ÚJBUDA

 KELENFÖLD

ŐRMEZŐ  GAZDAGRÉT  ALBERTFALVA  KELENVÖLGY  LÁGYMÁNYOS  SASAD-SASHEGY  GELLÉRTHEGY  SZENTIMREVÁROS 

XVI. ÉVF. 24-25. SZÁM

6. oldal

HÍREK

Nem kerülhet veszélybe
a Műegyetem épülete

A XI. KERÜLET POLGÁRAINAK HETI KÖZÉLETI LAPJA

2006. JÚLIUS 12.

Wieszt János

Hármas ikrek

Filozófikus festő

Az önkormányzat Vagyongazdálkodási Bizottságának elnöke
nyolcezer döntésük elvi alapjairól is szól olvasóinknak.

A Lukasik gyerekek, Dorina,
Dominik és Noémi hamarosan
egyévesek lesznek, de már szét
tudják szedni a lakást.

A harmincnyolc évesen befutott Kecskés András a figurális
festészettől jutott el a meditatív
tájábrázolásig.

interjúnk a 3. oldalon

cikkünk a 4. oldalon

írásunk a 9. oldalon

Szívből ragaszkodom Újbudához

A 4-es metró alagútfúrása miatt meg
kell erősíteni a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem
Gellért téri „Ch” épületét. Hasonló
munkálatokat kell végrehajtani a pesti
oldalon a Corvinus Egyetem Fővám
téri épületén, valamint néhány Kálvin
téri és belső-józsefvárosi háztömbön.
A megerősítés ezekben az esetekben
a talaj megszilárdítását jelenti, és nem
az épületek aládúcolását. Annak érdekében, hogy a Műegyetem épületében
beálló esetleges változásokat a beruházás egész ideje alatt vizsgálni tudják, a
Gellért téren automata megfigyelő-berendezést telepítettek, mely az épület
teljes körű állapotfelmérését követően
hamarosan megkezdi a működését. A
nyomvonal mentén több hasonló műszert is telepítenek az épületmozgások
figyelésére. Az előzetes felmérések
szerint minimális a valószínűsége
annak, hogy az alagútfúrás miatt
károsodás keletkezne a házakban, ám
ha ez mégis bekövetkezik, a kárt a biztosító fizeti ki, mivel a BKV biztosítást
kötött a metróberuházásra.

Ebben az évben még alig volt alkalom
itt, az Újbuda Magazinban Molnár
Gyula polgármesterrel összegző
beszélgetésre, interjúra: előbb a
választások miatti önkorlátozása,
aztán a budapesti politikai erőtérben
megnyílt fokozott szerepvállalása
miatt. Az interjúban erről is szót váltottunk, de leginkább arról, hogyan
élnek, hogyan szeretnének élni az
újbudaiak, mi lehet ebben a szerepe
az átalakuló önkormányzatnak, milyen
tervei vannak az önmagát baloldali
demokrataként aposztrofáló, reményei szerint új ciklusára készülő polgármesternek.


Kapcsolódó írásaink a 7. oldalon

Marad az ingyen
parkolás a Bartókon
Több XI. kerületet érintő témában
is döntött a Fővárosi Közgyűlés legutóbbi, június 29-i ülésén.
Közel egymilliárd forintot kap a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. a
Gellért fürdő műemléki felújítására.
A pénz a Fővárosi Közgyűlés tavalyi
maradványából és a turisztikai célelőirányzatból származik. A felújítás
nem lesz teljes körű, de a legfontosabb
állagmegóvási munkákat el lehet
végezni, és akadálymentessé is válik
a fürdő.
A közgyűlés határozott arról is,
hogy jövőre már egész Budapesten
lehet mobiltelefonnal fizetni a parkolási díjat. Ezt a három fővárosi parkolási cég közül kettőnél már most
is megtehetjük, a belvárosi társulás
pedig fél év alatt megteremti az ehhez
szükséges feltételeket. A közgyűlés
mostani ülésén sem vezetett be
parkolási díjat több nagy forgalmú
budai főúton, többek között a Bartók
Béla úton sem. A főváros és a kerület
abban nem tud megállapodni, hogy
melyik parkolási céget bízzák meg a
díj beszedésével.
A vasúti törvény rendelkezése
értelmében a Fővárosi Közgyűlés
nyilvánosságra hozta a 4-es metró
nyomvonala által érintett – jórész XI.
kerületi – épületek listáját a helyrajzi
számok szerint. Ez egyéb internetes
helyek mellett a www.budapest.hu
Web-oldalon is megtalálható.

Interjú Molnár Gyula polgármesterrel

a teljes cikk az 5. oldalon

Magyarország nagyon jó hely egy finn számára

Volt egy féléves-háromnegyed éves folyamat, amíg a két koalíciós párt fővárosi
programja összecsiszolódott. Természetes, hogy néhányan nagyobb súllyal vettek
részt az egyeztetésben. Én, mint a szocialista párt budapesti elnöke, a miniszterelnök budapesti megbízottja értelemszerűen közöttük is az első voltam. Ezzel együtt
elárulhatom, hogy az a szerepvállalás,
amivel egyes politikusok, a sajtó szinte
nap mint nap felruházott, távol állt az én
személyes szándékaimtól, aránytalanul
felfokozottan artikulálódott. Szívem mélyén ragaszkodtam eredeti szándékaimhoz, Újbudához. Vallom, hogy nagyon
sok éppen megkezdett feladatom van itt,
amit nem lehet egy ciklus alatt sikerre
vinni, fontosságuk miatt pedig félbehagyni nem szeretném őket.

DIPLOMÁCIA

Nyitott ajtók napja a Finn Nagykövetségen
Július elsejével Finnország vette át az
Európai Unió soros elnöki posztját.
Ebből az alkalomból a Kelenhegyi
úton található Finn Nagykövetség
egy délutánra megnyitotta kapuit az
érdeklődők előtt.
A rendezvényen Pekka Kujasalo nagykövet köszöntötte a vendégeket, és ismertetette a finn elnökség célkitűzéseit,
valamint az őszre tervezett eseményeket.
A nagykövet úgy véli, neki és munkatársainak fontos feladata, hogy felmérjék a
magyar hivatalos szervek álláspontját az
Európai Unió tanácskozásain felmerülő
ügyekkel kapcsolatban, és továbbítsák
azokat a finn döntéshozóknak. Ezzel párhuzamosan folyamatosan tájékoztatni
fogják a magyar kormány képviselőit az
uniós elnök, azaz a finn miniszterelnök
és a kormány szándékairól, terveiről és
állásfoglalásairól, nem titkoltan azzal a
szándékkal, hogy ezekhez elnyerjék Magyarország támogatását.
Magyarország nagyon jó hely egy finn
számára – jegyezte meg a diplomata, amikor hazánkban szerzett benyomásairól
kérdeztem. Kujasalo úr három és fél éve
érkezett ide feleségével és két kutyájával.
Lányaik már felnőttek, ők Finnországban maradtak családjaikkal. A nagykövet
megemlítette, azért szeretnek itt lenni nálunk, mert mindenki nagyon barátságosan fogadja őket.

Összeszokott baráti társaságra jellemző jó hangulatban telt a Nyitott ajtók
napja is, pedig sokan tényleg csak „az utcáról”, egyszerű érdeklődőként érkeztek
a rendezvényre. A kulturális programot
a finn-magyar családban született Pap
Anna Inkeri kezdte, finn szerzők zongoraminiatűrjeiből adott elő a rezidencián.
Kirsi Rantala kulturális titkár művészeti
séta keretében mutatta be a követségi épületet, és az ott található képzőművészeti
alkotásokat. A kórusmuzsika kedvelőit
a budapesti Kalevala Baráti kör tagjaiból
verbuválódott Kalevala Kórus szórakoztatta, ők augusztusban finnországi hangversenykörútra indulnak. A 15 éve alapított kórust Katonáné Malmos Edit vezeti,
aki az idén Rácz István-díjban részesült a
két ország közötti kulturális kapcsolatok
erősítéséért.
Időközben a rezidencia teraszán már
jóízű falatozásba kezdtek a vendégek. A
nap során több mint ezer szál kolbászt
sütöttek meg, és nem csekély mennyiség fogyott a karjalan piirakkából is. Ez
egy tipikus finn sütemény, egyfajta rizses
töltelékű, tojáshabos, sós falatka, amire
jól csúszik a magyar ízlésnek talán kicsit
édeskés, és a megszokottnál alacsonyabb
alkoholtartalmú finn sör.
A sport iránt érdeklődőkről sem feledkeztek meg a szervezők: a nagykövetség
udvarán a látogatóknak lehetőségük volt
kipróbálni a Finnországban immár nép-

sporttá vált nordic walkingot. Ez hatékony
edzésmód lehet nyáron a síelők számára,
de a kilencvenes évek óta önálló tömegsportággá vált. Rajongótábora 2004-ben

Dömök Viktória

A kellemes kikapcsolódást biztosító
környezettel tavaly nagy sikert aratott
az Újbuda Part a budai alsó rakparton a Petőfi híd és Lágymányosi
híd között, ám idén nem kerül sor
hasonló rendezvényre, mivel eddig
nem érkezett ilyen értelmű kérelem a
főpolgármesteri hivatalhoz, a nyárból
hátralévő idő pedig kevés egy hasonló
méretű látványosság engedélyeztetéséhez, illetve megfelelő előkészítéséhez
és megszervezéséhez. Szakértők szerint elsősorban az útfelújításokkal és
a Műegyetem rakparti lezárás során
várható dugókkal lehet magyarázni,
hogy a rendezvény elmarad.

Révész Marianna

Ezen a nyáron nem
lesz Újbuda Part

Jó másfél évvel ezelőtt az Újbuda hasábjain
kifejtette, hogy „Számunkra Újbuda a legfontosabb”. Ezt az üzenetet akkor az országos
sajtó is felkapta, aztán a parlamenti választásokat követően mégis a budapesti politika középpontjában találta magát: neve olykor főpolgármester-jelöltként, máskor különleges
státuszú helyettesként merült fel. Pár napja
megerősítette, hogy nem a fővárosban, hanem Újbudán kíván indulni első emberként.
Valójában mi történt ezalatt a bő félév alatt?

Pekka Kujasalo, Finnország nagykövete

már mintegy 760 ezer tagot számlált. Ebből a finneknek oly kedves sportágból Galambos László, a nordic walking magyar
szakértője és edzője adott ízelítőt. A rezidencián a budapesti Testnevelési Egyetem
Sportegyesületének ritmikus sportgimnasztika csapata is tartott bemutatót, majd
a gyermekek örömére délután a Mikulás

is megjött, egyenesen Lappföldről.
A finnországi Nivalából érkezett a
mindössze 18 éves harmonika-művésznő, Henna-Maija Kuki, akit többször is
hallhattunk a rendezvényen. A hazájában
népszerű Arany Harmonika versenyen
két éve Henna-Maija második helyezést
ért el, ugyanabban az esztendőben Finnország tangóharmonikásának választották. Műsorán harmonikaklasszikusok
mellett könnyed, nyári hangulatú tangók
és slágerek is szerepeltek.
A nagykövetség könyvtárában a
Finnagora, a finn kulturális, tudományos és gazdasági központ mutatkozott
be az érdeklődőknek. A szervezet két éve
működik Magyarországon. Tevékenységét Hanna-Leena Helavuori ismertette,
majd a finn cégek nemzetközi kapcsolatai
tanácsadó szervezete, a Finpro Hungary munkájáról adott tájékoztatást Sami
Humala konzulens.
A Finn Nagykövetség munkatársai
ígérik, programokban a jövőben sem lesz
hiány, hiszen mind szélesebb körrel szeretnék megismertetni országukat, kultúrájukat. A finn uniós elnökségi időszak
– azaz a következő fél év – leglátványosabb magyarországi kulturális eseménye
az a decemberben rendezendő kiállítás
lesz a Műcsarnokban, amelyen több északi ország kortárs művészeinek alkotásait
láthatjuk majd.
Rózsa Melinda
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Mobilos parkolás

Hírek
FOGADÓÓRA

Szentimreváros
képviselője minden kedden 15-17 óráig
tartja fogadóóráját az Éghajlat Könyves
Kávézóban (Karinthy Frigyes út 9.).
Hivatali akadályoztatása esetén közvetlen munkatársa, Téglásy Kristóf (06/20
/261-8836) helyettesíti.
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.
DEÁK ANDRÁS (KDNP),

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

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

AZ MSZP VÁLASZTÓKERÜLETI IRODÁI

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 13-16.30 óráig. Pénteken zárva. Tel.: 203-1583
BM KÖZPONTI OKMÁNYIRODA
 XI., Fehérvári út 83. Nyitva tartás:

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

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

Az Újbudai Polgárőr Szolgáltató
Centrum a XI., Kisújszállás u. 6. szám
alatt tevékenykedik. A polgárőrök személyesen vagy a 209-3478-as telefonon
várják a lakossági bejelentéseket.
IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS ÉS
TANÁCSADÓ IRODA

Az Újbuda Humán Szolgáltató
Központ Ifjúsági Információs és
Tanácsadó Irodája az Etele út 28. földszintjén működik. Bántalmazott, családon belüli erőszak áldozatává vált,
vagy krízishelyzetben lévő gyermekek
és felnőttek számára készenléti telefonszám működik éjszaka és a hétvégi,
illetve ünnepnapokon. A segélyvonal
száma: 06/30/459-5090.

Ügyintézés
az Okmányirodában
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2006.
július 24. napjától 2006. augusztus 11.
napjáig a Polgármesteri Hivatalban
a nyári karbantartási, valamint az I.
emelet átalakítási munkái miatt
a hagyatéki, a vállalkozói, a birtokvédelmi, az anyakönyvi, az adó- és értékbecslési, valamint az építési ügyek
intézése az Ügyfélszolgálati és Okmányirodán történik.

A hivatal nyitva tartása:
hétfő:
kedd–szerda:
csütörtök:
péntek:

8.00 – 18.00
8.00 – 16.30
8.00 – 16.00
8.00 – 13.00

Az Ügyfélszolgálati és Okmányiroda változatlan nyitva tartással működik.
Az esetleges kellemetlenségekért szíves
elnézésüket és megértésüket kérjük!
Dr. Filipsz Andrea, jegyző

Vajda Pál főpolgármester-helyettes, Lakos Imre, a Fővárosi Önkormányzat városüzemeltetési bizottságának elnöke,
Fürst György, az Első Mobilfizetés Elszámoló ZRt. igazgatósági elnöke, valamint
Iváncsics Pál, a Magyar Telekom üzemeltetési igazgatója június 30-án sajtótájékoztató keretében jelentette be a parkolási díj
mobiltelefonnal történő fizetésének egy-

ségesítését, és a Közép-Európában egyedülálló szolgáltatás kiterjesztését. A július
1-jén indult rendszer egész Budapesten
(kivéve átmenetileg az V. kerületben), valamint tizenhat nagyvárosban működik.
A mobilos parkoláshoz külön szerződést
kell kötnünk, amit az interneten, vagy a
parkolócégek ügyfélszolgálati irodáján tehetünk meg, ahol ezután egy olyan szám-

lát nyitnak számunkra, amelyet készpénzbefizetéssel, csekken vagy átutalással tölthetünk fel. A parkolás megkezdésekor és
befejezésekor SMS üzenettel vagy egy hívással jelzünk a szolgáltatónak, amely az
egyenlegünkből levonja a díjat. Így percre
pontosan annyiért fizetünk, amennyit
parkoltunk.
n.n.

Bolgár kitüntetést kapott Szimeonova Rajna

KISEBBSÉG

Két kultúra szolgálatában
A bolgár kulturális miniszter oklevelet
és díjat adományozott a XI. kerületi
Bolgár Önkormányzat alelnökének a
bolgár kultúra terjesztéséért, a bolgár-magyar kulturális kapcsolatok
ápolásáért.
Az elismerést a szláv írásbeliség napja alkalmából a budapesti Bolgár Kulturális
Intézet igazgatója, Valentin Sztoicskov
adta át Hargitainé Szimeonova Rajnának,
az Országos Széchényi Könyvtár
szláv referensének, akit a jeles alkalomból kérdeztünk.


a bolgárságnak tehát komoly történelmi
hagyományai vannak, azért is kaptunk
kisebbségi státust.
Kerületünkben 1998-ban alakult meg
a bolgár kisebbségi önkormányzat, amelynek nyolc éve vagyok az alelnöke. Remélhetőleg az új törvényi szabályozás szerint
októberben ismét sikerül majd a XI. kerületi polgárságnak a helyi önkormányzat
megalakítása, hiszen szép tradíciókat tudhatunk magunkénak. Lehetőségünk volt

Bulgária mely részéhez kötik a családi
gyökerek?

