébtollazattá, példát adva az újrahasznosításra.
A verebek állománya a negyven évvel
ezelőttihez képest töredékére csökkent.
Az esténként a fák koronájában zsinatoló
tömeg eltűnt, csak
néhány tucatnyi
egyedből álló kis
csapatok tanyáznak a parkok bokros részein. Egyelőre csak hipotézisek
vannak az okokról.
Valószínű, hogy az
állattartás csökkenése is szerepet
játszik a fogyatkozásban. A piacokat
is kedvelték a házi
verebek. Nagyon
otthonosan hordják a magokat még
most is például a
Fény utcai piac standjairól. Mióta a Fehérvári úti piac zárt csarnokká alakult, onnan
kiszorultak. Azért nem kell őket félteni,
megélnek a jég és a kuka hátán is. Rajtunk
kívül a karvalyok látják kárát, hogy számuk sokkal kevesebb. Nekik fontos zsákmány, nekünk pedig érdekes látvány, hogy
még a végállomáson (Őrs vezér téri megfigyelésem) várakozó busz lépcsőjén is ott
ugrálnak morzsák után kutatva.
M. P.

január 21–február 19.

Szélsőséges személyiségjegyei kiemelt
hangsúlyt kapnak a héten, legyenek azok
akár pozitív, vagy negatív vonások. Kordában kell tartania érzelmeit és indulatait, mert kinyilvánításuk kényelmetlen
helyzetbe sodorhatja. Karrierjében pozitív
változások állhatnak be, ha kellőképpen
türelmes. A szerencse is ön mellé áll, a véletlen egy befolyásos emberrel hozza öszsze. Kerülje a hosszabb utazást, mert szinte biztos, hogy csalódással jár. Költekezés
helyett próbálja megtakarítani pénzét.

Halak

február 20–március 20.

Törődjön egy kicsit többet az otthonával,
hozza rendbe, javítsa meg, ami elromlott,
essen túl a tavaszi nagytakarításon, dobja
ki a fölösleges holmikat. Főleg ez utóbbiban legyen kérlelhetetlen önmagával, ne
rakosgassa a kacatokat azzal, hogy jó lesz
még valamire. Önt is megnyugtatja, ha
időnként hasznosan tölti el a szabadidejét, és nem mindig csak pótcselekvésekkel. Egy pénzügyi kérdésben tanácsot kap
a barátjától, amit érdemes megszívlelnie.
Ezúttal a kockázat se riassza vissza.
(Rebeka)

A fagyosszentek
Május 12., 13., 14. Pongrác, Szervác, Bonifác napja. Ők a fagyosszentek, akiknek a
„rossz” híre ötszáz évre is visszavezethető
természeti megfigyelésen alapul.
A hó közepi és hó végi májusi fagyok
egész Európára jellemzőek, mert a kikelet
beköszöntével a hőmérséklet emelkedése
sohasem egyenletes. A sarkvidéki hideg
levegő időnként hullámokban árasztja el
a délebben fekvő országokat. Erőteljesebb
lehűlések áprilisban is előfordulnak, de
ezek nagyobb gondot rendszerint nem
okoznak, mert ilyenkor a rügyek még nem
nyíltak ki annyira, hogy a fagy komolyabb
kárt tegyen bennük. A fagyosszentek időszakára viszont a növények sejtnedvei már
felhígultak annyira, hogy akár a –3 Celsius
fokos hideg is végzetes károkat okozhat.
A sejtek járataiban lévő víz jégkristályokká fagy, a jégkristályok a sejtek falát szétroncsolják, és beáll a fagyhalál. A hajnali
fagyokat követően a felkelő nap sugarainak hatására a zöldségfélék úgy néznek
ki, mintha leforrázták volna a leveleket. A
gabonák szára megpuhul, a kalászok kifehérednek, a gyümölcsfák levelei felhólyagosodnak, megbarnulnak és elpusztulnak.
Ritkábbak a nagyon tiszta levegőben
kialakuló kisugárzási fagyok, amelyek
nemcsak a talajfelszínen, de a magasabb
rétegekben is jelentkeznek. Ha a talaj közeli
légréteg 0 fok alá süllyed, a talaj melegkészlete erőteljes kisugárzásba kezd, és ilyenkor
2-3 méter magasságban is beáll a fagyveszély. Ez óriási károkat okozhat az akácfákban, a fiatal diócsemetékben, a gesztenyékben, a virágzó gyümölcsösökben.
A fagyosszentek idején keletkező károk
akkor mérsékeltebbek, ha borús, szeles
időjárás uralkodik, mert a felhők megakadályozzák a talaj melegkészletének a kipárolgását. A fagykárok ellen védekezhetünk
füstöléssel, egyes növények esetében takarással, valamint fagyvédelmi öntözéssel.
B. J.

KERESZTREJTVÉNY

NAGY LÁSZLÓ

(1925-1978)

Nagy László: Májusfák
A költeményből idézünk két sort.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (S, A, T, Í).

13. Vértanúk városa. 14. Erre a helyre parkol.
15. Helyhatározó szó. 16. Az észak-amerikai
indiánok istene. 18. A Halotti beszéd egyik
szava. 19. Névelős szignál. 20. Krónika belseje! 21. Szlovák helyeslés. 22. Lap. 23. Csekély
értékű római rézpénz. 25. Rövid női név. 27.
Csenni. 29. Cigarettázik, költőiesen. 31. Izraeli légitársaság. 33. Moszkvai igen! 34. Tyúkbeszéd. 36. Kapkodva veszi a levegőt. 38. Női
név. 41. Bánat. 42. Mókusféle. 43. Kérdőszó.
44. Fekete trópusi fafajta. 46. Gallium vegyjele. 47. É-amerikai indián nyelvcsalád. 49.
Súlyemelőnk (Tibor). 50. Kettőzve: haj a
homlokban. 52. Oda-vissza: mutatószó. 53.
Sub …, titokban. 55. Juss. 57. Elavult fájdalomcsillapító és görcsoldó. 60. Még jó! 62.
Kettős betű. 63. Kifejlett, szárnyas rovar. 65.
Napszak. 67. Nagytétény része! 69. Idősebb
nőtestvér. 70. Vanádium és nikkel vegyjele.
71. Küzdelem. 73. Központi Sportiskola, röv.
74. Drámaírónk (József). 76. Építőjáték.
FÜGGŐLEGES: 1. Mérgeskígyó. 2. Ellenértéke.
3. Férfi becenév. 4. Olasz egyetemi város. 5.
Legényke. 6. Juttat, népiesen. 7. A tea alkaloidja. 8. Kopíroz. 9. Épületszárny. 10. Maglód
centruma! 11. Karikatúristánk (Ferenc). 12.
… iacta est, a kocka el van vetve. 17. Város
a Duna és a Tisza találkozásánál. 19. Alumínium és nitrogén vegyjele. 21. Legendás gót
király. 22. Fényelnyelő. 24. Dohánytermék.
26. Tova. 28. Német folyó, németül. 29. Az
idézet második sora (Ű, S, B, Í). 30. Részben kipihen! 32. Táncban leszólít. 35. Weber
operája. 37. Átirat eleje! 39. Tréfás szőrzet. 40.
Éta betűi keverve. 43. Tragikus sorsú olasz
politikus (Aldo). 45. Gond. 48. Fedőneve