Várnai születésű vagyok, 1960tól Szófiában éltünk. A bolgár
fővárosban végeztem a gimnáziumi tanulmányaimat, majd
ott kezdtem el könyvtár szakon
az egyetemet. Édesapámat, aki
vízi közlekedéssel foglalkozott,
1966-ban Budapestre helyezték a
Nemzetközi Duna Bizottsághoz.
Ösztönzésére érkeztem a magyar
fővárosba, mert azt mondta, meg
kell ismernem a csodálatos Magyarországot.
Ideérkezésem után egy évig a
magyar nyelvet tanultam a nemzetközi előkészítő intézetben, sok
más országból érkezett fiatallal
együtt. Nem volt könnyű a kezdet,
főként a szóbeli kommunikáció.
Emlékszem: a viszontlátásra szó
megtanulása például a legnehezebbek közé tartozott. Aztán az
itteni felsőfokú tanulmányaim
megkezdésének évében nem indult könyvtár szak a bölcsészettudományi egyetemen. A magyar
Hargitainé Szimeonova Rajna
fakultást választottam, amit nem
bántam meg, mert imádom a magyar a fővárosi és az országos önkormányzat
nyelvet, különlegesnek tartom.
létrehozására.
Az egyetemen ismertem meg Hargitai
Napjainkban mintegy másfélezer
Gábor magyar–pszichológia szakos nö- bolgár állampolgár él Magyarországon,
vendéket, későbbi férjemet. A szerelemből valamint nagyon sokan olyanok, akik
1969-ben házasság lett, egy múlva meg- vegyes házasságban élnek, abból születszületett első gyermekünk, Éva Lilla. Ezzel tek, tudnak bolgárul, ápolják nemzetiségi
eldöntöttem a sorsomat. Tanulmányaim gyökereiket. Így a mi számításaink szerint
után a bolgár követségen kezdtem dolgoz- tízezren vagyunk.
ni, tolmácskodtam, fordítottam. Majd a
 Milyen hazánkban a bolgár kulturális élet?
VI. kerületi Bajza utcai csodálatos épületben működő bolgár iskolában tanítottam. Két kiadványunk is van. A Haemus című
kétnyelvű, bolgár-magyar társadalmi, kul Mikor került jelentős lélekszámú bolgárság
turális folyóirat, ahol a kezdetektől szer-

Pataki Katalin

1956
Az én ötvenhatom

A Fidesz XI. kerületi szervezetének
Budafoki úti irodája júliusban zárva tart.
FKGP ÖSSZEJÖVETELEK

kesztőségi tag vagyok. Az irodalmi, művészeti, tudományos periodikával otthon is
híresek vagyunk. Újságunk, a Balgarszki
Veszti, a Bolgár Hírek havonta jelenik meg.
A kisebbségi önkormányzat támogatásával a kerületünkben élő minden érintett
családhoz ingyenesen eljut mindkét lap.
Újbudai sikeres rendezvényeink közé
tartozott például a fiatal bolgár képzőművészek bemutatkozása a Karinthy Szalonban, Petja Ivanova szopránénekes koncertje. Nagyon izgalmas szellemi
munka volt a Bulgária és a bolgárok a XIX-XX. századi magyar
művészek alkotásaiban című
bemutató létrehozása is. Nagyon
szeretném, ha mindezek a csodás
művek albumban is megjelenhetnének.
Időközben az a vágyam is
teljesült, hogy bibliotékában
dolgozzam, amit missziónak tekintek. Az Országos Széchényi
Könyvtár munkatársa vagyok
1991-től. Számomra Biblia minden egyes könyv. Boldogan olvasom mind a magyar, mind a cirill
betűs köteteket, ez utóbbiakkal
foglalkozom a nemzeti bibliotéka gyarapítási osztályának szláv
referenseként. Munkám révén
lehetőségem van elmélyülni a
bolgár-magyar kapcsolatok kutatásában. Évekig gyűjtöttem
az anyagot ahhoz a kiállításhoz,
amely 1998-ban volt látható az
Országos Széchényi Könyvtárban Bolgár-magyar kapcsolatok
a könyvek tükrében címmel.
Kezdetekben ugyan távol
állt tőlem a téma, végül nagyon
érdekes munkának bizonyult A
bolgárkertészek magyarországi
működése és kertkultúrája című,
kétnyelvű kötet megírása, a válogatott
cikkgyűjtemény és bibliográfia összeállítása. A kiadvány a Magyarországi Bolgárok Egyesülete megalakulása 90. évfordulójának alkalmából 2004-ben jelent meg.
Nagyon szerencsés vagyok, mert azzal
foglalkozom, amit nagyon szeretek. Szép
házasságban élek, családos rokonaim vannak. Férjem, Éva Lilla nevű lányom és Dávid fiam beszél bolgárul, ismerik és szeretik
a bolgár kultúrát. Családom és kollégáim
segítsége nélkül nem értem volna el ezeket
a sikereket. Ezúton is köszönöm nekik!

Magyarországra?

A főként kertészkedéssel foglalkozó bolgárok magyarországi letelepedése a XIX.
század utolsó évtizedeire, a XX. század
elejére datálható. A kolónia tagjai 1914ben egyesület alapítottak. Eldöntötték:
lesz egyházuk, iskolájuk, művelődési intézményük. Gyűlésük úgy határozott,
hogy alapot hoznak létre az iskola és a
templom felépítésére. Hét évvel később
Miskolcon megnyílt az iskola és a kápolna. A kolónia adományaiból 1932-ben
felépült a budapesti Szent Cirill és Szent
Metód bolgár pravoszláv templom, 1957ben pedig megnyitotta kapuját a IX. kerületben, a Vágóhíd utcában a bolgár művelődési ház, amihez később szálloda és
étterem is kapcsolódott. Magyarországon

Az MSZP választókerületi irodáinak
nyitvatartási rendje. 15. választókerület: 1114 Bartók Béla út 19. (bejárat a
Mészöly u. felől). Tel.: 466-6235; július
31-ig nyári szünet. Az MSZP kerületi
irodája és a 16. választókerület választási irodája: 1119 Bikszádi út 43. Tel.:
204-2806, 204-2805; hétfőtől csütörtökig 10-17.30, pénteken 10-14 óráig.
17. választókerület: 1118 Kaptárkő u.
8. Tel.: 247-1711; hétfőn és csütörtökön
16-19 óráig.
FIDESZ NYÁRI SZÜNET
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Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Telefonszám:

Dömök Viktória

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK
FÉLFOGADÁSI RENDJE:

A Budapesti Művelődési Központ felhívást tesz közzé Újbuda és Dél-Buda
azon lakosai körében, akik az 1956-os eseményeket személyesen átélték, élményeik megírására. Az írásokhoz dokumentumokat, fényképeket is mellékelhetnek a szerzők. 2006 őszén „Egyén és történelem” címmel fotókiállítást rendezünk a BMK Galériában, melyhez a beérkezett anyagokból montázsszerűen
válogatunk sorokat, gondolatokat. Az írásokból szerkesztett anyagot teszünk
közzé a www.kaleidoskop.hu kulturális webmagazinunk oldalain.
Beadási határidő: 2006. augusztus 15.
Az anyagokat személyesen a Budapesti Művelődési Központban (XI., Etele út
55.), előzetesen egyeztetett időpontban kérjük benyújtani. Információ: Osvald
Ildikó, telefon: 371-2760. Valamennyi írást, dokumentumot, fényképet a rendezvénysorozat befejeztével, november 10. és 15. között szolgáltatunk vissza.

A Független Kisgazdapárt kerületi
székháza (XI., Zsombolyai út 16.) minden második szerdán 18 órától tartja
összejöveteleit. Érdeklődni lehet 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, és
szintén ingyenes önvédelmi oktatást
tart minden korosztálynak. 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 hírlevele a
www.jobbik.hu honlapon.
A MUNKÁSPÁRT HÍREI

A kerület szervezet hétfőtől csütörtökig 10–16, pénteken 10–13 óráig tartja
nyitva irodáját (XI., Bartók Béla u. 79.).
Ugyanitt ingyenes szépirodalmi kiskönyvtár várja az érdeklődőket.
ÉJSZAKAI ÉS HÉTVÉGI PATIKAÜGYELET

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

A Fővárosi Közgyűlés május 26-i ülésén döntött a XI. kerületi Házgyári utca
átnevezéséről: dr. Papp Elemér (19061974) vegyészmérnök, címzetes egyetemi tanár, a kémiai tudományok doktora nevét viseli ezután az Albertfalván a
Duna-parton található utca.
ÚTFELÚJÍTÁSOK

A Podmaniczky Program keretében
Újbudán végzett felújítások közül
a Hunyadi János út Kondorosi út –
Kitérő út közötti szakaszának közműrekonstrukcióját július 23-án fejezik
be, az útfelújítás augusztus 1-jén kezdődik és egy hónapig tart. Ugyancsak
július 23-án végződnek a Budafoki út
Hengermalom út – Kondorosi út közötti szakaszán a közműmunkálatok, és
az útfelújítás időpontja is megegyezik.
A Péterhegyi út Neszmélyi út – Ringló
út közötti szakaszán az útfelújítás július
26-án kezdődik és augusztus 12-ig tart.
HAJLÉKTALAN SZOCIÁLIS KÖZPONT

Július 11-én, kedden délután a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Újbuda
Önkormányzata támogatásával
Szociális Központot nyit hajléktalanok, illetve a környéken élő rászorulók
számára a Rimaszombati út 15/a szám
alatt (a Hotel Wien mögött). A központ
a nappali házak komplex alapellátásai
mellett (étkezés, tisztálkodás, mosás,
pihenés) nagy hangsúlyt fektet a hajléktalan emberek társadalmi visszailleszkedésének támogatására. A munkatársak közreműködnek a hozzájuk
betérők hiányzó iratainak pótlásában,
s számítógép- és internethasználattal
segítik az álláskeresést.
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ÖNKORMÁNYZAT

Wieszt János a kerület vagyongazdálkodásáról

Abszurd

Mentsük meg a főorvos urat?
MTI hírrészletek: Jogerős börtönbüntetést kapott az egyik vidéki kórház sebészeti
osztályának korábbi vezetője, aki több mint kétszáz külföldi betegen hajtott végre
pénzért műtéti beavatkozásokat úgy, hogy ezeket sürgősségi ellátásnak tüntette fel.
A kórház korábbi főigazgatóját is börtönbüntetéssel sújtották, mivel tudott a csalásról, sőt segédkezett is benne. A csalással, amit hamis dokumentumok kiállításával fedeztek, megtévesztették az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat, amelynek
több mint 65 millió forint kárt okoztak … Az ítélet ellen aláírásgyűjtéssel tiltakozik
az érintett város több lakója. A köztársasági elnöknek címzett petíció szerint a kezdeményezők az ügy jogi részleteit nem ismerik, de a kórház volt betegeként ismerik
az érintett orvosok „példaértékű szakmai tevékenységét”, emberségét, és biztosak
abban, hogy nem akartak kárt okozni.
Hogy is volt? A perben elítélt orvosok a kórházban külföldi betegeken műtéteket végeztek, nem ingyen, nem szeretetből, hanem jó pénzért. Ez eddig nagyon üdvözlendő dolog, mert többletbevételt jelent a kórháznak, bevételt jelent az orvosoknak, a
személyzetnek, és nem utolsósorban Magyarországnak is, hiszen piaci szolgáltatást
exportáltunk. A műtéteket elvégezték, a pénzt felvették.
Másnap pedig – ez persze csak dramaturgiai másnap –, gondosan kiállítottak
egy hamis számlát Önnek, kedves olvasó, hogy legyen szíves fizesse ki ezt a műtétet még egyszer, csipőprotézissel, altatással, fertőtlenítéssel, munkabérrel együtt.
És Ön, kedves olvasó, fegyelmezetten ki is fizette azt a hamis számlát. (Azaz az
Ön által befizetett egészségügyi járulékból az Ön nevében eljáró egészségbiztosító
fizetett, összesen 65 millió forintot.)
Mi is történt itt? Öntől, mindannyiunktól – és öntől is, kedves jó szándékú aláírásgyűjtő, petíciószerkesztő polgár –, elloptak 65 millió forintot. Még pontosabban,
elloptak tőlünk 215 komplett műtétet. Kétszáztizenöt magyar embernek kell azt
mondanunk, hogy sajnos nincs pénz a kezelésére. Vagy azt mondani néhány milliónak, hogy fizessen be még egy kis járulékot, adót, mert kevés az OEP pénze, nem
jut a műtétekre. Ha esetleg azt gondolná valaki, hogy ez az érvelés demagóg, akkor
talán számítsa ki, hogy hány ezer magyar állampolgár havi járulékából jön össze a
65 millió forint!
Itt csalás, lopás történt. Hogy az elkövetők amúgy kitűnő orvosok, nem kiabálnak a páciensekkel, sőt példás családi életet élnek, az érdektelen. Ha ellopják az
Ön autóját, de a tolvaj kedves ember, és az érte kapott pénzt madáreleségre költi,
akkor Ön petíciót ír a felmentéséért? Ha a pincér Önnel fizetteti ki a szomszéd asztalnál ülők számláját, de udvarias, akkor már nem is csaló? Ha valaki kilopja az
akkumulátort a fénysorompóból, de kóbor állatokat fogad be, akkor nem érdemel
büntetést? Ön szerint kit lop meg a villamoson az eufémikusan bliccelőnek nevezett egyén, ha a tömegközlekedést mindannyiunk közös pénzéből kell támogatni?
Aki válaszol a kérdésekre, nagy igazságok közelébe juthat.
Érdes B.

Az élsport, az utánpótlás és az amatőrök számára

Műfüves nagypálya
egész évben
A Bozsik létesítményfejlesztési program keretében készült el a Kelen SC
új, minden igényt kielégítő műfüves
sportpályája, melyet június 29-én
adott át Molnár Gyula, Újbuda polgármestere.
A Gyermek Ifjúsági és Sport Minisztérium 2003-ban hirdette meg a Bozsik-programot, mely a labdarúgás utánpótlás-nevelését szolgáló sportlétesítmények építését, illetve korszerűsítését tűzte ki célul.
Négy kategóriában lehetett pályázni: az A,
B, C-ben új pályák építésére, míg a D-ben
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kerületben. A Hunyadi Mátyás út 56.
alatt található pálya télen is használható, és nemcsak az egyesület fiataljainak,
hanem a környező általános iskolák tanulói számára is sportolási lehetőséget
biztosít, így segítve a kerületi sportélet
további fejlődését.
Az avatóünnepség délelőtt 10 órakor
vette kezdetét, amikor a TeleSportos Somogyi Diána köszöntötte Molnár Gyulát, Balázs Gyula alpolgármestert, illetve Keszthelyi Pétert, a BM Beruházási és Közbeszerzési Rt. vezérigazgató-helyettesét.
Molnár Gyula beszédében hangsú-

A kedvező megoldást keressük
Az önkormányzat Vagyongazdálkodási Bizottságának (VGB) elnöke, Wieszt
János a hol titkosnak vélt, hol misztikusnak gondolt vagyonleltárról, a
vagyon kezeléséről, a bizottság nyolcezer döntésének elveiről nyilatkozott
lapunknak, de arról is megosztotta
gondolatait olvasóinkkal, hogy vajon
kormánypárti feladat-e a vagyonkezelés, és látszik-e az akták mögött „megbújó” ember?


A ciklus elején a koalíció egyik fontos terve
volt a kerület első vagyonleltárának elkészítése. Mi történt ebben az ügyben? Eddig nem is
volt vagyonleltár?

Még az előző polgármesteri vezetés alatt a
2000 évi gazdálkodást vizsgálta az Állami
Számvevőszék, és megállapította, hogy önkormányzatunk akkor nem tett eleget
törvényi kötelezettségének, nem készített vagyonleltárt. Természetesen
ezt a hiányt pótoltuk, helyreállítottuk
a törvényes működést, létrehoztuk a
vagyonkatasztert.




Lehet-e tudni, hogy négy év alatt számszerűen, illetve összegszerűen mennyi üggyel,
mekkora értékkel foglalkoztak, hány milliárd
forint sorsáról döntöttek?

Havonta legalább két ülést tart a bizottság,
egy-egy alkalommal 100-200 előterjesztést tárgyalunk. Ezek összegéről nincs
– mert nem lehet – számítás. Mindenesetre azt elmondhatom, hogy az elmúlt 12
év költségvetési beszámolóiban a vagyon
értékesítéséből származó bevétel aránya állandó, minden évben hozzávetőleg
ugyanakkora része származik a költségvetésnek a vagyon gondozásából, az egyes
vagyonelemek értékesítéséből. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ugyanannyi
helyiséget, telket értékesítettünk, mint az
elődeink, hiszen több területen markánsabban odafigyeltünk az önkormányzati

Mit mutat a vagyonleltár? Ki kezeli? Ki
tekinthet bele?

A vagyonkataszter lényege az, hogy
tezaurusz, így minden információt
tartalmaz a vagyonról, tehát a pontos
képet minden esetben meg lehet találni. A vagyonkatasztert a Vagyongazdálkodási Iroda vezeti. Betekinthet a képviselő-testület valamennyi
tagja és a hivatal erre felhatalmazott
dolgozói.

Révész Marianna

lyozta, hogy a majd egy tucat focipálya
bezárása után égető szükség van az ilyen
korszerű sporttelepekre, melyek nemcsak
az élsport és az utánpótlás, hanem az amatőrök számára is mindig nyitva áll. Keszthelyi Péter a Bozsik-program sikeréről
számolt be, majd emlékplaketteket adott
át azoknak, akik oroszlánrészt vállaltak a
kelenvölgyi projekt megvalósításában.
Ezt követően Molnár Gyula, Balázs
Gyula, illetve három élő focilegenda,
Grosics Gyula, Nyilasi Tibor és Illovszky
Rudolf átadta a bronzérmeket a Kelen
SC U11-es és U15-ös csapatának, melyek
harmadik helyezést értek el korosztályos bajnokságban. A hivatalos ünnepség
után a vendégek megtekintették a Magyar
Öregfiúk Válogatott és az Újbudai Öregfiúk csapata barátságos pályaavató meccsét,
majd a Kelen SC és a Lágymányosi TC
korosztályos csapatainak mérkőzését.
B. P.



Lehet-e a város fejlődését abban a korai stádiumban, amikor a bizottság találkozik az ügyek
jó részével – például a szándékok ismeretében, de még a tervezés előtt – befolyásolni,
tervszerűbbé tenni a bizottság eszközeivel?

Mint ahogy azt az előzőekben is érzékeltettem, lehet. Nem a terület értékesítését,
hanem a közös fejlesztést kell a vagyongazdálkodás fókuszába állítani, általában
is együtt kell működni a vállalkozásokkal, de megfelelő módon korlátozni kell
érdekeik érvényesítését. Ez a legtöbb
esetben jó irányba visz. Más síkon, de
ide tartozik a jó színvonalon működő
szakrendelő egész sikertörténete is,
amely nem kis részben a megfelelő
gazdálkodási szemlélet alkalmazásának köszönhető.

Mennyire kormánypárti feladat a vagyon
körüli munka? Mi lehet az oka annak,
hogy a bizottsági ülést ritkán látogató
sajtó képviselője számára úgy tűnt, szinte egyetlen személy részvételével reprezentálta magát az ellenzék? Ennyire nem
volt módjuk beleszólni a döntésekbe?