FORMA STÚDIÓ

Kossuth- és József
Attila-díjas költő,
műfordító. Képzőművészeti, irodalomszociológiai ,
filozófiai, irodalmi
tanulmányokat folytatott. Korai verseiben a paraszti világkép
elemei népi babonákkal, keresztény- és
folklórmotívumokkal társultak. Később
költői karaktere fokozatosan drámaivá
alakult, műveit mindinkább absztraktmitologikus motívumok, mitikus-allegorikus látomások jellemezték. Költészetének
jellegzetes esztétikai minősége a tragikus és
a fenséges, kiegészülve a groteszk, az irónia
és a játékosság elemeivel. Szinte minden
lírai műfajban otthonosan mozgott.
Dóra volt (Sándor). 49. Becézett férfinév.
51. Patinás pesti filmszínház. 54. Súlyarány,
röv. 56. Tőr. 58. Nyelvtani fogalom. 59. Zenei
kifejezés: lassan adandó elő. 61. Szégyell. 64.
Kalcium-karbonát. 66. Bibliai hegy. 68. Paradicsom. 70. Fékezhetetlen. 71. II. Rákóczi
Ferenc udvari főkapitánya (Ádám). 72. Török katonai rang. 74. Kicsinyítő képző. 75.
Ismeretlen névbetűi.
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 1. és függőleges 29.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: május 10.
A 13. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Kezemet a szívemre nyomom, a tavasz elöl elszaladok messze.” A NYERTES: Friedrichné
Irmai Tünde 1035 Szentendrei út. Az április 26-i, 14. szám megfejtését és nyertesét
a következő számban közöljük. A nyeremény, a hat alkalomra szóló Prímatorna
bérlet a Forma Stúdióba, a szerkesztőségben vehető át.

Nagy András

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

KONYHA

Az Újbuda szabadtéri receptjei
Almás csirkemáj fóliában

Bográcsos lecsó

60 dkg csirkemáj (szív nélkül), 4 db savanykás alma, 2 közepes fej
vöröshagyma, 2 evőkanál olaj, 1 kiskanál
majoránna, őrölt bors, só
ELKÉSZÍTÉSE: Az almák magházát kivájjuk és a gyümölcsöket 1 cm vastag karikákra vágjuk. A májat megtisztítjuk,
őrölt borssal és majoránnával megszórjuk. A hagymát megtisztítjuk és fölkarikázzuk. Négy nagyobb darab (dupla)
alufólia lapot olajjal megkenünk. Ráfektetünk 2-2 almakarikát. Egyenlően
elosztjuk rajta a csirkemájat, beborítjuk
a hagyma- majd almakarikákkal. Megsózzuk és a fóliába gondosan becsomagolva faszénparázsba süllyesztjük, s 1520 perc alatt megsütjük.

HOZZÁVALÓK: (8 személyre): 40 dkg lángolt

HOZZÁVALÓK:

kolbász, 30 dkg tarhonya, 15 dkg füstölt
szalonna, 1 nagy fej vöröshagyma, 1 kg
zöldpaprika, 1 kg paradicsom, 1 evőkanál
pirospaprika, só. ELKÉSZÍTÉSE: Az apróra
vágott füstölt szalonnát a bográcsban kisütjük. Hozzáadjuk a fölszeletelt vöröshagymát és a karikára vágott kolbászt és addig
sütjük, míg a hagyma üvegesre párolódik.
Ekkor beletesszük a cikkekre szelt paprikát
és a paradicsomot, meghintjük pirospaprikával, sóval, és jól átforgatjuk. Lassú tűzön
főzzük. Ha a szétfőtt paradicsomtól már jó
szaftja lett, beleszórjuk a külön, szárazon
megpirított tarhonyát és még 10-15 percig
forraljuk, közben néhányszor megkeverjük.
A tűzről lehúzva 5-6 percig pihentetjük.
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KULTÚRA

Szakrális-transzcendens gyökerű festmények

AZ ÚJBUDA KULTURÁLIS AJÁNLÓJA

Áldozat és áldozat
Április 11-én Ganczaugh Miklós festőművész rendhagyó módon maga
nyitotta meg Áldozat és áldozat című,
az újbudai Karinthy Szalonban megrendezett önálló kiállítását.
A művész az áldozat fogalmának több
értelmezését járja körbe igen gazdag, tematikus tárlatával. Költői megfogalmazásában az áldozat többjelentésű szó: hétköznapjaink és ünnepeink része, amely
gyakran egyszerre többféle módon jelenik
meg egy helyzetben és egy emberben. Áldozattá lenni, áldozatot vállalni, áldozatot
bemutatni – mind-mind áldozat.
Az idén hatvanesztendős művész életművében jelentős helyet foglal el a transzcendencia képi eszközökkel történő megragadása. Nagyon sok munkáját, nonfiguratív kompozícióját a Biblia ihlette.
Közülük a Karinthy Szalonban a vegyes
technikával papírra festett Pantokrátor,
a Vázlat Veronika kendőjéhez vagy a Feltámadó Krisztus megrázóan mutatja be
művészetének szakrális-transzcendens
gyökereit. Ugyanakkor más képein, így
a Földgolyó kígyóval vagy Az első és az
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 VARGA ZSÓFI 
Varga Zsófi grafikus alkotásaiból nyílik kiállítás május 8-án
17 órakor az Antenna Hungária Rt. Petzvál József utcai Átrium Galériájában. 1992-ben végzett a Képző- és Iparművészeti
Szakközépiskola grafika szakán, azóta több egyéni és csoportos kiállításon
találkozhattunk a
művészi technikák
alapos ismeretét
tanúsító munkáival. A rézkarctól a
litográfiáig, a rajztól az akvatintáig
különféle típusú
és stílusú grafikákat alkot, hangulatukra a sötétebb tónusok éppúgy jellemzőek, mint a játékosság. Groteszk alakjainak, színes portréinak
gyakran ironikus humorát a végtelenül gyöngéd ábrázolás
ellensúlyozza. A tárlatot – mely május 19-ig tekinthető meg
– Sulyok Miklós művészettörténész nyitja meg, az eseményen
Madarász József gitárművész működik közre.

utolsó című munkákon felfedezhetjük az
önfeledten játékos művész szabadságvágyát is. Megint mást mutat a Salome és
Heródiás című ceruzarajza vagy a temperával kimunkált Oszlopos szent című képe. Ezeken a Teremtőből és a teremtményből áradó hit, az örök élet boldog tudata
sugárzik.
Természetesen senki ne gondolja azt,
hogy Ganczaugh Miklós nem evilági művész. Neki is vannak szorongató élményei,
ő is küzd a XXI. század emberének kiszolgáltatottságával. Az Európa elrablása
című mitológiai jelenetbe belopja egy modern személygépkocsi sziluettjét. S talán
nem véletlen az sem, hogy éppen az Európa elrablása mellett helyezte el Az utcán
I-II. című munkáit, melyeken fantasztikus
emberi arcokat, remekbe szabott karaktereket rajzolt játszi könnyedséggel. Szinte
eszköztelenné váló képi világa egy olyan
érett alkotót mutat, aki művészetében
még tartogat meglepetéseket számunkra.
A tárlat május 4-ig tekinthető meg
munkanapokon 10–16 óráig és a rendezvények ideje alatt.

 ANYÁK NAPI RINGATÓ 
A Ringató 30 perces zenepedagógiai foglalkozás, melyet csütörtökönként tartanak meg a Fonóban. Ennek során az anyukák dr. Gállné Gróh Ilona zenepedagógus irányítása mellett
a gyerekekkel ölbeli játékokat játszanak, közösen népdalokat
énekelnek, mondókáznak, abból kiindulva, hogy mindez kedvező hatással van kicsinyeik érzelmi-, értelmi-, mozgás- és
beszédfejlődésére, valamint szocializációjára. Az oldott légkörű foglalkozások – bár gyerekek is részt vehetnek rajta – elsősorban felnőtteknek, akár várandós anyukáknak szólnak:
az édesanyák zenei műveltségét hivatottak fejleszteni, hogy
megvalósíthassák Kodály gondolatát: a kisgyermekek zenei
nevelésének kilenc hónappal a születésük előtt kell kezdődnie.
Anyák napja alkalmából a május 4-i Ringatón a Fonó különleges programmal szeretne az anyukáknak örömet okozni.
10.30 órai kezdettel lesz gyermekorvosi, étkezési, pszichológiai tanácsadás, ételkóstoló Stahl Judittal, és persze a nem marad el a közös zenélés-ringatás sem.

(deák)

Dömök Viktória

Muzsikás koncert a Szent Imre Házban

Nagy sikerű, teltházas koncertet adott április 23-án a Himfy utcai Szent Imre Házban a világhírű
Muzsikás együttes. Mostani fellépésükkel egyik missziós vállalásukat teljesítették, mellyel azt
szeretnék elérni, hogy a magyar népzene ismét mindennapi életünk részévé váljon: az esten
a legjellegzetesebb népi hangszerek használatát mutatták be óvodás és kisiskolás korú gyerekeknek és felnőtt kísérőiknek. Hitvallásuk szerint ugyanis el lehet érni a mai gyerekeket is, ha
esélyt kapnak arra, hogy megérintse őket a népzene.

 ETNOROM 
Az Etnorom együttes lép fel május 6-án 20 órakor a Fonó koncerttermében. Cigányzenéket és táncokat adnak elő, melyek
Magyarországról, Romániából, Spanyolországból, Törökországból, Oroszországból és az arab világból származnak. A
dallamokat újszerűen és izgalmasan, olykor egészen szokatlan
hangszerelésben
dolgozzák fel. Műsorukban a zenével egyenértékű
módon van jelen
a tánc: magyarországi cigány páros
tánc, botolótánc,
férfi szólótánc, romániai cigánytánc,
hastánc balkáni
dallamokra, spanyol-mór tánc – mely a hastánc és a spanyol
flamenco tánc keveréke – látható előadásukban. Az együttes
tagjai közül jó néhányan már több mint 20 éve zenélnek, és
igen híres együttesekben léptek fel eddig, de az új felállással
újszerű élményt szeretnének nyújtani a közönségnek.
 LILI HANDEL 
Az 1976-ban született Ivo Dimcsev a kortárs bolgár előadóművészet egyik legígéretesebb tehetsége. Magyarországon

Társadalmi és lelki szerepek

ARTUS - MU SZÍNHÁZ

Női darabok a színpadokon
Az Artus Színház artisztikus gyárépületbéli színpada hatalmas, a nézőtér is az,
legalábbis én annak éreztem. Két napra
befogadtak két-két kis szólótánc-darabot.
Mindkét előadás fő erénye a háttérként
vetített film volt. Ernst Süss látásmódja,
asszociatív filmjei valóban emlékezetesek.
Fóris Ildikó előadása, az
„így van ez lányom” megragadó. Szép lány, csodaszép mozgás, de... A másik darab előadóját, Gál Esztert nem akarom
megbántani, ezért nem írom
le azt, amit a produkciója után
mondtam a nézőként jelen lévő Perecz Lacinak: gondban
vagyok, mit írjak? Azt, hogy
egy nő körben jár a színpadon,
később ugrál, közben jó filmet
vetítenek? Ez kevés. Túl sokat
vártam? Talán ezért nem sikerült nekem erről írni.
A MU Színházban április 20-án volt
premier. Egy új darab bemutatójára a barátok, ismerősök tuti megtöltik a nézőteret. A következő előadás már nehezebb, a
harmadik előadásnál csökken az érdeklődés, így megy ez. Most nem ez történt,
másnap és harmadnap is teltház előtt
játszott az Off Társulat. Új darabjuk csupa-csupa nő, joggal kapta a címét: Fészek.
Számoljuk meg: hét táncosnő, egy énekes

(Harcsa Veronika) és egy basszusgitáros
(Tabbouch Linda), így már kilenc. A rendező Hód Adrienn, ezzel tíz.
Az előadásra kicsivel előbb érkeztem, tanúja lehettem a bemelegítésnek, a
rendezkedésnek. Az előadás előtti lámpaláznak, feszültségnek nyoma sem volt.
Kirobbanó jókedvük megnyugtatott, na,
mondom magamnak, itt már baj nem lehet. Más együttesekben rivalizálás van a
lányok között. Az Offnál láthatóan nincs.