A vagyoni döntések meghozatala
időben is korlátozott, például az elővásárlási joggal való élésnek a határideje adott. A mindenkori kormány Milyennek tűnik Újbuda a VGB speciális
párt nem kockáztathatja azt, hogy az
szemüvegén át? Telkeket, lakó- és üzletellenzék valamilyen politikai érdehelyiségeket értékesít az önkormányke mentén megakadályozza ennek
zat. Mennyire látszanak a gazdasági
meghozatalát, mert egy ilyen típusú
folyamatok, egyéni sorsok az akták árdöntés hiánya forrást von el a költnyékában a döntéshozók előtt?
ségvetésből. Ezért a kormánypárti
A Vagyongazdálkodási Bizottság Wieszt János: Bátran lehet alkalmazni új módszereket
tagok számára a megjelenés kötelező.
nem önálló szervezet, a képviselőUgyanakkor a határozatok meghozatestület határozatait, rendeleteit hajtja érdekek érvényesítésére. Jó példa erre az, talakor – különösen a rendeletek, távlati
végre. A vagyongazdálkodás lehetőségét hogy elődeink az üzlethelységeket a piaci határozatok esetében – a bizottság mindig
a költségvetés, az ide vágó törvények és ár 70%-áért adták el, mi az első üléseink konszenzusra törekedett, több kérdésben
rendeletek nagyon szigorú keretek közé egyikén rögtön határozatot hoztunk: ter- is a képviselő-testület elé az ellenzék képszorítják. Ezért mentességet, egyedi en- mészetesen a tényleges értékükön járul- viselőinek bizottsági javaslatát terjesztetgedményeket senki sem kaphat. Ugyan- tunk hozzá bármilyen helyiség értékesí- tem be. (Pályáztatási határértékek, hatásakkor a VGB, az önkormányzat érdekelt téséhez. Ez átszámítva azt jelenti, hogy köri határértékek stb.) Sajnálatos az, hogy
abban, hogy az itt élő választópolgárok, mintegy 30%-kal kevesebb vagyontárgyat az ellenzéket általában csak két képviselő
az itt működő vállalkozások érdekei lehe- kellett értékesítenünk ugyanazon költség- képviselte, a két rendszeresen hiányzó tag
tőleg minél inkább érvényesüljenek.
vetési arány eléréséért. De rendszeressé közül az egyik alkalmatlannak bizonyult
Minden esetben – ha ezt az illető ké- és átláthatóvá tettük az önkormányzati a bizottsági munkára, a másik, egyébként
ri –, a VGB alkalmat biztosít arra, hogy tulajdonú vállalkozások felügyeletét, és a szerintem rendkívül felkészült képviselő
a véleményét minden partnerünk kifejt- velük való foglalkozást is.
pedig a ciklus alatt életformát váltott, és ez
hesse a megfelelő fórumok előtt. Ezért a
akadályozta meg a bizottsági munkában
 Kicsit részletesebben: hány lakásról, üzletheVGB – és én személy szerint is – minden
való részvételét.
lyiségről, telekről van szó?
egyes esetben megvizsgáljuk a másik
 Hogyan látja elnök úr, mi lehet a legfontosabb
fél érdekeit is, és megnézzük, hogy mi- Nem tudok ilyen számokat mondani,
feladata a következő négy év VGB-jének?
lyen megoldással, kompromisszummal mert nem készültek ilyen statisztikák.
Milyen tanácsokat adna az új testületnek,
lehetne megtalálni valamennyi érintett Ugyanakkor azt elmondhatom, hogy az
akár úgy is, hogy jó esélye van a következő biszámára a legkedvezőbb megoldást. Ez előző ciklusok alatt elsősorban a telkek
zottság vezetésére – hogyan cselekedjenek,
alkotó munka, ami egy kreatív embert si- értékesítése volt a meghatározó, míg a
hogy a kerület érdekében dönthessenek?
kerorientálttá tesz, így jó érzés számomra mi esetünkben a telkeket, mint fejlesztést
is, ha segíthetek.
elősegítő befektetéseknek tekintettük, Fő szempont az önkormányzat érdekeiUgyanakkor alkalmat találunk a ezért ezeket zömében nem értékesítettük, nek érvényesítése. Ennek során bátran ki
választópolgárok többségi érdekeinek hanem fejlesztési társaságokat hoztunk lehet próbálni és alkalmazni az új módérvényesítésére is, a hiányzó szolgál- létre. Így megindulhatott a Lágymányo- szereket a közszolgáltatások megvalósítátatások számára prioritást nyújtunk, a si-öböl fejlesztése – ez régi szégyenfoltja sához, önállóbbakká és hatékonyabbakká
rendzavarással járó vállalkozók helyét volt kerületünknek –, rendezhetjük a ma- kell tenni a vállalkozásainkat, átgondolva
– ha módunkban áll – más vállalkozó- dárhegyi és a kamaraerdei viszonyokat a vagyonkezelés egész rendszerét, és ha
nak adjuk át, a fejlesztéseket, a munka- is. A fejlesztést szolgálta a Zsombolyai szükséges, illik változtatni rajta. Ennyi
helyteremtést, a sportot és a szórakozást utcai ingatlanok megszerzése, és a felújí- akár hat évre is elég munkát adhat.
mindenhol elősegítjük.
tás projekttársaságban történő elvégzése
(h. l.)

Karsztvíz-kút a Gellért téren
a meglévő sportlétesítmény korszerűsítésére lehetett támogatást igényelni. Az A
típusú pálya 105x68m-es játékterű, világítással ellátott labdarúgópálya, ebből 21 készült el a Bozsik-program keretében. A B
típusú, 65x40-es játékterű, műfüves, szintén világítással ellátott pályából 8 épült. A
C-ből, azaz a 40x20-as játékterű műfüves
vagy műanyag burkolatú, palánkkal és
világítással ellátott kispályából 24 készült
el. A pályázatok döntő többsége D típusú
volt, vagyis a már meglévő sportlétesítmények fejlesztését célozták meg. 109 esetben
történt pályafelújítás, öltözők építése, pályavilágítás kialakítása.
A Kelen SC normál méretű focipályája, illetve a hozzá tartozó öltöző is a
program keretében készült el, a beruházás mintegy 180 millió forintból valósulhatott meg. Erre a pályára nagy szükség
volt, hiszen az elmúlt években számtalan nagyméretű focipályát zártak be a

is. Emlékeztetőül: a korábbi ciklusokra a
területek értékesítése volt a jellemző, gondoljunk például a lakóparkok területeinek
eladására. Ebben a ciklusban viszont –
egy alkotmánybírósági határozat szerinti
határidő lejárta miatt – az üzlethelyiségek
értékesítése kapott nagyobb lendületet.



Alagútfúrás idején 5 percenként mérnek

Grosics Gyula és Balázs György alpolgármester végezték el a pályát felavató kezdőrúgást

BIZOTTSÁGI ELNÖKÖK

Elkészült a Szent Gellért téren az a 300
méter mély kút, amelyben a termál- és
karsztvíz-bázist figyelik majd a metróalagút építése idején.
A szakemberek úgy vélik, szinte kizárt,
hogy az építkezés megzavarja a vízbázist,
a megfigyelést inkább a sokszor megfogalmazott aggodalmak miatt végzik majd.
A 27 kútból álló rendszerrel a vizek minőségét, hőfokát és az azokban bekövetkező
változásokat ellenőrzik.
A Szent Gellért téri kútnak jelenleg
250 liter/perc a hozama, a mélyben még 50
Celsius fokos víz már csak 43,5 fokos, mire
a felszínre ér. A kutat május 18-án kezdték
el fúrni a Mecsekérc Környezetvédelmi
Zrt. szakemberei, és június 26-án érték
el a 300 métert. 273 méteres mélységig
palástcementezett béléscsövet építettek a
kútfúrók, ezen a szakaszon nem törhet be
a kútba a talajvíz, így abban csak az ezalatt
a mélység alatt található karsztvíz van.
A szakemberek és a főváros vezetői
sajtótájékoztatón mutatták be a kútfúrás

eredményeit. Az eseményen Demszky Gábor főpolgármester hangsúlyozta, hogy a
metró alagútja 30 méter mélyen halad, a
karsztvíz pedig 300 méter mélyen található, így a termálvíz valószínűleg nincs
veszélyben. Ráadásul azért, hogy még jobban védjék a vízbázist, az eredetinél délebbre helyezték az alagút nyomvonalát.
A 27 karsztvíz-megfigyelő kútban
mért adatokat egy központi számítógép
összegzi és elemzi. 26 kút már eddig is
megvolt a rakparton, a Rác és a Rudas
fürdőnél, valamint a Gellért-hegyben levő
táróalagútban. A Szent Gellért téren azért
fúrták meg a 27.-et, hogy legyen egy kút,
amihez nagyon közel halad a metróalagút.
A megfigyelőrendszer egy évig azt az
állapotot fogja mérni, amikor az alagutak még nem érik el a Szent Gellért teret
– ismertette a megfigyelés részleteit az
Újbudának Adamis Géza, a Mélyépterv
Kultúrmérnöki Kft. ügyvezetője, a monitoring-rendszer fővállalkozója. Ezek szerint a most befejezett fúrás után a kútban
a víz beáll egy szinten, ezután a következő

egy évben, ahogyan a többi mérési ponton is, megismerik, hogyan működnek a
kutak normál viszonyok között. Valami
változás mindig történik: az állapot függ
a Duna vízszintjétől, illetve attól, hogy
mennyi termálvizet emel ki éppen a Gellért fürdő. Amikor a térre ér az alagút,
5 percenként fognak mérni, és ha bármi változást tapasztalnak, akkor tudják
majd, hogy valami történhetett. Ha például csökkenne a vízszint, az azt jelentené,
hogy valahol az alagútba betört a víz. Ezt
a kivitelező valószínűleg már hamarabb
érzékelné, mint a műszerek. Egy másik
probléma lehet, ha hirtelen megváltozik
a vízhőmérséklet, ez azt jelentheti, hogy
Duna-víz folyt be a karsztvízhez. Ezek
esélye nagyon kicsi, gyakorlatilag nulla, a
méréseket inkább csak a biztonság kedvéért, és az aggodalmak miatt végzik el
– mondta Adamis Géza.
Az ügyvezető hozzátette még, hogy
a Szent Gellért teret néhány hét múlva
visszaadják a járókelőknek (a Műegyetem rakpart ettől függetlenül zárva marad, hiszen ott az állomás épül, leghamarabb novembertől lehet majd arra
közlekedni 2x1 sávon), a kútból csak egy
kis cső látszik majd.
(G.P.)
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Már képesek szétszedni a lakást

Egyévesek lesznek a hármas ikrek

Kerületi egészségügyi
dolgozók kitüntetése
A „Pro Medicina Budapest XI. Kerület”
díj a kerületi polgárok egészségmegőrzése,
a betegségek megelőzése, a betegek életkörülményeinek, test-lelki állapotuk javításának érdekében kifejtett lelkiismeretes és
kiemelkedő gyógyító-megelőző tevékenységért jár. A Polgármesteri Dicsérettel az
egészségügyben dolgozók kiemelkedő
szakmai tevékenységét ismerik el.

„PRO MEDICINA BP. XI. KERÜLET”
KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT:
BELEZNAY ANDORNÉ védőnő, aki 43 éve

dolgozik kerületünk egészségügyi ellátásában. Hosszú évekig a Pszichiátriai
Gondozó vezető védőnője volt, jelenleg is
itt dolgozik. Munkáját lelkiismeretesen,
magas szakmai szinten végzi; etikus magatartásáért, áldozatos segítőkészségéért
betegei és kollégái egyaránt tisztelik és
szeretik.
DR. ERDŐS ERZSÉBET belgyógyász, aki
31 éve végzi lelkiismeretesen, gyógyító
munkáját a kerületben. Jelenleg a Szent
Imre Kórház krónikus osztályának osztályvezető főorvosa. Áldozatkész, kimagasló szakmai munkájáért a kollégái és a

POLGÁRMESTERI DICSÉRETBEN
RÉSZESÜLT:
ÁLDOTT KATALIN gyógytornász, aki 1993

óta dolgozik a kerületben. Sokat tett és
tesz a gyermekek és az idős emberek
egészségének megőrzéséért a gyógytorna
foglalkozások alkalmával. Kollégái által is
elismert, magas szakmai színvonalon, hivatástudattal végzi munkáját.
DR. KISBÁN GABRIELLA szakorvos, aki közel 20 évet dolgozott a kerület gyermek
allergológiai szakrendelőjében, nyugdíjba
vonulásáig. Munkáját mindig nagy odaadással, türelemmel, szakmai felkészültséggel végezte, melyért a szülők és a kollégák tiszteletét méltán nyerte el.
FÜLÖP ISTVÁNNÉ a bőr és nemibeteg gondozó vezető szakasszisztense, aki 1975 óta
dolgozik a kerületben példaadó emberi
hozzáállással. A nagy betegforgalmú és
dolgozói létszámú szakrendelésen mind
a betegek, mind a kollégái elismerését kivívta hozzáértésével, empátiájával.
MÁRTON JÁNOSNÉ körzeti asszisztens,
aki 1994 óta dolgozik a Hengermalom úti
háziorvosi rendelőben. Munkáját mindig
nagy odaadással, türelemmel végzi; segítőkészségéért elnyerte kollégái és a betegek tiszteletét, szeretetét.
SZATMÁRI DÓRA vezető gyógytornász, aki
a kerületünkben 2003 óta dolgozik. Naprakész tudományos felkészültségének és
szakmai hozzáértésének köszönhetően a

Révész Marianna

Molnár Gyula polgármester június 29én adta át a „Pro Medicina Budapest
XI. Kerület”, valamint a Polgármesteri
Dicséret okleveleket az idei Semmelweis-nap alkalmából.
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Lukasik Ildikó boldog három gyermekével, bár a gondok még nem szálltak
el a feje fölül. A legnagyobb problémát továbbra is az okozza, ami korábban hiányzott, de hónapokkal ezelőtt
elkészült: a rámpa, amin le tudná tolni
a hármas gyerekkocsit.
A rámpának ugyanis nincs pereme, így
a kocsi leugrik róla, életveszélyes a babák
számára. Marad a küszködés és cihelődés, ha négyesben szeretnének kimenni a
friss levegőre. A megoldás a betonlépcső
lenne, ennek költségét az önkormányzat
állná, ha... Ha a közös képviselő, vagy a lakók több mint fele belegyezne az építésbe.
Egyikük sem tette.
Vannak azért szerencsés találkozások

is Lukasik Ildikó és hármas ikrei életében:
lapunk korábbi cikkének hatására jelentkezett nála egy hölgy, aki havonta egy
bizonyos összeggel támogatja megélhetésüket, és egy másik, aki segített neki, hogy
a gyerekek járhassanak a Pető Intézetbe, a
szükséges tornára. Ugyanez a hölgy ajánlotta fel azt is, hogy ha kocsival kell valahová eljutniuk, akkor hozza-viszi a családot.
Ildikóék sok gyerekruhát, kiscipőt és
játékot is kaptak. Ez utóbbiból, úgy tűnik,
sosem elég, mert le kell foglalni a piciket.
A három csemete, Dorina, Dominik és
Noémi nagyon is eleven, nem könnyű velük egész álló nap... Dorina a vezéregyéniség, és bár még nincsenek egy évesek, már
képesek arra, hogy „szétszedjék a lakást”,
amíg Ildikó kimegy a mosdóba.

A születésnap 30-án lesz, és Ildikó
ígéri, a gyerekek nem maradnak ajándék
nélkül. A múlt hónapban ruhát kaptak,
most ajándékot... Jól jön a segítség, mert
mindig hiányzik valami. A határozat már
megszületett arról, hogy a gyerekek apjának gyerektartást kell fizetnie, de nem valószínű, hogy a gyakorlatban is lesz belőle
valami. Ildikó expárja munkanélküli, és a
gyerekek sem érdeklik, december óta nem
is volt rájuk kíváncsi.
Ildikó ettől függetlenül nem kesereg,
és éppolyan mosolygós tudott maradni,
mint a három kis rosszcsont. Bármit is
tesznek, állandóan fülig ér a szájuk. Talán
ez az, ami Ildikóval feledtetni tudja a gondokat...
Rózsa Melinda

Átadták Az év orvosnője és Az év orvosa díjakat

Végh Ágnes, a Gyógyír Kht. ügyvezetője a kitüntetettek egy csoportjával

betegek körében is köztiszteletnek és nagy
megbecsülésnek örvend.
DR. VEREBI SÁNDOR radiológus szakorvos,
aki 31 éve dolgozik a kerület egészségügyi
ellátásában, jelenleg a Fehérvári úti Szakrendelő UH-röntgen szakrendelésének vezető főorvosa. Betegeivel való kapcsolatát
lelkiismeretes, precíz szakmai igényesség,
felelősségtudat jellemzi, melyért kollégái
és betegei tisztelik, szeretik.
PÉTER EDÉNÉ körzeti asszisztens, aki több
mint 20 éve végzi lelkiismeretesen munkáját a kerületben, jelenleg a Menyecske
utcai háziorvosi rendelőben. Mindig magas szakmai színvonalon, a betegek iránti
elkötelezettséggel dolgozik, mellyel nagy
elismerést vívott ki.

betegek rehabilitálásában kiváló eredményeket tud felmutatni.
SZÁNTAI ISTVÁNNÉ a fül-orr-gégészeti
szakrendelés vezető szakasszisztense, aki
1974 óta a kerület dolgozója. Csendes, de
határozott egyéniségével mind a betegek,
mind a kollégák bizalmát elnyerte. Hivatása melletti elkötelezettsége, az emberek
iránti együttérzése alapozza meg kiváló
szakmai munkáját.
VARGA ROZÁLIA körzeti nővér, aki 2001
óta dolgozik a kerületben. Mosolygós
egyéniségével, lendületes munkavégzésével, empátiás készségével kivívta a betegek szeretetét. 2003-tól a Cukorbetegek
Albertfalvi Klubjának vezető nővére.
N.N.

Miniszteri kitüntetések
Kiemelkedő szakmai munkájuk elismeréseként június 30-án öten vehették át a
Semmelweis-díjat – Domokos Béla szobrászművész alkotását és a Tánczos László grafikus tervezte oklevelet – Molnár Lajos egészségügyi minisztertől. A kitüntetettek között volt Pados Gyula, a Szent Imre Kórház orvosigazgató-helyettese,
az Endokrin Anyagcsere Profil II. profilvezető főorvosa. Ugyancsak a Semmelweis-nap alkalmából kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként Pro
Sanitate díjban részesült dr. Debreczeni Lóránd, a Szent Imre Kórház Központi
Laboratórium osztályvezető főorvosa. Eredményes, példamutató tevékenysége
elismeréseként Egészségügyi Miniszteri Dicséretben részesült Bajáki Istvánné, a
Szent Imre Kórház Sebészeti Osztály ápolási egységvezetője.

SZERETETTEL VÁR A KIPP-KOPP ÓVODA A HŰVÖSVÖLGYBEN!
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A Szent Imre Kórház szép hagyományai közé tartozik, hogy évről évre
megemlékeznek „az anyák megmentője”, Semmelweis Ignác születésnapjáról. Ekkor adják át Az év orvosnője és
Az év orvosa kitüntetéseket is.
Budapest dél-budai régiójának egyetlen többprofilú fekvőbeteg-ellátó
gyógyintézményében, a több mint 900 fős
kollektívával működő Szent Imre Kórházban június 30-án tartották a Semmelweisnapi ünnepséget. Az eseményen részt vett
Molnár Gyula, Újbuda polgármestere,
Veresné Krajcár Izabella alpolgármester,
dr. Hajós Éva, az ÁNTSZ kerületi vezetője
és Végh Ágnes, a Gyógyír Kht. ügyvezető
igazgatója.
Dr. László Imre főigazgató megnyitójában úgy fogalmazott: emlékezete szerint
még nem volt ilyen nehéz helyzetben a
magyar egészségügy, ez természetesen
beárnyékolja az ünnepséget. A feladatuk,
hogy a legkevesebb veszteség árán, végül
„nyertesen kerüljenek ki” az átalakításokból. A Semmelweis-napi ünnepség azoké,
akiknek munkájára, helytállására, magatartására büszke lehet a Szent Imre Kórház. E nap a köszöneté – hangsúlyozta a
főigazgató.
Dr. Darabos Gábor, a tavalyi év egyik
kitüntetettje megemlékezett az 1818. július 1-jén született, és 1865. augusztus 13án elhunyt Semmelweis Ignácról. Életútjának, tevékenységének főbb állomásait
felidézve elmondta, a budai Tabánból
származó, Bécsben tanuló és dolgozó,
majd Pestre visszatérő Semmelweis felfedezésével a modern orvostudomány fejlődésének egyik meghatározója lett.
Dr. László Imre Az év orvosnőjének
járó oklevelet dr. Dobos Enikőnek, a neurológiai osztály osztályvezető-helyettes
főorvosának adta át. Mint a méltatásában
elhangzott, a doktornő meghatározó segítséget nyújtott az osztály és a hozzá tartozó
szakambulanciák korszerű elvek szerinti
kiépítésében, megszervezésében. Munkájának közvetlen szerepe volt abban, hogy
az ország egyik legsikeresebb Sclerosis
Multiplex Központja a Szent Imre Kórházban működik. Személyes közreműködésével alakult meg az SM klub a kórházban.
Az osztály minőségi megbízottjaként segédkezik az intézeti munka színvonalának
emelésében, klinikusként pedig részt vesz
a nemzetközi kutatásokban.