 !DELADAP – UPTOWN FELAZ 
A hagyományos cigány népzenét korszerű elektronikával vegyítő !DelaDap május 4-én 21 órakor tartja lemezbemutató
koncertjét az A38 állóhajón – az árvíz miatt elmaradt áprilisi
koncertet pótolják ez alkalommal. Mértéktartó vélemények
szerint is elképesztő színpadi produkció – elektronikus cigányzene, ritmusok, tánc és szenvedély – várható az igazi közép-európai együttestől, melyben magyar zongorista és kannás, szerb gitáros és roma énekesnő, szlovák bőgős és hegedűs
mellett ezúttal vendégművészként bolgár, orosz és német előadók is közreműködnek. Az esten a filmzenéiről is elhíresült
„virtuális zenekar”, a The Uptown Felaz is fellép. A Kész cirkusz című filmhez írt zenéjük elnyerte a Magyar Filmszemle
legjobb filmzenéért járó díját.
 III. GÓTZENMINIFESZT 
A „világos” XXI. századból a „sötét” középkor gótikus csendjébe invitálja a régi zene kedvelőit a III. GótZenMinifeszt (Gótikus Zenei Minifesztivál), melyet május 4-én 20 órától rendeznek meg a Fonóban. A Kosbor és a Musica Historica együttes
lép föl. Előbbi zenéje a katedrálisok korának dallamaiból építkező „world music”,
vers ek re épü lő
etno-kamarazene.
A középkori hatás
sz el lemiségében
és hangzásában
is alapja folkzenei
gyökerű kamaramuzsikájuknak. A
szövegeik jórészt
Imre Flóra és Radnóti Miklós kötött
formájú versei. A
Musica Historica tagjai klasszikus és régizenei tanulmányok
mellett népi hangszerekkel is foglalkoztak, s ez előadói stílusukat is formálta. Repertoárjukban – mely egyben kutatási
területük is – a XV-XIX. századi magyar és közép-európai zene, a régi énekelt költészet a trubadúroktól Csokonai koráig,
továbbá a klasszikus török zene szerepel.
 TIZENEGY KÉP 
Zoltán Mária Flóra festőművész Tizenegy kép című kiállítása
május 9-én 18 órakor nyílik meg a Karinthy Szalonban. A művésznő a Képzőművészeti Főiskolán végzett 1962-ben, mesterei Domanovszky Endre, Fónyi Géza, Hincz Gyula, Pór Bertalan voltak. Korai festményein kultúrtörténeti, mitológiai, a
népköltészeti elemeket dolgozott fel archaizáló stílusban, gyakorta alkalmazva applikációkat. Később ironikusabb képeket
festett, majd a popos korszaka következett, közben objekteket
is készített különféle anyagokból és plasztikákat műgyantából.
A nyolcvanas évektől visszatért a hagyományos olajfestéshez.
Jellegzetes színvilága és lendületes, expresszív, olykor figuratív-narratív formái különös ellentétben állnak egymással.
Munkásságának jelentős részét teszik ki egyedi rajzai, könyvillusztrációi. A kiállítás június 2-ig tekinthető meg.

Lábán Rudolf-díj

A kortárs magyar tánc elismerése

a kintről beszűrődő napfény esti búcsúja. Oldalt rendetlenség, szétszórt cumók,
láttam elégszer, ilyen a még nem férjezett
lányok szobája, ha váratlan betoppanunk.
A rendező nem különböző női karaktereket mutogat, ez túl egyszerű lenne.
Inkább a sokféleséget, azt, hogy egy nőben hány szerep lakozik, milyen sokféle.
Sorolhatnám a típusokat: az ős-nőstényt,
az anyát, az érzékit, a kislányt, a háziaszszonyt. Vampok, magakellető táncosnők,
síró kisgyerekek, kétségbeesett
elhagyottak. Mind más, mégis
nagyon azonos. Egyik szereplő sem tartja meg a karakterét, váltakoznak és változnak.
Álomszerű képek, látomások,
amilyennek a szereplők látják önmagukat, nemüket, és
ahogy a rendező látja őket és
önmagát, az ellentmondásosságot, az összetettséget.
A zárókép a megtalált (vagy
inkább vágyott?) harmónia.
Klasszikus görög szoborcsoportba merevedett leplezett
és leplezetlen testek, sejtelmes
hátaktok. Mert a titok megfejthetetlen.
Legközelebb mikor? Talán az Őszi
Fesztiválon, vagy a Szigeten. Addig is,
női lélek titkai iránt érdeklődők számára javaslok egy másik, ugyanezen témát
boncolgató előadást, mely az R-klubban
látható, néha. Ez a Konyhaszertorna. Ha
nincs műsoron sem az előbbi, sem a most
említett előadás, kérem, követeljék.

A Trafó és a MU Színház a kortárs
magyar tánc legszínvonalasabb alkotásainak és legkiemelkedőbb alkotóinak elismerésére és népszerűsítésére
szakmai díjat alapított, melyet a XX.
századi európai modern tánc legjelentősebb újító személyiségéről, Lábán
Rudolfról neveztek el.
A díj odaítélésére az alapítók olyan független esztétákat, kritikusokat és szakújságírókat kértek fel. A 11 tagú testület
ez év februárjában hozta meg döntését, a
díjazott előadásokat a díjalapító színházakban és az Artus Stúdióban május 3.
és 7. között láthatja közönség öt egymást

követő esten. Az ünnepélyes díjátadásra a
május 7-i előadást követően, 22 órakor kerül sor a MU Színházban.
A Lábán Rudolf-díjjal elismert táncművek, és előadásuk ideje, helye: május 3. 20 óra Kovács Gerzson Péter és a
TranzDanz: Tranzit (MU Színház); május
4. 20.30 óra Frenák Pál Társulat: Fiúk (Trafó); május 5. 20 óra Artus – Goda Gábor
Társulat: Rókatündérek (Artus Stúdió);
május 6. 20.30 óra Közép-Európa Táncszínház: Nagyvárosi ikonok (Trafó); május
7. 20 óra PR-evolution Dance Company:
Visible Shape, valamint Színművészeti
Egyetem és a LA Dance Department: 44
Feet (MU Színház), utána díjkiosztó.

Kertész Dániel

Két kerületi színházban is táncbemutatót tartottak a közelmúltban. Az
Artusban Gál Eszter Együttese, a MUban az Off Társulat vendégszerepelt.

először 2005 nyarán, a szegedi Maszk fesztiválon játszotta Lili
Handel című darabját, amelyért akkor a legjobb színész díját
kapta. A szakma és a közönség elismerését méltán elnyerő
produkció május 8-án és 10-én 20 órától a MU Színházban
lesz látható a Trafóval közös bemutató keretében. A táncmű
– a szöveg, a koreográfia, a zene Ivo Dimcsev munkája – a
kísérletező és gyakran kudarcot valló, ezért tétovázó, vágyakozó, bizonytalankodó Lili Handelról szól, aki folyamatosan
próbálja megtalálni az állandóságot valahol a személyiség öszszeomlása és a méltóság között.

Ők egyenrangú alkotók a színpadon, az ő
képeik, álmaik is részei a produkciónak.
Igazi műhelymunka eredményét láttam.
Az ablakok nyitva, az oldalfüggönyök
jobbára elhúzva. Szokatlan a környezet,
mert nem szokás a takarófüggöny mögé
belátást engedni. Adrienn szereti az ablakokat, teret nyit, szereplőit nem zárja
fekete dobozba. Most mindez indokolt, a
tér így valós. Izgalmas, szép, stílszerű volt

Kertész Dániel

Az Artus - Goda Gábor Társulat Rókatündérek című előadása az elsők között kapta meg a díjat
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LAKÁS, INGATLAN, GARÁZS
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. www.villalux.hu,
villalux@villalux.hu, 466-2482, 06/30/940-8093,
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., MADÁRHEGYEN eladók összközműves
építési telkek kedvező fizetési ütemmel, valamint
olcsó, közművesítés előtti telkek, telekhányadok.
Madárhegyi Ingatlaniroda. Tel.: 249-3006.
XI., SASAD, Dajka G. utca felső részén 150
négyszögöles telken összközművesített, önálló, 60
m2-es családi ház garázzsal, jó közlekedési lehetőséggel tulajdonostól eladó. 06/30/397-3175.
XI., RAHÓ utcai 25 m2-es garázs eladó.
06/30/950-9782.
ELADÓ, kiadó lakásokat, házakat, telkeket, ipari
és egyéb ingatlanokat keresünk. Irodánk 9 éve folyamatosan teljes körű, korrekt ügyintézéssel áll az
Önök rendelkezésére. 204-1028, 06/30/934-8120;
www.ingatlan.com/erasz; erasz@nextra.hu
KARINTHY úti 110 m2-es, 3,5 szobás, jó állapotú, cirkós lakás eladó. Irányár: 29,6 M.
06/30/950-9782.
NAPHEGYEN 62 m2-es, várra néző, panorámás
lakás 24,9 M irányáron eladó. 06/30/950-9782.
FARKASRÉTI térnél tulajdonostól eladó 43 m2es, hangulatos lakás, régi villa aljában, 1 szobás,
amerikai konyhás, közvetlen kertkapcsolat kialakítható. Irányár: 15 500 000. 06/20/919-1916.
FENEKETLEN-TÓNÁL kertes, liftes társasházban, igényes, 1+2 félszobás lakás eladó. Irányár:
19,9 millió. 06/20/582-3301.
ELADÓ Sasadi út közepén 29 m2-es, jó állapotú, utcára nyíló garázs. Irányár: 4,2 millió.
Tel.: 06/30/330-1613.

BÉRLEMÉNY
ELADÓ lakásokat, házakat, üzlethelyiségeket,
telket keresünk ügyfeleink részére a kerületben!
OLS Bt. 1995 óta. 351-9578. www.kiado.net
A FLORACOOP területén üzlet kiadó. Érdeklődni hétfőtől péntekig 8-12 óráig. 246-2863.
A REGŐS u. 8-13. társasház bérbe ad 1 db
35,7 m2-es helyiséget iroda vagy üzlet céljára.
Érdeklődni lehet szerdánként 18-20 óra között a
XI., Regős u. 11. alatti IB Irodában, vagy az esti
órákban a 246-5682 telefonon. Csiszárné.
AZ AT-HOME Budapest Network Kft. luxuskivitelű ingatlanokat keres külföldi ügyfelei részére.
Bérletre és eladásra Budán és Pesten. Nálunk az
Ön ingatlana az első!
240-2767, 202-1360, 06/20/262-7864,
www. athomebudapest.hu, info@athomebudapest.hu

OKTATÁS
ANGOL-, német-, francia-, spanyol-, olaszórák
igény szerint. 201-3139.

ÁLLAMILAG elismert dajka-, pedagógiai- és gyógypedagógiai asszisztens szakképzés
Csepelen. Kasza Szakképzési Központ: 276-5918.
ANGOL-NÉMET nyelv tanítását, nyelvvizsgafelkészítést vállal nyelvtanár minden korosztálynak. Házhoz is megyek.
246-6869, 06/70/540-3337, 06/20/517-6873.
FRANCIATANÍTÁS diplomás tanárnőnél XI.
kerületben. Nyelvvizsgára felkészítés.
06/20/529-1804.
SPANYOL, olasz, francia, angol, német, magyar Gazdagréti Nyelviskolában. Anyanyelvi oktatók. 06/20/354-4879.
MATEMATIKUS egyénileg tanít nyolcadikosokat, gimnazistákat, egyetemistákat! T.: 365-2969.
ANGOL nagy gyakorlattal rendelkező diplomás nyelvtanártól. T.: 208-4778, 06/20/886-1856.
MATEMATIKA, fizika, kémia középiskolásoknak, egyetemistáknak a Skálánál.
06/70/218-9000.

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.
VILLANY-, vízszerelés, bojlerek, villámhárítók
szerelése, javítása. Anyagbeszerzéssel, garanciával.
310-4018, 06/20/915-2678.
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, WC-k, csapok,
csőtörések javítása aznap.
Tel.: 215-0250. www.vizszereles.hu
VILLANYSZERELÉS gyorsszolgálat, hibaelhárítás, javítások, felújítások még aznap, garanciával.
455-0912. XI., Karcag u. 28. www.lakasszerviz.hu
LAKÁSSZERVIZ, víz-, gáz-, fűtésszerelés, villanyszerelés, vízszerelés, duguláselhárítás a bejelentés napján. 216-2603. XI., Karcag u. 28.
www.lakasszerviz.hu
GÁZKÉSZÜLÉKEK, cirkók, vízmelegítők, konvektorok, Hérák szakszerű javítása, karbantartása. Gázszivárgás és szénmonoxid ellenőrzése, XI.,
Etele úti szakszerviz. 204-4214, 06/30/343-6153.

FÉG gázkészülékek szakszervize, vízmelegítők,
cirkók, konvektorok javítása aznap.
Tel.: 215-0250. XI., Karcag u. 28.
VÍZÓRÁK, locsoló vízórák, almérők teljes körű
ügyintézéssel. 455-0913. www.vizszereles.hu
GÁZKÉSZÜLÉKEK cseréje, áthelyezése, javítása aznap, garanciával.
Tel.: 216-2603. www.futesszereles.hu