Az év orvosa kitüntető címet dr. Szél
Kálmán, az Intenzív Terápiás Egység adjunktusa kapta, aki az indoklás szerint a
tavalyi évben „hihetetlen munkabírással
és szorgalommal végezte munkáját”, magas színvonalon helyettesítette a NeuroIntenzív Terápiás Egység vezetőjét, a kórház minden dolgozójával jó kapcsolatban
van, munkájáról a betegektől és hozzátartozóiktól dicséretek és pozitív visszajelzések érkeznek.

Mi, egészségügyisek, nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Félve várom a
mostani reformot. Szeretném, hogy jobb
legyen, de egyelőre nem lehet átlátni,
mi várható. Egy dologtól igazán tartok,
hogy a betegek elveszítik a bizalmukat
bennünk, mert elég sok csúnya dolog is
elhangzik a változtatások kapcsán. Tudni
kell, az egészségügyi dolgozók 99 százaléka hivatásból végzi a munkáját. Aki nem
elhivatott, az nem marad meg egy ilyen

Révész Marianna

Dömök Viktória

A köszönet napja a Szent Imrében

Dr. Dobos Enikő lett Az év orvosnője. A képen dr. László Imre főigazgatótól veszi át a díjat

Dr. Dobos Enikő az ünnepség után
elmondta: teljes mértékben tudatos választás volt részéről az orvosi pálya, családjukban mindenki vagy pedagógus,
vagy egészségügyis, orvos, a felmenőikben is. Szakterületének – ideggyógyászat,
neurológia – megválasztása, szintén tudatos döntés volt, már egyetemista korában is a tudományos diákkörben az agyi
elektromos tevékenység vizsgálatával
foglalkozott. E témában írt kutatómunkájáért ötödévesként rektori dicséretben
részesült.
– A Semmelweis Orvostudományi
Egyetem befejezése után, jó néhány évtizede, ebbe a kórházba kerültem pályázat
révén. Egyetemi éveim alatt az összes nyári gyakorlatomat itt töltöttem. Akkor szerettem meg a kórházat, én ide tartozom,
ez az én kórházam.

nehéz területen – összegezte dr. Dobos
Enikő.
Az év orvosa kitüntető cím birtokosa,
Szél Kálmán pályaválasztásának indokairól szólva elmondta, nagy hatással volt rá
röntgenorvos nagynénje, aki kutatóorvos
volt. Az ő életvitele, személyes példája vitte végül is az orvosegyetemre.
– Pályakezdő orvosként 1994-ben
léptem a Szent Imre Kórház kötelékébe,
az intenzív osztályon kezdtem el dolgozni, azóta is ott dolgozom, bár mai néven
Intenzív Terápiás Egységnek hívják. Meglepetés volt a kitüntető cím elnyerése, ami
természetesen jó érzés, hiszen a kollégák
megbecsülését jelenti – sommázta dr. Szél
Kálmán.
Az ünnepség ezúttal is a Semmelweis
Kórus szép kamarahangversenyével zárult.
-pataki-
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Molnár Gyula szerint a kisközösségek szövetségét erősíteni kell a jövőben

Szívből ragaszkodom Újbudához
Ebben az évben még alig volt alkalom
itt az Újbuda újságban Molnár
Gyula polgármesterrel összegző
beszélgetésre, interjúra: előbb a
választások miatti önkorlátozása,
aztán a budapesti politikai erőtérben
megnyílt fokozott szerepvállalása
miatt. Az interjúban erről is szót váltottunk, de leginkább arról, hogyan
élnek, hogyan szeretnének élni az
újbudaiak, mi lehet ebben a szerepe az átalakuló önkormányzatnak,
milyen tervei vannak az önmagát baloldali demokrataként aposztrofáló,
reményei szerint új ciklusára készülő
polgármesternek.


az érdekérvényesítési képesség, az, hogy
mennyi jut a fejlesztésekből Újbudára.
Talán elég, ha egyetlen adatot emelek ki:
a következő hat-hét esztendőben ezer
milliárd forint fejlesztési pénz áramlik be
Budapestre külső forrásokból. Hasonlóan
gondolkodnak egyébként a többi pártok
is: Kupper András itteni képviselősége
mellett a fővárosi Fidesz-frakciót irányí-

működő Lágymányosi-öböl és környezete
további fejlesztése, a Gárdonyi-szobor és
a Feneketlen-tó közötti szakasz közlekedésfejlesztéssel párhuzamos átalakítása
kulturális centrummá – kiemelten a Hadik Kávéház és a kerületi tulajdonba veendő körtéri Gomba sorsának rendezése
–, valamint a metró és környezete kerületi
menedzselése. Itt előrelátónak kell lenni,

...a kulcsszavak:
hatékonyság,
dinamizmus
és szolgálat ...

Jó másfél évvel ezelőtt az Újbuda hasábjain
kifejtette, hogy „Számunkra Újbuda a legfontosabb”. Ezt az üzenetet akkor az országos
sajtó is felkapta, aztán a parlamenti választásokat követően mégis a budapesti politika középpontjában találta magát: neve olykor főpolgármester-jelöltként, máskor különleges
státuszú helyettesként merült fel. Pár napja
megerősítette, hogy nem a fővárosban, hanem Újbudán kíván indulni első emberként.
Valójában mi történt ezalatt a bő félév alatt?

nálunk nem csökken, hanem nő a lélekszám, ráadásul mértékadó becslések szerint a hivatalosan bejelentettnél látensen
mintegy húsz százalékkal többen élünk
itt. Ez is arra sarkall bennünket, hogy az
egészségügyi szolgáltatásokat is szakmailag és földrajzilag javítsuk, átgondoljuk a
családorvosi, gyerekorvosi és fogorvosi ellátás rendszerét egyaránt. Mindenképpen
létrehozzuk az önkormányzat anyagi áldozatvállalásával az éjszakai gyerekorvosi
ügyeletet, ami jelenleg csak egy helyen
van Budán, és az ügyeletes gyógyszertárat. Ezenkívül azonban tapasztalhattuk,
hogy nem kell félni az újszerű szervezeti
változtatásoktól sem: nagy viták, sírás-rívás előzte meg a Gyógyír Kht. alakulását,
a szerzett jogok, a közalkalmazotti státus
„elvesztését”, mára viszont a közalkalmazotti státusz hangsúlyainak eltolódásával
védettebbnek érzik magukat a Kht. dolgozói, és jól érzik magukat.

Volt egy féléves-háromnegyed éves folyamat, amíg a két koalíciós párt fővárosi
programja összecsiszolódott. Természetes, hogy néhányan nagyobb súllyal vettek
részt az egyeztetésben. Én, mint a szocialista párt budapesti elnöke, a miniszterelnök budapesti megbízottja értelemszerűen közöttük is az első voltam. Ezzel együtt
elárulhatom, hogy az a szerepvállalás,
amivel egyes politikusok, a sajtó szinte
nap mint nap felruházott, távol állt az én
személyes szándékaimtól, aránytalanul
felfokozottan artikulálódott. Szívem mélyén ragaszkodtam eredeti szándékaimhoz, Újbudához. Vallom, hogy nagyon



...olyan erős
fonatú legyen az
újbudai szociális
háló, amiből
nem eshetnek
ki a valóban
rászorulók...

Azt, hogy az első sorban harcolt, érzékelhette nemcsak Újbuda, de az egész ország, sőt a
főpolgármester is, akit még soha senki nem
támadott ilyen vehemenciával.



A választások még odébb vannak, de egy érvet minden bizonnyal szolgáltat ellenfeleinek
az újabb szerepvállalása…

Talán nem csak én emlékszem, hogy az
előző választás idején azzal támadtak politikai ellenfeleim, vajon a parlamenti képviselőségem mellett el tudom-e látni a polgármesterséget is, nem „érdemel-e meg”
Újbuda egy teljesen önálló vezetőt? Én
akkor azzal érveltem, hogy a városfejlődés
olyan szakaszában vagyunk, amikor van
annak jelentősége, hogy a városrész megismertetésében, a források biztosításában
megkettőzze magát a polgármester. Ezt az
érvelést azóta az élet igazolta. Most, amikor a főváros és a városrészek közötti hatáskör-módosulás van napirenden, soha
nem látott fejlesztési pénzek áramlanak
be Budapestre, még inkább hangsúlyos


Révész Marianna

Az igaz, hogy a Budapestet irányító nagyobbik koalíciós párt nevében nyomatékosan megfogalmaztam, megfáradt a vezetése a fővárosnak, a városnak új lendületet
kell adni, s ehhez bizonyos értelemben új
csapat kell. Ez valamennyiünk érdeke, akik
a világváros és egyes városrészei fejlődését
szeretnénk látni, s hajlandóak is vagyunk
ezért cselekedni. Szerencsére megszületett
a kompromisszum: Demszky Gábor tapasztalatát a fővárosi szocialista frakció új
lendületével ötvözzük. Ebben a folyamatban személyesen is szerepet vállalok. Nem
igaz az a hír, hogy főpolgármesterként,
vagy szuperhelyettesként, de mint fővárosi
listavezető, illetve úgy, mint a nagyobb és a
kisebb koalíciós párt kétfős fővárosi politikai egyeztető fórumának egyik résztvevője
– nota bene, mint Demszky Gábor politikai egyeztető partnere – igen.

totta, Lakos Imre pedig alpolgármestersége mellett az egyik legfontosabb fővárosi
bizottság elnöke ebben a ciklusban.


Vitáznak vagy sem majd a vezető és a hozzá
rendelhető lovak számáról, annyi bizonyos,
hogy nem lesz kisebb a terhelése Önnek sem.

Egy aktív ember mindig talál új feladatokat. A polgármesteri munka sajátossága,
hogy itt nincsenek végérvényesen megoldott feladatok, hiába „húz bele” valaki,
nem lesznek üres, munkanélküli napjai.
Szándék és ambíció kérdése, ki menynyi terhet vállal magára. Úgy gondolom,
hogy az elmúlt négy évben jó arányban
vállalkoztunk: voltak távlatos céljaink, és
vállaltuk azokat a rövid távú feladatokat
is, amelyek elviselhetőbbé tették az itt élők
mindennapjait. Ebben a tekintetben az
elkövetkező időszakban lesznek áthúzózó
feladatok, a választások utáni új vállalások,
és azt is át kell gondolni, nemcsak financiálisan, hogy a kormányzat által ezekben a
napokban beterjesztett megszorítások milyen hatással lesznek az önkormányzatokra, miben kell szemléletileg változtatni.


Mi lehet az áthúzódó, és mi az új feladat
Újbudán?

Az ebben a ciklusban elkezdett távlatosabb fejlesztések értelemszerűen folytatódnak. A következő – bármilyen színezetű – vezetés fontos feladata lesz a már

tudva, hogy elsősorban piaci szereplők jelennek majd meg tőkéjükkel és igényeikkel: nem lesz könnyű a piaci és a lakossági
érdekek eredőjét megtalálni, olyan fejlesztéseket támogatni, amelyek nem terhelik
az itt élőket, de hatásuk kedvező az életminőségünkre.
Az új feladatok közül csak a legfontosabbat említem meg. Újbuda eddig is városrészek szövetsége volt a falusias részektől a lakótelepeken át a polgáriasult belvárosi és hegyvidéki részekig. Az új önkormányzatnak meg kell teremteni azokat a
szervezeti kereteket, amelyek elősegítik,
hogy Újbuda a kisközösségek szövetségévé váljon. A helyben megválasztott képviselőknek létre kell hozni kísérleti, jobb
esetben éles körülmények között a részönkormányzatokat, amelyek a helyi fejlesztési, üzemeltetési kérdésekben a döntések
egy részét átvállalják, s ehhez a szükséges
források bizonyos része fölött is hatáskörrel bírnak. Ez persze nagyobb felelősséget
ró a helyben megválasztott képviselőkre,
de csak így növekedhet a civil kontroll
szerepe az önkormányzatiságban.


Mire célzott a szemlélet megváltoz(tat)ása
kapcsán? A hivatal dolgozói nem rögtön leépítésekre asszociálnak?

Arról tudok beszélni, ami a mi terveinkben szerepel. Ha a következő választáson
bizalmat szerez az MSZP-SZDSZ koalíció

Az interjúnak ezen a pontján már alighanem
azt hiszik az érintettek, hogy a hivatal dolgain
szépen átsiklottunk..

A kulcsszavak itt is a hatékonyság és a dinamizmus. Ha októberben úgy döntenek a
választók, hogy ez a koalíció folytassa a kerület vezetését, tudjuk, mi a feladat. Például a városüzemeltetést kell dinamikusabbá tenni. Már a 2007-es költségvetésben
meg kell jelenni a tudatos játszótér-, út- és
parképítésnek, hiszen az elmúlt három év
összehangolt, előre eltervezett fejlesztései
ezt bizonyítják. Sőt, nemcsak az utak, közterületek fejlesztését kellene immár négyéves tervben rögzíteni, hanem az oktatási
intézmények felújítását is. Terveink szerint
az önkormányzati utak jelentős része átépülhet, belterületen egyetlen burkolatlan
út sem lesz a ciklus végére.
Ami a hivatalt, és az önkormányzat
szervezetét illeti: elgondolkodtató, hogy
jelenleg 96 intézményünk van. Ezek működésének javítása földrajzilag és szakmailag is elengedhetetlen feltétel. Nagyon sokat várunk a lassan két éve tartó
informatikai fejlesztéstől: százmilliós
nagyságrendű saját és pályázati forrást
fektettünk be, aminek a gyümölcse be
kell, hogy érjen.
Ha egy újbudai lakos ebből azt érzékeli, hogy a szolgáltatás-szemlélet kezd kialakulni az önkormányzat berkein belül,
akár a szakorvosi rendelőre, akár a megnagyobbított központi ügyfélszolgálatra
gondol, akkor tudja, hogy mit szeretnénk
erősíteni, folytatni.


önkormányzati negyed van kialakulóban a
Zsombolyai utcában?
A jelenlegi ciklus nagy érdeme, hogy fizikailag is szétválasztottuk a politikát a
hivataltól. A régi Bocskai úti épületben
van a jegyző és a hivatal a nagy ügyfélszolgálattal, az új kisebb Zsombolyai úti
épületben a választott vezetés és törzskara,
vele szemben az átépítendő volt rendőrségi
épületbe pedig a ma még több helyen dolgozó részlegeink kerülhetnek kiegészítve
például az ÁNTSZ-szel. 2007 végére a kerület lakosai mindent egy helyen elintézhetnek majd ebben a három szomszédos
épületben. Mindez nem érinti azt az elképzelést, hogy a helyi képviselők politikai
döntéseiket a helyi fejlesztésekről, aktuális
városüzemeltetési kérdésekről meghozzák. Az sem mond ennek a fenti elvnek ellent, hogy az egyszerűbb szolgáltatásokat
kihelyezett okmányirodák révén közelebb
visszük az emberek lakóhelyéhez.


Nincs némi ellentmondás a tervezett városrészi önkormányzatok és aközött, hogy

Eddig nagyobbrészt a jövőről, a tervekről esett
szó. Valljuk be, ehhez kell némi önbizalom. Mi
lehet ennek az alapja, a siker? Egyáltalán Ön
mit ért siker alatt?

Akkor most a múltra hivatkozva válaszolok, mit tartok sikernek. Ha az elmúlt és
még most is tartó ciklusnak volt hozadéka, az egyik feltétlenül az, hogy szemléletet váltottunk a legjelentősebb kérdésben:
nem az a megoldandó probléma Újbudán,
ami a polgármester, vagy éppen a hivatal
szemét bántja, hanem az, ami az itt élők
többségét zavarja. Ehhez persze szélesíteni
kell a párbeszédet, erősíteni az oda-vissza
csatolható információs csatornákat: ezért
hoztuk létre a zöld számot, azért van a
heti Újbuda is. Ha pedig van információnk, akkor a leghatékonyabb megoldást
kell megtalálnunk, olykor a hivatal útvesztői helyett: ezért kaszáltam magam

Valószínűleg a legkényesebb terület a szociális. Ennek ellenére sokfelől járnak ide tanulmányozni az újbudai modellt. Mit lehet itt a
szemléleten változtatni?

Azon nem akarunk változtatni, hogy
véleményünk szerint továbbra is a két
kiemelt célcsoportot kell támogatnia az
önkormányzatnak: a szociálisan rászoruló egyedülállók, valamint a nagycsaládosok körét. A szemléletváltozást itt
már elkezdtük. Azt kell erősíteni, hogy a
támogatásokat a leghatékonyabban juttathassuk el a rászorulókhoz, hogy olyan
erős fonatú legyen a szociális háló, amiből
nem eshetnek ki a valóban rászorulók. A
pénzbeli támogatások mellett növelni kell
a szolgáltatások arányát. A nagycsaládosoknál például az iskoláztatás költségeit
átvállalva ingyenes tankönyvekkel, vagy
a számukra egyébként elképzelhetetlen
nyaralást elősegítve; az idősek esetében
a gyógyszertámogatás és a házi segítségnyújtás rendszerét továbbfejlesztve.

sok éppen megkezdett feladatom van itt,
amit nem lehet egy ciklus alatt sikerre
vinni, fontosságuk miatt pedig félbehagyni nem szeretném őket.


itt Újbudán, tudva, hogy a szervezetek
és személyek hogyan működtek, hogyan
váltották be az elmúlt időszakban a hozzájuk fűzött reményeket, azt is tudjuk,
mihez kell hozzányúlni. Például a kiemelt
területeket – egészségügy, szociálpolitika,
oktatás – felfogásában nagyon hasonló
módon kívánjuk kezelni, ám a hatékonyságon jelentősen javítani szükséges. Az
egészségügyre is kihat például az a tény,
hogy a fővárosi tendenciával ellentétben

...Újbuda
lakói rendet,
rendezettséget és
kiszámíthatóságot
szeretnének...
is parlagfüvet, ezért kátyúztuk a fővárosi
utakat is utólagos pénzügyi rendezésben
bízva, ezért szállíttattuk és szállíttatjuk el
a gépkocsironcsokat. Számomra az a siker,
ha tudom, mit szeretnének az itt élők, és
ebben tudunk lépni.


Nem hagyhatjuk ki a kérdést, hogy az olvasó
szembesülhessen a róla Önben kialakult képpel: Ön szerint mi fontos az Újbudán élőknek?