LAKÁSSZERVIZ
SZOBAFESTÉST, tapétázást, mázolást, burkolást, parkettacsiszolást, illetve teljes körű lakásfelújítást vállalunk közületeknek is, bútormozgatással, fóliatakarással. 260-7534, 06/70/312-7991.
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, parkettázást,
tapétázást, mázolást, csempézést ingyenes takarítással vállal kisiparos. 202-2505, 06/30/251-3800.
ÜVEGESEK Kft. Üvegezés helyszínen is.
Thermoüveg, tükör, képkeret, eladás. 1116 Bp.,
Kondorosi út 7. 06/30/966-0259, 208-2352.
SZOBAFESTÉST, mázolást, burkolást, PVC- és
szőnyegpadlózást, hő- és hangszigetelést, teljes
felújítást garanciával vállalunk. 06/30/919-5806.
LAKATOSMUNKÁK garanciával: kertkapuk,
vasajtók, -ablakok javítása, zárak cseréje stb. Zöldi
Sándor, 06/70/548-9674.
TETŐTŐL a pincéig! Lakás-, házfelújítás minden szakmában, kerületi referenciákkal, magyar
szakemberekkel. Ingyenes árajánlattal, gyors kezdéssel. Tétény-Épszer Kft.
226-4539, 06/20/946-7557.
ASZTALOS-, lakatosmunkák készítéstől a legkisebb javításig. 789-3958, 06/20/411-4349.
LAPOSTETŐ-SZIGETELÉS garanciával, referenciával 4 Pillér Kft. 405-4603, 06/30/931-5495.
FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást,
tapétázást hosszú távú garanciával.
285-2882, 06/30/251-5872.
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.
REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, napellenző,
harmonikaajtó készítése, javítása. Csillag József
06/20/984-1742, 229-0319.
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.
ÉPÜLETFELÚJÍTÁS! Tetők, homlokzatok,
erkélyek, lépcsőházak, lakások felújítása. Festés,
mázolás, műkőmunkák, alpintechnikai kivitelezés. Tel./fax: 213-6869, tel.: 06/20/935-7089.
FESTÉS, tapétázás, parketta, laminált csiszolás,
lakkozás, gipszkartonszerelés, szőnyegpadló, burkolás. 322-4590, 06/30/232-8732.
TETŐSZIGETELÉS, teraszszigetelés, 10-12-15
év garanciával, utólagos falszigetelés, tetőfedő,
épületfelújító, hőszigetelő, szakipari munkák végzését vállalja a 16 éves Épszakker Kft. 326-5312,
II., Törökvész út 16/b.
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AJTÓ-, ablakdoktor! Mindenféle ajtók-ablakok
illesztését, szigetelését, átalakítását és zárak cseréjét vállalom garanciával.
Horváth Ákos, 06/30/962-8704.
AJTÓ-, ablakcsere falbontás nélkül, toló változatban is. Tel./fax.: 249-3112, 06/30/933-0262,
06/30/922-2262.
FESTÉST, mázolást, tapétázást, parkettacsiszolást, kisebb kőművesmunkát rövid határidővel
vállalunk. 06/30/619-5491.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HŰTŐGÉPSZERELŐ gyorsszolgálat a kerületben. Fagyasztószekrények, hűtőszekrények
helyszíni javítása írásos garanciával, hétvégén is.
Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Tel.: 291-4633 vagy 06/30/932-8870.
VILLANYBOJLER szakszerviz, javítás, vízkőtelenítés, csere aznap, garanciával. Tel.: 216-2603.
XI., Karcag u. 28. www.lakasszerviz.hu

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-, rádió-, magnójavítások. Zalai Péter okleveles elektromérnök. Kamilla u. 3.
319-5762, 06/20/968-2527.
COMPUTERKLINIKA, számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bővítés ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal!
Tel.: 06/30/857-2653.

SZOLGÁLTATÁS
LOMTALANÍTÁS, költöztetés, sittszállítás, pince-, padlástakarítás. 204-5172, 06/30/921-5983.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés.
06/20/972-0347, 403-9357.
KONTÉNERES sitt-, sóder-, homok-, hulladékés termőföldszállítás. T.: 06/20/944-4759.
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.
TÁRSASHÁZAK közös képviselete Bocskai úti
székhellyel. 787-3485, 06/20/516-5064.
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.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok,
murva, termőföld. T.: 06/20/464-6233.

HIRDESSEN
ÖN IS
AZ ÚJBUDÁBAN!
Ezt a hirdetést most
akár 180 000-en is
láthatják.



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

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

www.referenczia.hu

Az Újbuda
hirdetési ajánlata
Apróhirdetések:
Médiatanácsadás
keretes hirdetésekről: 8–20 szóig: 108 Ft/szó + áfa,
20–40 szóig: 163 Ft/szó + áfa.
06/30/9925-866
Az apróhirdetésnél 8 szó díja a minimális tarifa, és 40 szó a maximális
terjedelem.
Apróhirdetés-felvétel:
hétfő–csütörtök
9–15.30 óra
1111 Budapest,
Szent Gellért tér 3.
Telefon: 372-0960

KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen. Ingyenes
pótkocsi, dobozok. Bauer-Teher.
292-1612, 06/30/944-3717.
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.

GYÓGYÁSZAT
INTIMTORNA tanfolyam Rusznák Tiborné, a
Nők Lapja C@fé szakértője.
249-3185, 06/30/310-6994.
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.

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

VEGYES, ÁLLÁS
IDŐS hölggyel, úrral életjáradéki szerződést
kötnék. T.: 214-4850, Mobil: 06/20/323-4104.
25 ÉVES gyerekszobabútor ingyen elvihető.
Tel.: 06/30/966-4556.
PÓTKOCSI eladó! Megtekinthető a Floracoop
területén hétfőtől péntekig 8-12 óráig. 246-2863.
MINDENFÉLE banki hitel BAR-listásoknak is,
jövedelemigazolás nélkül is.
06/30/548-7257, 06/30/291-0776.
3 ÉVES hűtőgép mélyhűtővel, jukka pálma és
összecsukható asztal eladó. 06/30/551-9784.

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ
AKCIÓ!

CSERÉLTESSE MOST
ENGEDMÉNNYEL

20%

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

... ÉS MÉG SOK MÁS ÜZLET VÁRJA A KEDVES IDE LÁTOGATÓKAT!
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Pünkösd hava, lakodalmak időszaka

Lágymányos egyik legrégibb ipartörténeti emléke

Májusi jeles napok

A szeszgyár kalandos története

Május – pünkösd hava – a lakodalmak
ideje volt egykor. A legismertebb
népszokások május 1-jéhez, a fiatalság
tavaszi örömünnepéhez kapcsolódnak,
ám a hónapnak több jeles napja is van.
A húsvét és pünkösd közötti időszakot
nevezték zöldfarsangnak vagy bárányfarsangnak is, és azért tartották ekkor a
házasságkötéseket, mert a mezőgazdaságban nem volt még igazi dologidő. Ilyen
lakodalmas időszak még kettő volt az évben: a nagyfarsang vízkereszt és hamvazószerda között és a kis farsang új bortól
Szent Katalinig.
MÁJUS 4-E FLÓRIÁN NAPJA. Szent Flórián – a III. században élt római légiós – a
tűzoltók és általában a tűzzel dolgozók
patrónusa, a legenda szerint ugyanis a
gyermekkorában imádságával megmentett egy égő házat az elhamvadástól. Egy
másik legenda szerint az erődben, ahol
szolgált, hatalmas tűzvész keletkezett,
amit sikerült megfékeznie. Tisztelete elsősorban Közép-Európára volt jellemző
a középkortól kezdődően és napjainkig tart. Szegeden a sörfőzők,
fazekasok, tűzoltók, kéményseprők szentje is volt,
itt a sört tréfásan
flóriánvíznek nevezték. Az e nappal kapcsolatos
néphagyományok
viszonylag ritkák.
Egyes tájakon ekkor nem rakhattak tüzet – még
a kovácsok sem
dolgoztak, kenyeret sem sütöttek –,
másutt csak bizoSzent Flórián
nyos szertartások
elvégzése után gyúlhatott láng, és volt,
ahol e napon nem az asszonyok, hanem a
férfiak dolga volt a tűzrakás.
MÁJUS 12., 13., 14. PONGRÁC, SZERVÁC,
BONIFÁC, vagyis a fagyosszentek napja.

Szent Pongrác és Szent Bonifác ókeresztény vértanúk voltak, Szent Szervác püspök pedig hitvalló volt a IV. században. A
szentek legendája és az időjárással kapcsolatos megfigyelés között nincsen összefüggés, azért lettek fagyosszentek, mert az
évszázados népi tapasztalat szerint a tavaszi meleg időjárás május közepe felé gyakran hirtelen hidegre fordult. Egyes tájakon
úgy tartották, ha fagyosszentekkor nagy a
hideg, akkor rossz termés várható. Az Alföld néhány részén pedig úgy vélték, ha e
napokon nincs felhő, akkor sok bor lesz. A
földművelő munkában egyes zöldségfélék
ültetésével megvárták a fagyosszenteket.
MÁJUS 16. NEPOMUKI SZENT JÁNOS NAP-

a gyónási titkot megőrző cseh vértanú ünnepe. A szobrát elsősorban vizek
közelében állították fel, mert
a hajósok, dereglyések, hídvámosok, vízimolnárok védőszentje volt.
Tiszteletére vízi
körmeneteket
rendeztek. Estefelé kihozták
a szent szobrát,
zöld ágakkal,
Nepomuki Szent János
templomi zászlókkal, fáklyával, égő gyertyákkal dereglyére vagy kompra vitték, és egy feldíszített emelvényre állították. A dereglyét kivilágított, feldíszített csónakok követték.
MÁJUS 25. ORBÁN NAPJA. Szent Orbán a
szőlőtermesztők, kádárok, kocsmárosok
patrónusa. A néphagyomány a fagyosszentek közé sorolja, mert az Orbán-napi
hideg a szőlőnek árt leginkább. Sokfelé
szobrot emeltek számára a szőlőben, és
ezen a napon körmenetben keresték fel. A
szőlőtermelő falvak a szőlőhegy védelmét
és a bő termés biztosítását várták tőle. Jó
idő esetén egész nap óbort ittak, és Orbán szobrát vagy az őt jelképező tárgyat
borral locsolták, közben dicsérték. Rossz
idő esetén szidták, köpködték, locsolták,
pálcával verték, a szalma vagy fa Orbánjelképet elégették.
JA,

A lágymányosi terület egyik legrégebbi
ipari létesítménye egy szeszgyár volt. A
kalandos történetű emeletes épületet
Divald Károly, a főváros fényképészkrónikása meg is örökítette, igaz,
csak véletlenül, mert megbízatása a
műegyetemi könyvtár építési munkálatainak lefotózására szólt, és csak háttérként került a képre az éppen bontás
alatt álló gyár egyik falrésze két, akkor
még meglévő épületével.

tisztikája című kétkötetes munkájában
olvashatunk. A mű 1200-ik oldalán a 425ös iparcsoport említi a lágymányosi szeszgyárat az Ópromontori út (ma Budafoki
út). 12. szám alatt.
A szeszgyár működése 1894-ben szűnt
meg. A jelentős földterülettel bíró gyárat
Havas Sándor mezőgazdasági gépgyáros
vette meg gépei raktározása, bemutatása
és eladása céljából. A telek nagyságára jellemző, hogy egész a valamikori Holt-Dunáig terjedt, ma a Bertalan utcán túli – az
R, T, H, D – egyetemi épületek találhatók
rajta. A Havas famíliától a földterületet a

Czigler halála után Pecz Samu „örökölte”
az irodát, aki a könyvtárépület alapozása
előtt elindította a gyár bontását. Nemcsak
az udvaron lévő kör és téglalap alakú építményeket bontatta el, de megszüntette a
gyár két oldala mellett a Dunához vezető
földutakat, a Csiky és Zenta utcákat is. A
mai Csiky és Zenta utcákat később jelölték
ki, csak a nevük emlékeztet a régi időkre.
A szeszgyár utolsó falrészletét az egyetemi
kerítés építésekor, 1908–1909-ben bontották le, és ekkor került az 1838-as árvízre
emlékeztető tábla a Promontori – új nevén
Budafoki – út kerítésének egyik kőpillé-

A gyár története az 1760-as évekre vezethető vissza. Az épület kezdetben katonai
szállásként és annak fürdőjeként
funkcionált, utóbb egyházi kezelésbe került, és a járványok idején az
apácák itt ápolták a betegeket, amiért az intézményt a nem túl hízelgő,
„dögvész kórház” néven emlegették. Később, amikor már szelídült
a járvány, és a környékén, valamint
a Gellért-hegy lankás lejtőin egyre
nagyobb arányokat öltött a szőlőés gyümölcstermesztés, az épületet
szeszfeldolgozásra alakították át.
Az 1838-as nagy árvizet a szeszgyár
átvészelte – a természeti csapásra a
gyár falára került vörös márvány
árvízjelző tábla emlékeztetett –,
ami arra enged következtetni, hogy
annak idején elég szilárdan megépítettek, építőanyagát valószínűleg a Gellért-hegyből kibányászott
kövek szolgáltatták.
A XIX. században a honi ipar
egyre nagyobb ütemben fejlődött, ezért a vállalkozók számára
– ahogy napjainkban, már akkor Divald Károly fotója a műegyetemi könyvtár építéséről 1907-ből. Jobb oldalt az egyetem főépülete,
is – befektetési tőkére volt szükség. mögötte a Szent Gellért téri Ch (Chemia) épület látszik, bal oldalt a háttérben a mai Budafoki út az
és a Hauszmann–Hüttl-házzal. A szeszgyár még álló része az épülő könyvtár mögött látható.
A növekvő igények kielégítésére Eraviszkusz(A felvétel első publikálása – a szerző magángyűjteményéből.)
1864-ben báró Eötvös József és
Conlegner Károly megalapították az Első lágymányosi Műegyetemváros építésével rébe (ma a Műegyetem könyvtára őrzi).
Magyar Iparbankot Pesten a Váci u. 20. sz. megbízott Czigler Győző vásárolta meg A kalandos történetű szeszgyár helyére
alatt. Bevételeik növelése érdekében töb- 1897-ben. Az egykori szeszgyár épületei végül is az egyetemi könyvtárépület és főbek között megvásárolták a lágymányosi még az egyetemi építkezést is kiszolgál- épület egy része került, a gyár Bertalan utszeszgyárat is. Egy 1885-ös statisztikai ták: Czigler a helyiségeibe költöztette át cán túli földterületén a Műegyetem sportfelmérés szerint a szeszgyár még mindig pesti építési irodáját, ide kerültek az első pályái kaptak helyet, idővel pedig beépült
az iparbank tulajdonában volt. Erről dr. műegyetem-építési tervrajzok, és ide ve- az egyetemi épületekkel.
Jekelfalussy József Magyarország iparsta- zették be az első budai telefonvonat is.
Pedroni Emma Anna művészettörténész
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Kerekeken és szárnyakon
Van ugyan egyetlen magyar kerékpáros, Bodrogi László, akinek sikerült
megkapaszkodni a profik táborában,
összességében azonban elmondható,
hogy kerékpársportunk megért már a
mainál sokkal szebb napokat is.
Ezen időszakok egyik nagy tanúját, a 80.
születésnapját a közelmúltban ünnepelt
Pásztor Istvánt – aki volt versenyző, majd
évtizedeken át szakvezető – Budafoki úti
lakásában kerestem fel.
– Rákospalotán töltöttem gyermekéveimet – kezdte visszaemlékezését a házigazda. – A helyi fodrász volt a legnagyobb
ember a szememben, mert neki volt egy
BMW motorja, amiért majd megőrültem.
Egy olyan vagy hasonló motorra még ma,
nyolcvan évesen is rápattannék. Mivel ez
sosem jött össze, maradtak a leventéknél
használatos 125-ös Sachsok. Sosem felejtem el, 1942. március 15-én ezekkel vonultunk fel a Hősök terére.