Csőbehúzós a kérdés, de nem térek ki előle.
Attól eltekintve, hogy a most pótvizsga előtt
álló diákoknak, a Szent Imre Kórházban
műtétre váróknak, a keresztelőre készülődőknek pillanatnyilag teljesen másnak
tűnik a világ, kitapintható valami közös
érdekeltség. Én baloldali demokrataként
úgy vélem, hogy az embereket leginkább a
rend hiánya zavarja. Most nem rendőrségi
ügyekről beszélek, hanem az ügyintézés,
az intézmények, az utcák, a parkok rendjéről. És arról, hogyan lehet a rendet fokozni,
szabályozni, betartatni. Most július 1-jétől
lépett életbe a rendeletünk a 12 tonnánál
súlyosabb teherjárművek behajtásáról. A
cél minden itt élő számára világos. Idő kell,
míg kiderül, be is tudjuk-e tartatni. Ellenpéldát is tudok mondani: szabályoztuk az
utcai szeszesital-fogyasztást – leegyszerűsítve betiltottuk – ám ez a gyakorlatban
mégsem működik. Most tanulmányozzuk
a XIII. kerület koldulást szabályozó rendeletét, hátha jó ötletet tudunk meríteni,
hiszen a kisebbség koldulási joga mellett
ott van a többség joga is a zavartalan közlekedéshez. A kérdésére visszatérve: én
azt tapasztalom, hogy a világ hírei ugyan
szinte néhány perc alatt eljutnak hozzánk,
életünkben mégis a nagyobb szerepet a
kisebb közösségünk, a sarki bolt, az emelet, ahol élünk, a szomszédok játsszák.
Újbudára kivetítve mindezt: most nagyon
nagy fejlesztések előtt állunk. Ezeknek a
fejlesztéseknek a többsége jót tesz nekünk,
főleg értünk és miattunk van. De azért,
hogy ez tényleg így legyen, az önkormányzatnak az itt élők érdekeit, szempontjait
figyelembe vevő kereteket – ha úgy tetszik
korlátokat – kell felállítani, és azokat szigorúan, határozottan érvényesíteni.
Halász Lajos
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Vidám családi ünnep Gazdagréten

Mintha nem volna akkora
tömeg, ahogy azt a hasonló
rendezvényeken megszokhattuk – ez az első gondolatom vasárnap dél körül a
Torbágy utcai parkban. A
második meg az, hogy hát
persze, a focivébé! Asszony
legyen a talpán, aki ilyenkor ki tudja robbantani a teremtés koronáját a tévé-távirányító – dobozos sör – pizzaszeletek
bermudaháromszögéből…
Ha máshogy nem megy, hát finom,
hűsítő italok ígéretével kezdhetjük a szabadba csalogatást, erre remek alkalmat
nyújtanak a szentivánéji mulatság büfésátrai. A boros standnál álló lányok szerint előző nap sem voltak túl sokan, de aki
odament hozzájuk, az végigkóstolt mindent. Délelőtt főleg a különleges pálinkákat, délután a borokat, estére pedig maradt
a szokásos fröccsözés. Az hamar kiderül,
hogy a mandulabor nem megvetendő itóka, kissé édes, de különleges, olyan, mintha folyékony marcipánt kortyolgatnánk
(férfiemberek ne is próbálkozzanak a fogyasztásával), bár nem olcsó mulatság,
háromszázat kérnek egyetlen decijéért.
A vasárnap kora délutáni hőségben
a színpadon svábos hatású sramlizene
szól, név szerint a Szigeti Fiúk, őket a Fit
Forma Stúdió wellness bemutatója követi, hogy némi testmozgásra buzdítsa a
közönséget. A tűző napon erre nincs sok
esély. Az árnyékban hűsölve akadunk
rá az egyik főszervezőre, a kerületi tévé
vezetőjére, Vincze Kingára is. Két szelet
dinnye között elmondja, hogy bár a nagy
meleg a szervezők rémálma, szombaton
rengetegen voltak kint a rendezvényen.
„Ebben az évben különösen tekintettel voltunk arra, hogy a lakótelepen élőket
kíméljük a zajtól, így idén nem engedtük
meg, hogy a vidámpark különböző játékainál zene szóljon. Zene csak a színpadon szólt, az is csak 22 óráig, pedig a rendőrségi engedély éjfélig szólt. A tűzijáték a
szokásos 8–12 perc helyett mindössze 4
percig tartott. Ugyancsak idei újítás volt
az, hogy szombat délután a színpadon
mulatós blokkot
szer veztünk.
Vasárnapra a hagyományokat
követve a
magyar
poprock

élet népszerű művészeit hívtuk meg.
A szülők ezúttal is
örömmel vitték gyermekeiket a kézműves
foglalkoztató sátrakba, ahol ingyenesen
vehettek részt a programokon” – sorolja
Vincze Kinga. A műsorral kapcsolatban elmondja, „nincs olyan
produkció és vendég,
aki mindenkinek egyformán tetszene, de
törekszünk arra, hogy
az Újbuda önkormányzata által
szervezett családi napok
a lehető legszélesebb
körhöz szóljanak, és
a rendőrség adatai
szerint már az első két
napon ötezer vendége
volt a Szentivánéji bulinak! Az idei program érdekessége, hogy már pénteken
elkezdtük, igaz, csak este 6
órakor, »hangoskodás« nélkül.
Tábortüzet raktunk, körülötte
énekeltünk. Már péntek este is
sokan megkóstolták a finom csapolt sört, ami, valljuk be, mindenkinek jól esik ebben a nagy melegben.”
A rendezvényre számos kerületi
politikus is kilátogat, akad, aki csak
egyedül, és van, aki családostul. Molnár Gyula polgármester fontosnak
tartja, hogy az önkormányzat lehetőséget teremtsen arra, hogy az ilyen
jellegű ingyenes programokon azok
is részt vehessenek, akik egyébként
nem tudnának jegyet venni egy-egy
nagy koncertre. „Jó érzéssel tölt el,
amikor a vidám forgatagban sétálva
azt látom, hogy a családok sok-sok
gyerekkel látogatják ezeket a
programokat” – teszi hozzá a
polgármester.
A hétvége nagy

részét a rendezvényen tölti Balázs
György gazdagréti képviselő is. A
hőség az egyetlen, ami nem nyeri
el tetszését, de örömmel látja, hogy
amint vége van egy meccsnek,
megugrik a látogatók száma. „Többen mondták nekem környékbeliek
is, hogy nagyon jól érzik magukat
a Szentivánéjen, és már várják az
évenkénti közösségi szórakozást. A
következő hasonló alkalom a hagyományos gazdagréti halászléfőző-verseny lesz szeptember 16-án” – öszszegzi tapasztalatait a tanácsnok.
A szabadtéri rendezvény nem
csak a szórakozást szolgálja, hiszen a
sátrak alatt rátalálunk az egyik bank
munkatársaira, akik hitellehetőségekről világosítanak fel, odébb jelentkezhetnünk ingyenes fényterápiás
kezelésre, másutt
pedig megismerkedhetünk az
aurafotózással.

Fotók: Dömök Viktória és Révész Marianna

Június 23–25. között
rendezték meg Gazdagréten a hagyományos
Szentivánéji bulit. Az idén
háromnaposra bővült
rendezvény a korábbiaknál is színesebb közösségi programkínálattal
várta az érdeklődőket.

A programokhoz
kapcsolódva az önkormányzat is kitelepült a parkba.
Az érdeklődők egy
kérdőív kitöltésével
még nyerhetnek is, a
sorsolás díjai között van
MP3 lejátszó és értékes
vásárlási utalvány is. A felmérés során a
hivatal munkatársai arra kíváncsiak, hogy
a környékbeliek tudják-e fogni az Újbuda
TV-t, szokták-e nézni, olvassák-e lapunkat, hogy tetszik nekik a Szentivánéj, illetve kit látnának szívesen a következő rendezvényen.
Az önkormányzat munkatársai megemlítik, arra számítottak, hogy több
szakmai kérdést kapnak, de erre, úgy tűnik, itt és most nincs olyan nagy igény.
Néhány érdekes felvetés mindenesetre
befut, például az, hogy a
metrófelújítás ideje alatt
közlekedő 239-es
buszjáratot a

munkálatok befejezésével is megtarthatnák az illetékesek. Az ötlettel előálló
fiatalembernek meg is ígérik a sátorban
fogadóórát tartó hölgyek, hogy ha kérését
hivatalos formában is eljuttatja nekik, azt
közvetíteni fogják a főváros felé.
A színpadon a hétvégén sok hazai
sztár megfordul, köztük van Krisz Rudi,
Balázs Pali, Pintér Tibor, Csonka András,
Komár László, és természetesen a Crystal,
akik vasárnap este egy fontos bejelentést
is tesznek Molnár Gyula polgármesterrel
együtt: az együttes új dalainak élő lemezbemutató nagykoncertje az újbudaiaknak
szóló ajándék lesz. Hogy hol és
mikor? Szeptember első hétvégéjén, a Feneketlen-tónál.
R. M.

ÚJBUDA 2006. JÚLIUS 12.

Gördeszkások
a Kosztolányin
A görkorcsolyázók, gördeszkázók
hamar megtalálják azokat a szegélyeket, alacsony kerítéseket, ahol ugrásaikat gyakorolhatják. Ilyen hely található
a Kosztolányi Dezső téren is.
Csattog is korcsolya sűrűn, ezt a műkőszegélyen hagyott elszíneződés is mutatja.
Az építmény láthatóan jól bírja a nyúzópróbát, és egyelőre a legények ízületei
is. Hogy ötvenéves korukban milyen
diagnózist kapnak majd, arra most nem
gondolnak. Egyébként más sportoknál is
előfordulnak „foglalkozási” betegségek,
gondoljunk csak a súlyemelőkre, a birkó-

Lecsillapult a kürtő-vihar

Révész Marianna

A fórum résztvevői előbb rövid tájékoztatást hallgattak meg a lakótömb udvarára
tervezett vészkijárat-szellőzőről. Elhangzott, hogy a kis bitumenes focipálya területére kerülő műtárgy mintegy 1,5-2 méter
magas lesz, és esztétikusan fog illeszkedni
a környezetbe. Menekülési funkciójáról
nem sok szó esett, hiszen a metró eddigi
története során még nem került sor ilyen
típusú mentésre. A szellőző a leghosszabb
alagútszakasz (1480 méter) levegőcseréjét
teszi lehetővé, mégpedig úgy, hogy kiereszti azt a légmennyiséget, amit a szerelvény
maga előtt tol, és a két alagutat összekötő
folyosó nem visz át a másik alagútba. E
működési elv egyben azt is jelenti, hogy az
elhaladó vonatok mögötti szívóhatás következtében a szellőzőn át levegő jut vissza
az alagútba. A tervezők elmondták, hogy
a szellőzőbe nem kerül ventilátor – tehát
búgó villanymotor nem okoz majd zajt –, a
metrókocsik maguk fogják kitolni, illetve
beszívni a levegőt az aknán keresztül.
Az alagút ezen a szakaszon 16 méter
mélyen halad el a felszín alatt, így a kocsik okozta zajhatás is igen alacsony lesz.
Ezt a véleményt arra is alapozzák, hogy a
korábbi 2-es, 3-as metrók vonalán elhelyezett hasonló szellőzők – több ilyen van
a belvárosban – hagyományos (zajosabb)
működésük ellenére észrevétlenül üzemelnek. Szennyezettség szempontjából a
levegő összetétele a normatív értékek alatt
marad majd, mert a vonatokat villanymotorok hajtják, és a járművek műanyagbetétes – tehát nehezen kopó – féktárcsái a
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A Gellért téren nincs vita, a szakemberek vigyáznak a hőforrásokra

levegőt gyakorlatilag nem szennyezik. A
korábbi metróvonalaknál a „betoncső”
kivitelezésénél megengedett volt bizonyos
víz átszivárgása, a jelenlegi korszerű technológiánál légszáraz teret kell biztosítania
a kivitelezőnek.
A lakók a fórumon nehezményezték,
hogy nem kaptak időben tájékoztatást az
őket érintő munkákról, és hogy a fejük felett döntenek az illetékesek. Félnek az építkezéstől, hiszen a lakóépületek jellemzően
az 50-es, 60-as években épültek, a külső
A Combino villamosok Hungária úti megújult
kocsiszínjét június 30-án Aba Botond, a BKV
Rt. vezérigazgatója és Lakos Imre, Fővárosi
Önkormányzat városüzemeltetési bizottságának elnöke mutatta be a sajtó képviselőinek. A kocsiszín több évtizeden keresztül
adott otthont a nagykörúton közlekedő Ganz
csuklós villamosoknak, melyeket július 15től a Combino villamosok váltanak fel. Az
alacsonypadlós Combinónak a régiektől
eltérőek a karbantartási igényei, elektromos
berendezéseinek többsége a jármű tetején helyezkedik el, javítása új technológiát
kíván, ezért volt szükség a szerelőcsarnokok
átépítésére, a szükséges technológiai berendezések telepítésére, valamint a vágány- és
felsővezeték-hálózat átalakítására. A munkálatokkal a közbeszerzési pályázatot elnyert
ZS. Brno a.s. céget bízták meg, a ráfordítások
költsége mintegy 1,6 milliárd forint volt.
Július 1-jén délelőttől viszont üzemszerűen
közlekednek a vonal teljes hosszában a már
megérkezett szerelvények, s ahogy leszállítja
őket a gyártó cég, kiszorítják a régi kétrészes
kocsikat a vonalról. Képünk a dél-budai végállomáson készült szombat kora délután.

közművek így is rendre meghibásodnak,
hát még akkor, ha súlyos teherautók járnak felettük. A kivitelezés alatti zaj, por és
egyéb hatás felborítja az eddigi nyugodt,
bensőséges hangulatot, tönkreteszi az általuk ültetett és gondozott növényzetet.
Sokan vélik úgy, hogy a metró üzembe
helyezése után, a várható környezeti terhelés hatására, elértéktelenednek a lakásaik. Ezért a tervezőktől, beruházóktól új
alternatívát várnak. Kifogásolták, hogy a
4-es metró honlapján szinte semmi sem

Dömök Viktória

Az újbudai önkormányzat
metróbiztosa, Kovács Levente és a
beruházó DBR Metró Projekt Igazgatóság vezetése június 21-én beszélgetésre invitálta a Petzval József utca
– Náday utca – Fehérvári út mentén
lakókat és képviselőiket a beruházó
tanácstermébe.

KÖZLEKEDÉS
található a témáról. Többen jogi orvoslatot helyeztek kilátásba, ha nem változik az
építkezés tervezett helyszíne.
A meghívó szervezetek képviselői a
válaszukban elmondták, hogy a metróépítéssel kapcsolatos tájékoztatást még
meg kell tanulniuk, hiszen a kerületben
eddig nem épült hasonló nagyságú létesítmény. Kiemelten fontosnak tarják ők
is, hogy a lakosságot érintő valamennyi
folyamatról kellő időben és részletességgel
nyújtsanak felvilágosítást. Erre a jövőben
jobban odafigyelnek. A metróberuházás
honlapját ért kritikát is jogosnak tartották, és jelezték, már készül az új, ami napokon belül felváltja a régit.
A szellőző várható hatásaival kapcsolatosan komplex tájékoztatóanyagot készítenek, és azt 2-3 héten belül eljuttatják
az érintettekhez. Hangsúlyozták, hogy az
építmény helyének kiválasztása igen behatárolt, hiszen az nem térhet el jelentősen a
nyomvonal tengelyétől, és kiemelt igény,
hogy közterületen legyen. Az eddigi eljárás jogszerűen zajlott, még ha az érintettek sérelmezik is a jelenlegi helyzetet, ami
részben érthető. Lehetőség van arra, hogy
több ponton is mérsékeljék az építkezés
okozta gondokat: kiemelten figyelnek a
munkaterület kijelölésére, a fák átültetésére, ha az szükséges a kivitelezés miatt,
illetve kivágás esetén az azonnali pótlásra.
Hatósági eszközökkel akadályozzák meg a
nehéz gépjárművek környezetrombolását.
A beruházó igénye alapján környezetbarát
építési technológiát fognak alkalmazni,
az ún. lőttbetonos eljárást. Amikor pedig
kiadják az építési engedélyt felépítmény
kivitelezésére, azt úgy fogalmazzák meg,
hogy a leginkább figyelembe vegyék a lakók érdekeit. Végezetül elhangzott, hogy
a beruházás végén a lakók egy megújult
parkot kapnak majd vissza, amibe jól fog
illeszkedni az új létesítmény.
n. n.

Kamionstop
Újbudán
A 12 tonnánál nehezebb járművek július
1-jétől csak engedéllyel közlekedhetnek az
újbudai közutakon. A közútkezelői hozzájárulásért költségtérítést, az úthasználatért
fenntartási hozzájárulást kell fizetni.
Újbuda képviselő-testülete rendeletben szabályozta, hogy milyen formában
használhatják a nehéz teherautók Újbuda
útjait. A rendelet kimondja, hogy a 12 tonnát meghaladó tehergépkocsik helyi közútra történő behajtásához közútkezelői
hozzájárulás szükséges. A hozzájárulást
az önkormányzat polgármestere adja ki
egy alkalomra, vagy 30 napra. Ez a hozzájárulás megtagadható, ha a szállítmány
megbontható, illetve ha az út teherbírása
és állapota nem alkalmas arra, hogy azon
nehéz tehergépkocsi közlekedjék. A hozzájárulás tartalmazza az útvonalat, amelyen az érintett teherautónak közlekednie
kell, illetve, hogy az utat milyen feltétellel
használhatja.
A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet nyomtatványon lehet benyújtani, és
azért a tehergépkocsi tulajdonosának 2000
Ft költségtérítést, valamint a jármű tömegétől, és az útvonal hosszától függő útfenntartási hozzájárulást kell fizetnie. Az ebből
származó bevételt a helyi közutak karbantartására, felújítására kell felhasználni.
A korlátozás bevezetésére azért volt
szükség, mert a szakemberek szerint az
utakat leginkább a nehéz teherautók teszik
tönkre. Újbuda 2005-ben közel egymilliárd forintot fordított a közterületek állapotának javítására, és elsőként vezette be a
kátyúk bejelentésére a zöld számot. A mostani rendelkezés célja is az, hogy megakadályozzák a kerület útjainak a romlását.

Combino a Skálánál

Vasúti sínpár és zajvédő fal épülhet

Növekvő forgalom, csökkenő zaj?
Zajvédő fal épülhet az Albertfalva és
Kelenvölgy között haladó vasúti sínek
két oldalára annak a fejlesztésnek
részeként, amelyben egy negyedik
vágányt is építenek a szakaszon, az
eddigieket pedig felújítják. A MÁV
gyorsabb, kényelmesebb közlekedést
ígér az építkezés után a távolsági és az
elővárosi forgalomban is. A hatástanulmány szerint a környéken nem nő a
zajterhelés.
zók karfiolfülére, a teniszezők könyökére,
vagy a labdarúgók térdműtéteire.
A lélegzetelállító ugrások néha megállásra késztetik a járókelőket. Lendületes
nekifutás után a versenyző felugrik a kőfalra, és haránt „slide-dal” gyalulja végig
a keskeny falat. Leugrás hátrafelé, aztán
elegáns ívben kigurulás. Újabb nekifutás
után ismétlődik a mutatvány.
Volt még slide-képes pálya a Szent Imre-templomnál és a Műegyetem menzájánál, de az ingatlanok szívtelen tulajdonosai akadályok telepítésével lehetetlenné teszik a pálya használatát. Az okozott károk
őket sújtják, tehát védekezésük érthető.
A dolognak ez a része az ifjú bajnokokat legkevésbé sem foglalkoztatja. Kitartásuk, bátorságuk azonban tiszteletreméltó.
Kár, hogy nem valami jobban kamatozó
erőpróbára fordítódik, ami a versenyzőnek több sikert és elismerést hozna. De
erre majd csak évtizedek múlva jönnek rá,
ám lehet, hogy akkor sem. Az élet úgy alakult, hogy ők ezt találták maguknak, ezt
a színpadot. A cél most csak ennyi: megmutatni, hogy itt vagyok, ügyes vagyok
és bátor! Vegyetek észre! A falfirkálásnál
mindenesetre sokkal kevésbé káros.
Kép és szöveg: MP

Új vasúti sínpárt építését tervezi a MÁV
a jelenlegiek mellé Budapest-Kelenföld és
Tárnok között. Ezen szakaszon jelenleg
három vágány van (Budafok-Belváros és
Tárnok között két nyomvonalon haladnak a szerelvények), és ezeken bonyoló-

dik a Budapest–Székesfehérvár–Nagykanizsa (30-as), valamint Budapest–
Pusztaszabolcs–Pécs (40-es) vonal forgalma. Az új vágány építése után több vonat
tudna közlekedni a szakaszon, mind az
elővárosi, mind a távolsági forgalomban.
Ráadásul a meglévő síneket is felújítják,
így gyorsabban járhatnak majd a vonatok.
A megnövekedett forgalom és a gyorsabb
szerelvények elvileg nagyobb zajjal járnak,
a vasúttársaság azonban azt ígéri, hogy ezt
nem lehet majd hallani a korszerűbb pályatest és a zajvédő falak miatt.
A XI. kerületben a Kelenföldi pályaudvart elhagyva Albertfalva és Kelenvölgy
között haladnak a vonatok, a Szerelmey
Miklós utca, a Vasvirág sor, illetve a Kővirág sor házai vannak a pálya két oldalán.

Az elkészült környezeti hatástanulmány
mindkét oldalra szinte végig tervez zajvédő falat, egyedül a kelenvölgyi sportpálya
magasságában nem tartja szükségesnek
azt. Újbuda képviselő-testülete, amely júniusi ülésén tárgyalt a tanulmányról, erre
a szakaszra is kérte a zajvédelmet.
A zajterhelés mérésénél egyébként
nem a kiugró értékeket, hanem az átlagot
figyelik. Ha egy vonat 80-90 decibellel
(dB) robog el, de utána egy órán keresztül csend van, akkor az nem éri el az átlag
alapján számolt határértéket. Ez egyébként
65 dB (éjszaka 55 dB) egy kertvárosias lakóterület mellett. Például a budai Skálánál,
az Október huszonharmadika utcában,
a Fehérvári úti kereszteződés közelében
körülbelül 70 dB az átlagos zajterhelés. A

kerületben haladó bevezető utaknál pedig
gyakran haladja meg a határértéket a zaj,
a Budafoki és a Budaörsi úton akár 80–90
dB-es átlagok is előfordulnak.
A kerületi képviselő-testület nem támogatta, hogy az illetékes hatóság kiadja a
környezetvédelmi engedélyt a hatástanulmány néhány hiányossága miatt. Továbbá
a már említett zajvédő fal építésén kívül
kérte, hogy épüljön egy gyalogos átjáró
Albertfalva és Kelenvölgy között.
A vágányépítés és a felújítás a MÁV
terve szerint leghamarabb a jövő év második felében indulhat meg. A vasúttársaság egyébként az Európai Unió Kohéziós
Alapjából is szeretne támogatást kapni a
fejlesztéshez.
G. P.

Pályázat a Hadik Kávéház ingatlanának hasznosítására


A Hadik – Kávéház Kft. (1117 Budapest, Hunyadi János út 18.)
Budapest Főváros XI. Kerületi Újbuda Önkormányzatának 100
%-os tulajdonában lévő társasága pályázatot hirdet a kft. tulajdonában álló Budapest, XI. ker., Bartók Béla út 36-38. fszt. 3.
(Hrsz: 4988/0/A/3) 647 m2-es valamikor Hadik Kávéház ingatlanának teljes körű hasznosítására.



A pályázatnak ki kell térni a pályázó referenciájára, szakmai
múltjára, a leendő Hadik Kávéház üzemeltetésének ismertetésére, a hely jellegének hosszú távon történő meghatározására, a leendő külső és belső építészeti irányok megrajzolására, a közvetlen környezet hasznosítására, egyéb üzleti
elképzelésekre.



A pályázat kiírójának célja, hogy az ingatlanban a történelmi
múlthoz hasonlóan nívós vendéglátó tevékenység folyjék, a
valamikori Hadik Kávéház nevéhez méltó módon, ezzel új fejlődési pályát kijelölve a közvetlen és közvetett környezetére.



Az ingatlan megtekinthető 2006. július 12-én 16 órától 17 óráig, és 2006. július 13-án 9 órától 10 óráig, ahol az érdeklődők
felmérési tervmásolatot kaphatnak, valamint további információkat a pályázattal kapcsolatosan.



A pályázat kiírója nem határozza meg, hogy milyen jogi
konstrukcióban kerüljön sor a tevékenység folytatására (bérlet, tulajdonba vétel stb.), nem határozza meg az ingatlan
hasznosításának ellenértékét sem (bérleti díj, adásvételi öszszeg stb.), erre a pályázóktól vár konkrét, megvalósíthatósági
tanulmánnyal alátámasztott ajánlatot.



A pályázat benyújtásának határideje 2006. augusztus 1., 16
óra, helye a cég székhelye.



A pályázatot zárt borítékban „Hadik Pályázat” jelige megjelölésével kérjük benyújtani. A további értesítések céljából
a pályázó adatait zárt borítékban a benyújtott pályázathoz
kérjük mellékelni. A pályázat benyújtásához a pályázóknak

15 100 000 Ft bánatpénzt kell elhelyezniük a dr. Petrahai
Katalin egyéni ügyvéd CIB ZRt.-nél vezetett 1070024427920303-51900001 számú letéti számlájára, „Hadik
Pályázat” jelige megjelölésével. Az ezt igazoló banki bizonylatot a pályázathoz mellékelni kell.


A pályázat kiírója a pályázat nyerteséről szakmai zsűri bevonásával 2006. szeptember 1-jéig dönt. A bánatpénz a pályázat elbírálása után, a 100 000 Ft-os banki és ügyvédi költség
levonását követően, a veszteseknek az eredmény kihirdetését követő 3 munkanapon belül az érintettek értesítésével
egy időben visszautalásra kerül. A nyertes pályázó esetében a
bánatpénz a megkötendő szerződés(ek) kauciójaként szolgál
a továbbiakban.



A pályázat kiírója fenntartja jogot magának, hogy a pályázatot érvénytelennek nyilvánítsa.
Molnár Tibor, ügyvezető igazgató

PROGRAMOK
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A38 ÁLLÓHAJÓ
XI., Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940
MINDEN HÉTFŐ 21.00 Mondays on Waves:
PASOund System, Le Bizkuit. MINDEN KEDDEN
21.00 Bergi’s Kitchen House. MINDEN SZERDÁN
21.00 DJ Erik Sumo és barátai. MINDEN
CSÜTÖRTÖKÖN 21.00 Bosi (Love Alliance) és
vendégei. JÚLIUS 12. 21.00 Tetőterasz: Erik
Sumo és barátai. JÚLIUS 15., 22. 16.30 A

Magyar Mesezenekar Zsebtévé Turnéja.
JÚLIUS 26. 21.00 Richard Bona (USA).
ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Gyékényes u. 45-47. Tel./fax: 204-6788

KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00 Alakformáló női torna.
SZOMBAT 11.00 Alakformáló női torna.
Az AKH JÚLIUS 31.–AUGUSZTUS 20-IG zárva tart.

BME OMIKK AULÁJA

16.00, Hangoló zeneovi SZOMBAT 9.00, 14.00
Családi foglalkozás. HÉTFŐ 13.30, SZOMBAT
10.00 Dúr-moll ovi. KEDD 16.30 Csengőbongó hangszerbemutató, 17.00 Muzsikás
gyermektáncház, 18.45 Ír sztepptánc. KEDD,
CSÜTÖRTÖK 9.00 Zsebibaba délelőtti játszóháza. KEDD, PÉNTEK 15.45 Gyermektánc 5
korcsoportban. SZERDA 19.00 Picasso festőiskola. CSÜTÖRTÖK 16.30 Szeretet klub. PÉNTEK
15.00 Alma rajziskola gyerekeknek, 17.00
Barátom a digitális fotótechnika. SZOMBAT
14.00 XI./11. Lágymányosi Bélyeggyűjtő Kör,
14.00 Tiszteletbeli Hollótanya szerepjáték
klub. VASÁRNAP 8.00 Budapest Hobby Klub,
15.00 Nosztalgiaklub. JÚLIUS 21. 21.00 Folklór
színház: Bihari együttes.
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., Budafoki út 4-6.

XI., Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253

JÚLIUS 21-IG Tárlat a BME OMIKK új szerze-

Nyáron MINDEN HÉTKÖZNAP 10.00-18.00-IG
ingyenes pingpong, csocsó, társasjáték és internetezési lehetőség diákoknak. KEDD 10.00
Eklektika klub,16.00 Sakk és kártya szakkör.
SZERDA 18.00 Iai Jutsu. PÉNTEK 18.00 Taoista
Tai Chi. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG: 10.00-18.00-IG
Gazdagréti Közösségi Számítógépes Központ
és eMagyarország Pont

ményeiből

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760
HÉTFŐ 18.15, CSÜTÖRTÖK 16.45 Gerinctorna.
KEDD 17.00 VAGY SZERDA 18.00 Kerámia-tan-

folyam felnőtteknek (heti egy alkalommal).
KEDD, CSÜTÖRTÖK 19.00 Callanetics torna.
SZERDA 17.00 Fotóklub. MINDEN PÁRATLAN
HÉT CSÜTÖRTÖK 18.00 Ikebana klub. SZOMBAT
16.00 Őszidő nyugdíjasklub. MINDEN PÁROS
HÉT SZOMBAT 10.00 Vasútmodell klub 9-15
éveseknek. AUGUSZTUS 22 –IG A dél-budai
általános és középiskolák művésztanárai és
diákjai nyári tárlata.
FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
XI., Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868
HÉTFŐ 17.30 Angol nyelvklub, 18.00

Magnós klub, 19.00 Ír táncház a Greenfields
együttessel. HÉTFŐ 16.30, 17.30, PÉNTEK
KIÁLLÍTÁSOK

ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI
GYŰJTEMÉNY

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

16.00–18.00-IG: Római ásatások, egyházés iskolatörténeti kiállítás, Albertfalva
önállóságának évei 1819–1950-ig, az Első
Magyar Repülőgépgyár, borgyűjtemény,
Albertfalva asztalosiparának története.
BARTÓK 32 GALÉRIA

XI., Bartók Béla út 32. Tel./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlékszoba. JÚLIUS 21-IG Nagy Gábor György

festőművész Kilengés című kiállítása.
Látogatható hétköznap 14.00-18.00 óráig,
illetve a rendezvények ideje alatt.
CONGRESS PARK HOTEL FLAMENCO

XI., Tas vezér u. 7.
JÚLIUS 21-IG Németh Ferenc festőművész
kiállítása. JÚLIUS 21.–SZEPTEMBER 8. Az

Indonéz Magyar Kulturális Egyesület
kiállítása.

KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363
HÉTFŐ 15.30 Kóruspróba. HÉTFŐ, SZERDA 18.00
Step aerobic, 19.00 Kondicionáló torna. HÉTFŐ,
SZERDA, PÉNTEK 9.00 Alakformáló torna. KEDD

15.00 Kézműves foglalkozás gyerekeknek,
17.00 Bridzs klub, 17.00 Ifjúsági klub. KEDD
10.00 CSÜTÖRTÖK 14.00 Trilla énekiskola. KEDD,
CSÜTÖRTÖK 18.00 Aikido. CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK
17.00 Festőiskola. PÉNTEK 18.00 Happy Bike
Bringás klub. HÉTFŐ–PÉNTEK 10.00–19.00
Újbudanet lakossági internet-használat.
ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644, 309-0007
HÉTFŐ 19.00, SZERDA 18.00 Jazz-gimnasztika.
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 9.00 Senior megelőző
torna. KEDD 9.00, 19.00, CSÜTÖRTÖK 9.00
Callanetics. KEDD 18.00, PÉNTEK 17.00 Sport és
jóga. VASÁRNAP 8.00 Katolikus szentmise.
A többi program JÚLIUS VÉGÉIG szünetel. HÉTFŐ–
PÉNTEK 10.00–18.00 Net-Kuckó eMagyarország

pont. Minden megkezdett óra 200 Ft.
TIT STÚDIÓ
XI., Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514

Az Ásvány, Csapody Vera Növénybarát,
Csincsilla, Díszmadár, Gombász,
Hajózástörténeti, Madárpók, Tengerimalac,
Törpenyúl és Vadászgörény klubok várják
az érdeklődőket a szakmai kirándulásokra,
gyűjtőutakra. Információ: 466-9019. JÚLIUS
31-IG Öveges József emlékkiállítás: dokumentumok, tárgyi emlékek bemutatója, filmbemutatók. Előzetes bejelentkezés: 466-9019.

KLUBPROGRAMOK
MOZGÁSSÉRÜLTEK KLUBJA

KARINTHY SZALON

XI., Keveháza u. 19–21.

Homolya Tibor Kézenfogva című kiállítása.
Megtekinthetők munkanapokon 10.0016.00-ig és a rendezvények ideje alatt.

XI., Himfy u. 9.

XI., Karinthy F. út 22. Tel.: 209-3706
JÚLIUS 18-IG: Fodor Györgyi Szeréna fotográfus kiállítása. Kamaraterem: JÚLIUS 14-IG

MOLNÁR-C. PÁL GALÉRIA

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

A galéria előzetesen telefonon egyeztetett
időpontban látogatható.
RÉT GALÉRIA

XI., Törökugrató utca 9. Tel./fax: 246-5253
JÚLIUS 14. 18.00 Kulcsár Balázs fotóki-

állításának megnyitója. Megtekinthető
AUGUSZTUS 2-IG hétköznapokon 10.0018.00-ig.
SCHEFFER GALÉRIA

XI., Kosztolányi D. tér 4.
JÚLIUS 28-IG Kovács Gombos Gábor kiállítá-

sa Egy szerelem színvázlata címmel.
TETŐ GALÉRIA

XI., Ecsed u. 13. Tel: 203-5607
JÚLIUS 21-IG Kovács Melinda és Tót Erika

Szín-játék az egész világom című kiállítása.
Megtekinthető hétköznap 13.00–18.00-ig.
TRANZIT ART CAFÉ

XI., Bukarest u., Ulászló u. sarok Tel.: 209-3070
JÚLIUS 20-IG Ferencz Mónika, Szabó Anikó,

Adorján Gábor és Hajdú Gábor fotókiállítása A Paradicsomtól nem messze címmel.
JÚLIUS 20. 18.00 Sebestyén László India
könnycseppje – Srí Lanka című fotókiállításának megnyitója. Látogatható minden
nap 8.00-23.00 óráig
SZÍNHÁZAK

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.

Vendégjátékok a Kamaraerdei Ifjúsági
Parkban (XI., Kamaraerdei út 12-14. Tel.:
249-9759), JÚLIUS 12.19.00 Hunyady
Sándor: Júliusi éjszaka.

MINDEN HÓNAP 2. SZERDA 14.00 klubnap.

SZENTIMREVÁROSI EGYESÜLET (SZIE)
SZERDA 9.30–11.30-ig Baba-mama klub,

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

EGYHÁZAK
BUDAFOK SZT. LIPÓT PLÉBÁNIATEMPL.
XXII., Plébánia u. 2.
MINDEN HÓ 1., 3. ÉS 5. VASÁRNAP 12.00 Görög

katolikus szentmise.

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

3. vasárnap) Istentisztelet.

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

GAZDAGRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
XI., Rétköz u. 41. Tel.: 246 0892.
MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet
és gyermek istentisztelet. MINDEN HÓ 3.
VASÁRNAP Dicsőítés. SZERDA 9.00, PÉNTEK
9.30 Baba-mama klub. PÉNTEK 17.00 Ifjúsági

bibliaóra 12-18 éveseknek.
MINDEN 2. KEDD FELVÁLTVA 16.00 Bibliaóra a
nyugdíjas házban (Gazdagréti tér 4.), illetve
nyugdíjasklub a templomban. Hittanórák a
Csíkihegyek és a Törökugrató utcai iskolákban.
KELENFÖLDI EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZET
XI., Etele út 55. Tel.: 203-4642 vagy 30/658-4156
VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor

foglalkozások gyermekeknek.

KELENFÖLDI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET

ÚJBUDA 2006. JÚLIUS 12.

Simon Lajosnak a munkája volt a szenvedélye

Elment az antikvárius

1994-ben írtunk Simon Lajosról, a Bartók Béla
úti Technika Könyvesbolt és Antikvárium egykori vezetőjéről. Most örökre búcsúzunk tőle, a
Műegyetemen sokak által szeretett és tisztelt
„Simon kartárs” életének 81. évében elhunyt.