Ezen a vonalon sem kell szégyenkeznie!

A bicikli is közel állt hozzám, de csak a
repülés után jöhetett. Egyébként már három és fél éves koromban megkaptam az
első kétkerekűmet. Öt éves voltam, amikor Fóton és Mogyoródon keresztül már
Máriabesnyőig pedáloztam. Később éveken át kerékpárral jártam Rákospalotáról
a Hármashatár-hegyre. 1946-ban naponta
kétszer is edzettem, s ehhez jöttek még a
hármashatár-hegyi kirándulások.

Mivel BMW-re nem futotta, azért a motorok iránti lelkesedését más utakon is kielégítette.

A motorozáson kívül a repülés is nagy
szenvedélyem volt. Olyannyira, hogy
éveken át csak a repülés izgatott, az éltetett. Minden időmet a Hármashatár-hegyen töltöttem, ahol vitorlázó és motoros
gépekkel egyaránt repülhettem. Azért
mentem a zuglói Danuviába dolgozni,
mert ott volt repülő klub, amelynek hamarosan én lettem a vezetője. A háború
befejeztét követően még évekig bíztam
benne, hogy vadászpilóta lehetek, de
a szemem sem volt tökéletes, ráadásul egy sportvezetői döntés is belejátszott abba, hogy ezt a vágyamat is fel
kellett adnom.




Ekkor már javában kerekezett, s ha jól tudom, a legfelső sportvezetés döntött így?

Sajnos, igen. Kerek perec kimondták: pilótánk van jó néhány, olyan biciklistánk
viszont csak egy, mint te vagy. Ezzel végérvényesen eldőlt a sorsom, maradtam a
két kerék mellett.

címet szereztem, s az akkor még ugyancsak komoly rangot jelentő Budapest-bajnokságon is begyűjtöttem hét első helyet.
Ugyanebben az esztendőben a Budapesten
megrendezett Főiskolai Világbajnokságon
az 1000 méteres állórajtos időfutamban
világbajnoki címet szereztem, majd a 4000
méteres egyéni üldözőversenyben sem adtam alább egy ezüstéremnél.


S nem is akárhogyan szerepeltünk. A
4000 méteres üldöző csapatversenyben
Furmen Imre, Schillerwein István, Lang
István és jómagam alkottuk a kvartettet,
s a nagy kerékpáros nemzetek közé beékelődve, a mezőny első felében végeztünk a
tizedik helyünkkel. 1956-ban sajnos, nem
jutottunk ki Melbourne-be. Akkor már
mondogatták, hogy öreg vagyok, pedig
még 1959-ben is bajnokcsapat tagja voltam. Ezzel a bajnoki címmel fejeztem be
kerekes pályafutásomat, amelynek során
huszonkét felnőtt országos bajnoki címet
szereztem.


Pásztor István ma is rápattanna egy BMW-re


Repülős kortársai közül kitűnt kivételesen
jó kondíciójával, ez nem a véletlen műve
lehetett…

Mivel szinte az egész napot a nyeregben
töltöttem, amikor nem repültem, így ez
meglátszott rajtam. S arról sem szeretnék
megfeledkezni, hogy a repülőket a legkülönfélébb módokon, de mindig mi vontattuk vissza az eredeti helyükre. Márpedig
a legkisebb gépek is megütötték a másfél
mázsát. Szóval volt mit emelgetnünk.


Ez a jó kondíció azért a későbbi fő profiljában, a kerékpározásban is meghozta a gyümölcseit.

Ez így igaz. Az egyik legjobb évemben,
1949-ben például öt országos bajnoki

Pályafutása komoly sikerének számít, hogy
1952-ben kijutott a helsinki olimpiára.

A sportágtól azonban egyetlen napra sem
szakadt el.

Dolgoztam is a Csepel „nagykernél”,
ahol kerékpáralkatrészeket forgalmaztunk, mellette pedig a Vörös Meteornál
edzősködtem. A szövetségben 1965-ben
lettem edző, majd szakfelügyelő, s egészen
1990-ig, nyugdíjba vonulásomig ott dolgoztam.


Azért ne haladjunk olyan gyorsan előre az
időben, hiszen bőven van mondanivalója a
válogatott élén töltött évekről!

A legnagyobb sikeremnek azt tartom,
hogy 1972-ben, a müncheni olimpián a
100 kilométeres üldöző csapatversenyben
a magyar válogatott Takács András, Géra
Imre, Pettermann József, Debreczeni Tibor összetételben, hatalmas meglepetést
okozva, az igen előkelő, pontszerző helyen, hatodikként végzett. Hogy ez nem
egészen a véletlen műve volt, azt igazolja
az előző évi, világbajnoki szereplésünk,

1949-ben a Főiskolai Világbajnokságon világbajnok lett

amikor is ugyanebben a versenyszámban
hetedik lett a csapat.


Ha meg kellene vonni pályafutása mérlegét, mit tartana említésre méltónak?

Bár a BMW motor és a repülés még mindig az első, de a kerékpársporttól is sokat
kaptam. Szerencsésnek tartom magamat,
hiszen a tatai edzőtáborban olyan világnagyságok társaságában lehettem, mint
Puskás Ferenc és a labdarúgók, a sportlövő Takács Károly, a vívó Kárpáti Rudolf
vagy az atléta Iharos Sándor. Tíz alkalommal indulhattam az akkori idők egyik
legrangosabb kerékpáros viadalán, a Prága–Berlin–Varsó útvonalon lebonyolított
Békeversenyen. Egy olimpián (Helsinki,

1952) versenyzőként, három alkalommal
(Mexikóváros, 1968; München, 1972 és
Moszkva, 1980) pedig edzőként lehettem ott. Talán csak azt sajnálom, hogy
1990-ben nyugdíjaztak, mert úgy érzem,
Barcelonában (1992) még tudtunk volna
produkálni.


Miként telnek a pihenés napjai?

A család, a gyerekek és az unokák társaságában mindenekelőtt. Persze hódolhatok
régi szenvedélyemnek, a horgászásnak is.
Az öregfiúk havonkénti találkozóját pedig
a világ minden kincséért nem mulasztanám el. Van, amikor hatvanan is összejövünk kedvenc, sashalmi éttermünkben.
Kép és szöveg: Jocha Károly