Simon Lajosnak megadatott a szerencse, hogy a
munkája volt a szenvedélye és a kedvtelése a munkája. Egész élete a könyvek iránti rajongással telt.
Saját állítása szerint anyai ágon rokonságban állt
Jedlik Ányossal, így talán nem lehetett véletlen az
antikvár műszaki könyvek iránti szeretete. „Kicsi,
görnyedt hátú ember volt, fanyar humorral, de páratlan tárgyi tudással.” – jellemezték azok, akik a
Műegyetemen kapcsolatban álltak vele.
Már fiatalkorától kezdve, valószínűleg alkatából adódóan, csak a könyveknek élt. A világháború
tájékán magánkereskedésekben dolgozott segédként. Ezalatt kitanulta a könyvkereskedés rejtelmeit s nem csekély tárgyi tudást szerzett. 1952-ben, az
államosítások után került a Bartók Béla úti Technika Könyvesbolt és Antikváriumba. Az üzlet már
korábban is létezett magánkézben, Németh József
Technika Könyvkereskedéseként. Ám az ötvenes
évek elején érkező Simon Lajos egy szinte üres
boltra lelt, mert az új rendszer alapos cenzúra alá
vetette a régi kiadású könyveket. Ekkor Simon úr
felkerekedett, s Pest összes könyvesboltjából s antikváriumából jól megpakolt hátizsákokban cipelte a műszaki könyveket, hogy feltöltse a készletet.
„Ezt a szakmát régen sem tanította, ma sem tanítja
senki. Én boldogan tanultam bele a műszaki könyvekkel való kereskedelembe” – vallotta.
Persze a Műegyetem szomszédságában lévő
üzletbe nem lehetett ám akármilyen könyveket
hozatni. Boltvezetőként már eltökélt szándéka
volt, hogy visszahódítsa az időközben eltávolodott
műszaki értelmiséget. Hamarosan az egyetem
professzorai személyesen fordultak hozzá egy-egy
nehezen megszerezhető könyv miatt. KönyvszeMINDEN HÓ 2. PÉNTEK 20.00 (gyülekezeti

terem) Fiatal házasok összejövetele.
VASÁRNAP 8.00, 11.00, 18.00 Istentisztelet.
KELENFÖLD, SZENT GELLÉRT PLÉBÁNIA

retetéhez hihetetlen jó kereskedői érzék párosult.
Maga jegyezte fel a kéréseket, s akár évek múltán is
rendíthetetlenül kereste a kért köteteket.
A Műszaki Egyetem oktatóival személyes, jó
viszonyát bizonyítja a számos neki dedikált tudományos mű. Az egyetem könyvtárának dolgozói is
tisztelettel és szeretettel emlékeznek rá. Simon kartárs, ahogy ők emlegetik, nemcsak számon tartotta
a könyvtár nem csekély gyűjteményét, hanem antikvárkatalógusokban ellenőrizte, s felértékelte a köteteket. Nemegyszer felhívta a figyelmet a könyvtár
– akár az 1700-as évekből származó – ritkaságaira,
sőt figyelmeztette a dolgozókat, hogy egy-egy hibás
kötéssel mennyit veszíthet a könyv az értékéből.
1994-ben az Állami Könyvterjesztő Vállalathoz tartozó Technika Könyvesbolt és Antikvárium
sem kerülhette el a privatizációt. Ekkor Simon Lajos nyugdíjba vonult. Ezzel egy időben lett Újbuda
díszpolgára, szám szerint a hetedik. Simon Lajossal egy korszak tűnt el. Mára Magyarországon a
műszaki könyvkiadás a tankönyvekre szűkült le.
A hazai kiadók nem foglalkoznak vele, a hiányt
külföldiek pótolják.
Az antikvárius nyugdíjaztatása után magángyűjteményét gyarapította, utazgatott, s másik
kedvenc hobbijának, a fotózásnak élt. Továbbra is
szeretett bejárni a Műegyetem könyvtárába, mindig szívesen látott vendég volt. Azon kevesek közé
tartozott, aki külsősként – engedéllyel – személyesen is beléphetett a raktárba. Még idős korában is
kedvét lelte az antikváriumok végiglátogatásában.
A szakmabeliek már jól ismerték kicsit ferde tartását, és lenyűgöző tudását. Külföldi utazásai során
aukciókat látogatott, s ha lehetősége nyílott rá, szívesen cserélt könyveket külföldi ismerőseivel.
Simon Lajos számára a könyvek jelentették az
otthont, a biztonságot. Könyveitől indult el reggelente, s hozzájuk érkezett haza esténként. Ám
gyűjteménye most már hiába várja.

óráig külön engedély nélkül, a hétvégeken
szervezett csoportokban, előzetes bejelentkezés után.
SAS-HEGYI TERMÉSZETVÉDELMI TER.

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

XI., Tájék u. 26. Tel.: 325-5722, 391-4610, fax: 200-1168

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

Nyitva tartás hétvégén 10.00–17.00 óráig,
ekkor ingyenesen látogatható. Más napokon
díj ellenében csak előzetes bejelentkezéssel,

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

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

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

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

Hittanórák a Menyecske utcai Általános
Iskolában hetente 5 csoportban.
JÚLIUS 16. 17.00 Őrmezei Istentisztelet.
SZENT IMRE-PLÉBÁNIATEMPLOM
XI., Villányi út 25. Tel.: 466-5886

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 8.00, 18.00,
VASÁR- ÉS ÜNNEPNAP 7.00, 8.00, 9.00, 10.15,
11.30, 19.00. SZERDA 9.30 Baba-mama kör
(Szent István Ház), 18.30 Placid atya katekézise.
CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok beszélgetése
(SZIH). SZOMBAT 7.00 Laudes a szentmisében,
17.30 Vesperás a Jézus Szíve oltárnál. MINDEN
2. SZERDA 19.30 Bibliai elmélkedések (SZIH).
MINDEN VASÁRNAP 9.00 Családi mise az éppen
itthon lévő vagy idelátogató családoknak.
JÚLIUS 12. 8.30-17.45 Nyári szentségimádási
nap. JÚLIUS 15. 8.00 A misét Katona István
újmisés tartja és újmisés áldást ad.

TÚRAAJÁNLATOK
BUDAI ARBORÉTUM

XI., Bocskai út 10. Tel.: 361-2159.

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

MINDEN HÓ 2. CSÜTÖRTÖK 19.30 Pároskör.

Látogatható munkanapokon 8.00–18.00

Farkas Annamária

szakvezetéssel lehet belépni. Csoportok
részére szakvezetés igényelhető a DunaIpoly Nemzeti Park Igazgatóságnál, tel.:
325-5722, 391-4610, fax: 200-1168, e-mail:
budaitk@gmail.hu, dinpi@dinpi.hu vagy
www.dinpi.hu.
OLAJIPARI TERMÉSZETBARÁT SE

Minden szerdán nyugdíjastúra. Találkozó:

Július 10. – Július 26.
JÚLIUS 10.
18.00
18.40
18.50
18.55

 HÉTFŐ

Újbuda Magazin
Sport 11
Hit és élet (katolikus percek)
SzivárványSzín (kulturális magazin)

JÚLIUS 12., 19., 26.  SZERDA
20.00 a 9STV műsora

JÚLIUS 17.

 HÉTFŐ

18.00 Visszatekintő. Válogatás az év eddigi

legfontosabb kerületi eseményeiből

18.50 Hit és élet (katolikus percek)
18.55 Életközelben (evangélikus 5 perc
19.00 SzivárványSzín (kulturális magazin)

JÚLIUS 24.

 HÉTFŐ

18.00 Visszatekintő. Válogatás az év eddigi

legfontosabb kerületi eseményeiből

18.50 Hit és élet (katolikus percek)
18.55 SzivárványSzín (kulturális magazin)

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

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. JÚLIUS 15.
Börzsöny. Kisinóc – Nagy-Inóc – Kollár-völgy
– Szép-völgy – Királyrét. Táv: 20 km. Szint:
600m. Kremser Ferenc. JÚLIUS 16. Budaihegység. Alsó-Jegenye-völgy – Kálvária-hegy
– Csúcs-hegy –Hármashatár-hegy – Újlakihegy – Látó-hegy. Táv: 16 km. . Túravezető:
Száraz Mihály.
SOLIDARITAS SE
JÚLIUS 22. Miskolctapolca, tavasbarlang.

Találkozás: 7.30-kor a Keleti pályaudvaron.
Túravezető: Szatmári Andrásné.

ÚJBUDA 2006. JÚLIUS 12.





Kecskés András: Ez kulturált kerület, sok tehetséges művésszel, de a kiállításoknak nincs megfelelő visszhangjuk

A figurálistól a meditatív festészetig
Kecskés András, a most harmincnyolc éves festőművész a kortárs magyar
képzőművészetben máris rangot, elismerést vívott ki magának azzal, hogy
a legértékesebb hagyományait folytatja, ugyanakkor a modern, filozofikus
festészet egyik jeles képviselője. A József Attila Gimnázium egykori diákja
ma is Újbudán él és alkot. Jelenleg a Scheffer Galériában és a Kapás utcai
Leitner+Leitner Galériában is megtekinthető néhány frissen készült munkája.

Ön mikor döntött úgy, hogy a festészetet
választja élethivatásának?

Későn, 17-18 éves koromban határoztam
el, hogy festő szeretnék lenni, de azt is
tudtam, hogy nehéz bekerülni a főiskolára. Harmadszorra sikerült, de keményen
kellett dolgoznom azért, hogy a késői elhatározásból adódó lemaradásomat behozzam. Ha kicsit humorosabban közelítem meg a kérdést, már az óvodában is
szépen festettem, vagyis gyerekkoromtól
kezdve szeretem ezt a műfajt.

A Magyar Képzőművészeti Főiskolán kik
voltak a mesterei? Ki volt az, akinek a munkássága, emberi-művészi hitvallása ma is
meghatározza festői törekvéseit?

Megpróbálom a saját mondanivalómat,
gondolataimat a festészet tiszta eszközeivel megformálni, beépítve azokat a művészettörténeti értékeket, melyeket a jelenkor
festészeti problémáival természetes módon egyesíthetek. Ezek felsorolása kicsit
hosszadalmas és bonyolult lenne e cikk
keretein belül, azonban az első kérdésre
válaszolva: főiskolai mestereim természetesen hatottak rám,
sokat köszönhetek
nekik. Első mesterem Nagy Gábor volt, majd
Gerzson Pál
és Magyari
Márton.

9



Mi az, amit a művészpedagógus, Gerzson
Pál növendékeként követendőnek tart?

Fontosnak tartom a festészet szeretetét,
azonban ez nem elég, ha nem építjük biztos szakmai alapokra. Ha mindez megvan, még ez is kevés, ha nincs mondanivalónk, és nincs bennünk alázat az eddig
létrehozott művészi értékek iránt.


Nézem a falon a képeket: négy megkapóan
szép, mézbarna, nem a hagyományos értelemben vett csendélet.

Attól függ, hogy definiáljuk a műfajt. Én
csak megpróbálok egy más megközelítési módot, mint amelyet a nagyközönség
csendéletként aposztrofál. Kiemelek egyegy részletet, melyet újrakomponálok,
ezáltal más mondanivalót adva egy már
ismert motívumnak.


Önállóan is megállják a helyüket?

Remélem. Az filozófiai probléma, hogy
hol határozzuk meg a rész és egész határait. Ha alkotunk, szükségszerűen ki kell
zárnunk, illetve ki kell emelnünk dolgokat a valóságból, hogy közöljünk is valamit, ne csak ábrázoljunk.


Egyfajta letisztult, mélyen átgondolt festészetet mutatnak ezek a képek.

Mielőtt hozzákezdek egy műhöz, fejben
megpróbálom végigjárni a festői megoldásokat, melyeket aztán alkotás közben
folyamatosan felülbírálok. Ha valamit
rosszul találtam ki, és nem állja meg a helyét, akkor azt a képet nem hagyom
meg. Minden
egyes képnél rá
kell találnom a legmegfelelőbb megoldásra,
ami néha hosszabb folyamat eredménye, mivel előre nem láthatom,
hogy mely részeket kell
elhagynom, és melyeket
megtartanom.


A figuratív képekkel
mi volt a szándéka?

A mozdulat folyamatát, dinamikáját kívántam képbe sűríteni, illetve nagyon érdekelt az emberi test egyfajta festői absztrakciója.
Én egy festői problémát, mint például az
előbb említettet is, sokszor több képen ke-

resztül járok körbe. Sorozatokat készítek,
mert így teljes mértékben ki tudom meríteni azokat a gondolatokat, melyek egyegy képből következnek


1998-ig főként figurális festészettel foglalkoztam. 1999-től csendéleteket festettem
kis és nagy méretben. Most pedig egyfajta
meditatív tájábrázolás érdekel.


dezték, és a kerület remélhetőleg idén is
megtartja. Ez kulturált kerület, sok tehetséges művésszel, de sajnos a kiállításoknak
nincs megfelelő visszhangjuk. Úgy gondolom, az lenne az igazi, ha egy-egy kerületi
kiállításról az egész fővárosban beszélnének. Nagyon örültem annak, hogy újra
kinyit a Hadik Kávéház. Csakhogy már
egyre kevesebbet hallani arról, hogy a vendéglátó-ipari egységek mellett marad hely
a kiállításoknak vagy az előadó-művészet-

Ez év márciusában Münchenben is bemutatkozhatott. Hogyan került erre sor?

A Hotel Kempinski Münchenben először
rendezett magyar napokat. A hotel vendégei tíz napon keresztül élvezhették a magyar konyha kulináris különlegességeit,

Mostani képei viszont már másfajta perspektívát mutatnak.

Változott a témaválasztásom, s annak a
megközelítése másfajta festésmódot követelt. Mostani képeim puhábbak, levegősebbek, kevesebb színből épülnek.


Mennyiben befolyásolja a munkáit a vizuális kultúra robbanásszerű változása?

Ami ma a vizuális kultúrában történik,
az sem az alkotót, sem a befogadót nem
hagyja közömbösen. Nagymértékben hat
mindenkire, hisz ez a célja. Egy festő viszont csak akkor tudja hitelesen beépíteni
munkájába, ha alkatilag is van belső kényszere, indíttatása.


Megmutatja a félkész munkáit barátainak,
kollégáinak?

Félkész munkát nem szívesen mutatok meg
senkinek, mert nem szeretem, ha akár pozitív, akár negatív véleménnyel eltérítenek az
általam elképzelt gondolattól. Ha azonban
valakinek a kész munkával kapcsolatban
van értékelhetően megfogalmazott véleménye, szívesen meghallgatom. Ha bizonytalan vagyok valamelyik elkészült munkámban, várok egy-két évet, aztán vagy festek rá
egy másik képet, vagy megtartom.


Lényeges, hogy a befogadó mit vár el egy
festménytől?

Természetesen fontos, hogy egy alkotás
befogadóra találjon, különben értelmét
veszti a létrejötte, de a befogadói gesztus
bonyolult mechanizmusként működik.
Egy kép a befogadó számára mindig anynyit rejt, amennyit ki tud olvasni belőle.
Szerepet játszik a befogadó életkora, műveltsége és érzékenysége, illetve az ezekből
következő nyitottsága a számára új dolgokra. A kortárs művészet keveseket vonz,
de ebben sajnos az oktatás is felelős, mert
középiskolai tanulmányaik során a diákok
előtt nem nyílik lehetőség megismerni a
művészettörténet folyamatát, mely napjainkban is tart kortárs művészet címén.


Az Ön pályáját még nehéz korszakokra
osztani, viszont a különböző időpontokban
készült képei jól elkülönülnek egymástól.

fotók: Dömök Viktória

A Bartók Béla út igencsak forgalmas részén egy II. emeleti műterembe invitált
Kecskés András. A hirtelen berobbant
kánikulának a régen épült házban nyoma sincs, a város zaja, lüktetése sem szüremkedik be a kertre nyíló ablakokon. A
műteremben alig néhány Kecskés-kép
van felakasztva, annál több a falak mentén befordítva, és kint az előszobában. A
beszélgetés során azok is bekerülnek a
műterembe, és a szemlélődés során kitárul, teljes valóságában megmutatkozik
Kecskés András közel két évtizedes festői
munkássága.

MAGAZIN

Kecskés András: Lassú nyugalommal szerveződnek a dolgok

emellett bemutatkozott a kortárs zene és
képzőművészet, közöttük én is.


nek. Pedig a pesti oldalon a Ráday utca épp
akkor kapta meg a Kultucca elnevezést,
amikor a kocsmákkal együtt a kortárs zene, a képzőművészet is teret kapott.

2004-ben Ön volt az egyik kurátora a festészet napi események egyik legjelentősebb
programjának. Továbbra is részt vesz a kerület képzőművészeti életében?



Úgy érzi, szemléletváltozásra van szükség?

Talán fiatalosabb megnyilvánulások, attraktívabb szervezés kellene, hiszen még
mindig a régi beidegződéssel, lassú nyugalommal szerveződnek a dolgok. Pedig
már utánunk is jön egy korosztály, amelyik teret kér és követel magának. Ők azért
szorulnak a margón kívülre, mert látják,
hogy minket sem kérdeznek meg.

A Millenárison az Élő magyar festészet
címmel került sor a kortárs festészeti tárlatra. A Magyar Képző-, és Iparművészek
Szövetsége részéről én voltam a Komplementer című kiállítási rész kurátora. A
rendezvény célja a kortárs festészetre való
figyelemfelhívás, és egyfajta áttekintés volt.
De a Festészet Napját 2005-ben is megren-

Deák Attila

Iskolások és tanáraik közös nyári kiállítása

Nyáresti néptáncműsorok az FMH-ban

Vízfestmények, papírcsodák

Üveges táncok, botolók, párosok

A megnyitón Bálványos Huba grafikusművész, főiskolai tanár mondott köszöntőt. A
kis elsőosztályosok szárnypróbálgatásaitól a már érettségizők komolyabb művein
keresztül az őket oktató rajzpedagógusok
alkotásaiig széles a nyári tárlaton kiállított
művek skálája. Vannak vízfestmények
és színes papírcsodák, vidám rajzok és
szomorkás mackóportrék, ahány gyerek,
annyiféle. Ezek nem egyszerűen csak szép
képek, emelte ki a Munkácsy-díjas művész,
de rajtuk keresztül alkotóikat is megismerhetjük. Megérthetjük magát a gyermeket
is, aki alkotta, és rajta keresztül azt a pedagógiát, amelynek légkörében ezek a művek
megszülettek. Nem a pedagógus formálja
a diákok személyiségét, ő csak segítséget
nyújt ahhoz, hogy a gyerekek alakíthassák
énjüket. A kiállítók itt önmagukat mutatják be, akár azt is mondhatnák képeikre
mutatva: ez én vagyok.
Bálványos Huba – amellett, hogy
elismerte, valamennyi alkotás kiváló
– kedvenceiről is ejtett pár szót. Ezek
egyike volt Gyöngyösi Attila a Budai Speciális Iskolából, aki korábban intarziás
dobozával nyert országos versenyt, mostanában pedig origamizik, ahogy iskolatársai is. A papírhajtogatási technikákat
Nemes Lászlónétól lesik el, aki a Magyar
Origami Kör tagja.

A művészettörténész felhívta a figyelmet a waldorfos Inczédy Botond alkotására is, amely Noé bárkáját ábrázolja. A
Waldorf-pedagógiában egyébként is kiemelt gondot fordítanak a művészeti tevékenységre, és az eszerint tanulók gyerekek
rajzain jól nyomon követhető a fejlődésük.
Amikor elkezdik, még nagyon hasonló alkotásokat hoznak létre, és ahogy fejlődik a
személyiségük, úgy válnak műveik is egyre különbözőbbé.
A kiállító intézmények között van a
magát most felső tagozatosokkal képviseltető Bartók Béla Általános Iskola – kiállító
tanár Pozsonyi Andrea –, a már említett
Waldorf Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, valamint
a szinte minden korosztályt felvonultató
Keveháza utcai Általános Iskola. A drámatagozatos Dr. Hetényi Géza Humán
Szakközépiskolából a diákok művei mellett tanáruk, Koscsó László is bemutatkozik. A Bethlen Gábor Általános Iskola és
Újreál Gimnáziumból kisiskolások, és
munkáik alapján már-már felnőtt tanulók
is jelen vannak. A Kozmutza Flóra Általános Iskolából két kiállító tanár, Vörössné
Sárik Judit és Szemző Kálmán Gábor művei láthatóak, a Budai Speciális Szakiskola
pedig valódi közösségi alkotásokkal ajándékozza meg a látogatókat.
A tárlat augusztus 22-ig tekinthető
meg az intézmény nyitvatartási idejében,
hétköznaponként 8–20, szombatonként
8–18 óráig. A belépés díjtalan.
-rózsa-

A forró nyári estéken szívesen néznek
folklórműsort magyarok és turisták
egyaránt. Főleg az Észak-Európából
érkezők lepődnek meg, milyen tüzesek, lendületesek a magyar táncok.
Szerencsére nyárra sem zárja be kapuit a Fővárosi Művelődési Ház, amelynek programkínálatában a hetvenes
évek óta hangsúlyos szerepe van a
különböző folklórműsoroknak.

Ezekben a hónapokban a százhalombattai
Forrás Néptáncegyüttes fergeteges előadása látható több alkalommal is az FMH
színpadán. A színpadon, amelyet – egy
régi néptáncos legenda szerint – speciális szerrel, fol-klórral kell megtisztítani
fellépés előtt. Legalábbis, egyszer valaki,
valahol ezt tanácsolta a hosszas értetlenkedéseivel megviccelésre érdemesült takarítónőnek…

Dömök Viktória

A Budapesti Művelődési Központ
Galériájában látható a dél-budai általános és középiskolák művésztanárainak és diákjainak nyári tárlata.

HAGYOMÁNY

Állítólag ez a szép, billegős járás titka

A Forrás Néptáncegyüttest – amely
már megjárt több nemzetközi fesztivált
is Dél-Amerikától a Közel-Keleten át
egészen Japánig – a folklórkörökben jól
ismert Szigetvári József vezeti. A legfiatalabb táncosok az 5-6 éves korosztályból
kerülnek ki, a szenior csoport pedig 50-60
évesekből áll. A táncosok közül többen
a Táncművészeti Főiskolai hallgatói. Az
FMH-ban látható műsorukban az ország
több tájegységéből és Erdélyből származó
hagyományos néptáncokat mutatnak be.
A lányok üveges tánca, a fiúk botolója és
természetesen a párosok sem maradhatnak ki a sokszínű előadásból.
Az együttes 1984-ben alakult meg az
érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban,
tagjai az ott tanuló diákok voltak. 1985
ősze óta működnek Százhalombattán,
ahol az éppen felépült művelődési központ adott otthont a csoportnak. A Forrás
körül mára sajátos közösség alakult ki, s
ez a kör folyamatosan bővül az együtteshez kötődő rendezvényeknek köszönhetően. Ezek egyike a Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál, mely Közép-Európa
egyik legjelentősebb rendezvényének
számít a műfajban. A fesztiválon dolgozó
tolmácsok, kísérők, szervezők, vendéglátók minden évben maguk a Forrás tagjai.
Az idei Summerfestet augusztus 12–22.
között rendezik meg Százhalombattán,
Tökölön és Ráckevén, fellépőket 20 országból várnak. Érkeznek örmény, kubai,
mexikói, maláj és dél-afrikai táncosok is.
R. M.
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A megtalált csecsemőt a gyámügy vette gondozásba

RENDŐRSÉGI HÍREK

Cinikus trükkösök
Két férfi csengetett be az egyik Orlay utcai lakásba június 27-én reggel. Egy idős
házaspár nyitott nekik ajtót. A férfiak
elmondták, hogy a vízművektől érkeztek, mert meghibásodott a főnyomócső,
ki kell cserélni. Közben egy hitelesnek
tűnő igazolványt is felmutattak. Miután
az öregek beengedték őket, az álszerelők
azt kérték tőlük, hogy vegyék magukhoz
minden készpénzüket, s a lakásban található ékszereket, mert nemsokára további
szerelők érkeznek, s jobb, ha az értékek
biztonságban vannak. A néni egy vászontáskába gyűjtötte az értékeket, a táskát
pedig ágyon levő párna mögé tette. Az
álszerelők fontoskodva térültek-fordultak,
majd közölték, hogy lemennek elzárni a
főcsapott. Teltek-múltak a percek, de nem
jöttek vissza, mire az idős házaspár gyanút
fogott, és benéztek a párna mögé. Csak az
üresen maradt táska volt ott, a benne levő
pénznek és ékszereknek nyoma veszett. A
két tolvaj tehát összegyűjtetett velük mindent egy helyre, majd egy alkalmas pillanatban elemelték az egészet. De nemcsak
ez a megdöbbentő az esetben, hanem az
is, hogy az álszerelők mielőtt elmentek,
még 18 ezer forint szerelési díjat is kifizettettek az idős emberekkel.

Gyanús segítőkészség
Egy 82 éves asszony tartott hazafelé
június 29-én délelőtt az Irinyi úton.
Amikor a házának a kapujába ért, felbukkant egy ismeretlen, sötétkék színű overallt viselő férfi, s felajánlotta,
hogy segít felcipelni a csomagokat. Az
idős hölgy gyanút fogott, s elutasította az amúgy előzékenynek tűnő férfit,
és felszólította, hogy azonnal hagyja
el a lépcsőházat. A férfi ekkor letépte a
nyakából a három aranyláncát, az egyiken körülbelül húszforintos nagyságú
aranymedállal, majd elfutott. A lopással
okozott kár körülbelül 500 ezer forint.
Az idős hölgy emlékei szerint a férfi 3035 év közötti lehet, 170-175 centiméter
magas, fehér bőrű, normál testalkatú,
rövid barna hajat visel. A rendőrség kéri, hogy aki bármit tud az említett személyről, hívja a kerületi kapitányságot
a 381-4300-as telefonszámon. Az eset

kapcsán a bűnmegelőzési szakemberek
ismételten felhívják a figyelmet arra, hogy
a hölgyek nyáron, amikor többnyire mélyebb dekoltázsú ruhát viselnek, ne hordjanak a nyakukban értékes láncokat, mert
erre azonnal felfigyelnek a bűnözők.

Véletlen baleset?
Bejelentés érkezett a kerületi kapitányság
ügyeletére június 30-án este fél tízkor. A telefonáló csak annyit mondott, átvágták egy
férfi nyakát az egyik kerületi sörözőben.
A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, s
valóban találtak ott egy férfit erősen vérző
nyakkal, a söröző vendégei sürgölődtek körülötte, hogy elállítsák a vérzést. Mint kiderült, két vendég összeszólalkozott valamin
a söröző előtt. Dulakodás közben egyikőjük egy vékony falú, törött üvegpohárral
a másik irányába csapott, ekkor vágta el
a nyakát. A közben kiérkező mentőorvos
megállapította, a vágás nem életveszélyes,
nem metszette át a nyaki ütőeret, ennek
ellenére komoly a seb, ezért kórházba szállították a sérültet. A meghallgatás során
az eset szereplői éreztették a rendőrökkel,
hogy inkább balesetről van szó, az összeszólalkozás nem volt annyira komoly közöttük, hogy így kellett befejeződnie.

Meggyanúsított őr
Július 2-án hajnalban egy fiatalember a
barátjával múlatta az időt egy újbudai szórakozóhelyen. Amikor hajnaltájt távozni
akartak, az egyik biztonsági őr rászólt a fiatalemberre, hogy nem viheti ki a kezében
levő poharat. A fiatalember saját elmondása szerint azonnal vissza akarta vinni a poharat, ám az egyik biztonsági őr keményen
orrba vágta, amitől azonnal eleredt a vére.
A gyanúba fogott biztonsági őr viszont állítja, hogy nem ő ütött, hanem egy másik
vendég, aki ezután villámgyorsan eltűnt a
tömegben. Az ügyben vizsgálat indult.

Besurranók az állványzaton
Befejezték az egyik Móricz Zsigmond
körtéri ház felújítást, és a munkások megkezdték az állványzat bontását. Június 28án reggel láttak neki a munkának, mely
egész nap tartott. Az egyik lakástulajdonos
otthon tartózkodott, ezért nyitva hagyta a

nappalija ablakát. A hölgy szinte végig a
dolgozószobájában volt, és csak délután
akart elmenni otthonról, addigra egyébként már lebontották a munkások az állványzatot. A hölgy távoztában vette észre, hogy a lakás bejárati ajtaja és az ajtó
előtt levő rács is nyitva van, noha ő azokat előző nap kulcsra zárta. Szétnézett
a lakásban, s megdöbbenve vette észre,
hogy hiányzik a falról egy 30x40 centiméter méretű Mészöly Géza festmény. A
kép értéke 3 millió forint.

A kétgyerekes anya nem
tudott a terhességéről

Lefülelt tolvaj

Mint ismeretes, július 19-én valamivel
hajnali két óra után a Szatmárhegy és a
Kondorosi út kereszteződésénél egy újszülött csecsemőre bukkant egy hazafelé
tartó járókelő. A kislány egy rongydarabon feküdt egy járdához közeli fa tövében. Az arra haladó férfi azonnal levette
magáról a pólóját, és becsavarta a gyerekeket, hogy ki ne hűljön, majd értesítette
a rendőrséget, illetve a mentőket.
A kivonuló rendőrök után hamarosan kiérkeztek a mentősök is. A mentőorvos megállapította, hogy egy órán belül
születhetett a gyermek minden orvosi
segítség nélkül. A csecsemőt körülbelül
a terhesség 35-36. hetében hozta világra
az édesanyja alig 2,5 kilós testsúllyal. A
mentők kórházba szállították, ahol azonnal megfelelő ellátást kapott.
A járdán látható vérnyomok, valamint a közeli szemetesben talált véres
ruhadarabok alapján a rendőrök egy közelben lakó, 29 éves asszonyhoz jutottak
el, aki néhány kérdés után bevallotta, ő
szülte a magára hagyott csecsemőt.
A gyermek él. Ez egyrészt annak a véletlennek köszönhető, hogy hajnal két óra
tájban – amikor a legkihaltabbak az utcák
– éppen arrafelé járt valaki, ahol az anya
megszülte a babát.
Az asszony szabadlábon van, s a
házbeliek elmondása szerint otthon tartózkodik. Úgy hírlik, nem szívesen mutatkozik a szomszédok előtt, a mi csengetésünkre sem nyitott ajtót. A vizsgálatot
folytató BRFK illetékes tisztje lapunknak elmondta, kezdeményezték az anya
előzetes letartóztatását, ezt azonban az
ügyészség nem tartotta indokoltnak. A
gyermeket természetesen nem kaphatta
meg az asszony, a gyámügy vette gondozásba. Információink szerint a nőnek már

Július 2-án este tíz után a Pázmány Péter sétányon autózó rendőrjárőr figyelni
kezdett egy szemmel láthatólag céltalanul őgyelgő, gyanús fiatal férfit. Az illető
rövidesen egy kisebb társaság közelében
telepedett le, amelynek tagjai a mellettük
levő padra tették a táskájukat. A rendőrök
látták, amint a megfigyelt egy óvatlan pillanatban odalép a táskákhoz, s az egyikből kivesz valamit, majd sietős léptekkel
megindul a közeli szórakozóhely felé. A
rendőrök megállították, átvizsgálták a
ruháját, s egy mobiltelefont találtak nála.
A román állampolgárságú, magyarul alig
beszélő férfi azt állította, hogy a készülék
az övé. Amikor a rendőrök a telefon magyar nyelvű menüje miatt ezt kétségbe
vonták, az illető azt mondta, hogy valójában most találta egy közeli bokorban. A
rendőrök közölték vele, hogy már jó ideje
figyelik, s látták, mi történt. Nem sokkal
később előkerült a készülék tulajdonosa
is. A fiatal hölgy elmondta, ő is ott ült a
társaságban, és nemrég vette észre, hogy
eltűnt a mobilja a táskájából.

Heccből rongáltak
Július 2-án este egy nyolc-tíz fős társaság
ráismert egyik ismerősük autójára a Saru
utcai parkolóban. Beültek az egyébként
nyitva hagyott kocsiba, ide-oda tologatták, majd a nagyobb hecc kedvéért rugdosni kezdték, és a tetején táncoltak. Egy
közelben lakó jelentette az esetet a rendőrségen, mert félt, hogy az ő autójában is
kárt tesznek. A helyszínre érkező rendőrök előállították a magáról megfeledkezett társaságot a kerületi kapitányságon.
-its-

Tart még a vizsgálat a magára hagyott
újszülött csecsemő ügyében. A gyermek él, az anya szabadlábon van, az
ügyészség nem tartotta indokoltnak
előzetes letartóztatását.

van két nagyobb lánya, ám ők is állami
gondozásban vannak.
A szomszédok és a házban lakók – ide
értve a ház gondnokát is – nem voltak
hajlandóak nyilatkozni az asszonyról, illetve annak élettársáról vagy férjéről. Így
arról sem tudhattunk meg semmit, hogy
miből, s főként hogyan él a nő és a férfi.
A megkérdezettek reakcióiban nem volt
érzékelhető felháborodás vagy megbotránkozás, az egyik szomszédot például
az jobban érdekelte, hogy hogyan is kerülnek ide az újságírók.
Úgy tudni, az asszony a kihallgatása
során nem panaszkodott az élettársára.
Azaz arra, hogy rosszul élnének, vagy
hogy a férfi ne akarná a gyereket. Azzal
védekezett, hogy semmit sem tudott a
terhességéről, s a szavaiból az derült ki,
hogy az élettársa sem sejtett erről semmit.
A kérdéses éjszakán azzal ment el otthonról, hogy sétál egyet. Aztán egyszer csak
úgy érezte, mintha vécéznie kellene... A
köldökzsinórt kézzel szakította el, a gyereket pedig magára hagyta.
A BRFK illetékese az Újbudának elmondta, igencsak nehezen fogadható el
ez a védekezés. Elképzelhetetlennek tűnik például, hogy egy kétgyermekes anya
ne venné észre magán, hogy állapotos. A
rendőrség az ügy szempontjából minősítő körülménynek tartja, hogy az anya
hajnali egy óra tájban magára hagyta
a megszült gyermeket. Nehezen hihető, hogy ne tudta volna: a csecsemőnek
ebben az időpontban, s az adott helyen
szinte alig volt esélye a túlélésre, mert elvileg remélni sem lehetett, hogy bárki is
rátalál. Arról nem is beszélve, hogy közismerten több lehetőség is van arra, hogy
a szülés után egy anya „megszabaduljon”
nem várt gyermekétől úgy, hogy közben
a legkisebb mértékben se veszélyeztesse
a csecsemő egészségét. Elég, ha egyszerűen otthagyja a kórházban, vagy beteszi
valamelyik kórházkapuban elhelyezett
inkubátorba.

Gépjárműtechnikai ritkaságok
a Porsche Budánál
Látta Ön már az első karburátoros
Bánki–Csonka-féle motort, vagy
akár eredeti 19. század végi gőzgépalkatrészeket?
Tudja, hogyan nézett ki a jelenlegi
dízelmotor lelkének őse?
Látott már olyan műszereket, amelyekkel az 1900-as évek elején
vizsgálták az első belső égésű motorokat?
Ha nem, itt a lehetőség, hogy elmélyítse sajátés családja tudását is.
2006. június 20. – szeptember 1. között,
immáron második kiállítását tartja meg az
Országos Műszaki Múzeum a Porsche Buda
Volkswagen bemutatótermében, a XI. kerület,
Prielle Kornélia utca 45. szám alatt.
Az első kiállítást követően, ahol főként a
régmúlt időkből ránk maradt fotótechnikai
ritkaságokat tekinthették meg a Porsche
Budába betérő látogatók, most kifejezetten
a kereskedés tevékenységével kapcsolatos
egyedi tárgyakat, azaz gépjárműtechnikai
ritkaságokat láthatnak.
A kiállítás szervezői ebben az időszakban is
nagyszámú közönségre számítanak, hiszen
az első kiállítás látogatottsága felülmúlta a
várakozásokat.
A tapasztalatokat elemezve Zsitnik Béla
igazgató úr ezt mondta:

– Régi problémánk volt, hogy a nagyközönség nem ismer bennünket, hiszen nincsen saját
kiállítótermünk. Két hónapja örömmel vettük
fel tehát a kapcsolatot a szomszédságunkban
újjáépült Porsche Buda igazgatójával, Zsitnik
Bélával, aki már az első tárgyalások során
biztosított bennünket cégeink együttműködésének lehetőségéről.
Ismételten köszönetet kell tehát mondanom
neki azért, hogy segítséget nyújt nekünk abban, hogy azok az értékes, Magyarországon
készült műszaki vívmányok a nagyközönség
számára is láthatóak lettek, melyeket eddig
csak a múzeum dolgozói csodálhattak.
Megkérdeztük az igazgatónőt arról is, hogy
a második kiállításra készülve, milyen koncepció szerint válogatták össze a bemutatásra
kerülő tárgyakat.
– A válogatásnál mindenképpen
– Örültünk az első sikereknek, hiszen az
a Porsche Buda tevékenységéhez
Országos Műszaki Múzeum és kereskedéköthető tárgyakat szerettünk volna
sünk eredetileg is hosszú távú együttműködést
megjeleníteni. Ezért esett a választátervezett. Úgy gondolom, hogy részünkről ez
sunk azokra a műszaki ritkaságokra,
olyan kulturális szerepvállalás, ami folytatásra
melyek a mai korszerű motorok
ösztönöz bennünket. Reméljük, hogy ezekkel
kialakulásához vezettek.
a kiállításokkal nemcsak a nagyközönség
A második kiállítás tárgyai között
számára tudunk kedvezni, de a kereskedésünk tehát láthatóak az 1900-as évekből
partnerei számára is egy olyan plusz szolgálta- származó, eredeti, fejlődéstörténeti
tást tudunk nyújtani, amivel ma egyedülállóak
értékű motoralkatrészek, köztük a
vagyunk az országban.
No. 1-es Bánki–Csonka-féle motor, a
Bosch-féle adagolószivattyú keresztAz első kiállítás tapasztalatairól az Országos
metszete, mely a mai dízelmotorok
Műszaki Múzeum főigazgatója, Kócziánné dr. lelke, sőt egy félstabil gőzgépmodell is.
Szentpéteri Erzsébet is pozitívan nyilatkozott: De megtekinthető több olyan, ebből a

korból származó műszer is, melyekkel a régi
motorok vizsgálatát végezték, pl. egy eredeti
indikátorkészlet.
Ha felkeltettük a figyelmét, nézze meg Ön
is ezt az egyedi kiállítást, melyet hétköznaponként 7.30 és 18 óra között tekinthet meg
a Porsche Buda telephelyén, a Budapest XI.
kerület, Prielle Kornélia u. 45.
szám alatt.

S. F.
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A magyar üzletemberek hátránnyal indulnak a világban

Tovább élni az emlékezetben Az üzleti élet Oscar-díja
Az egész világon egyedülálló lehetőséget adott az 1993-as kisebbségi
törvény Magyarországon 13 kisebbségnek – bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román,
ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán
– önkormányzat megalakítására, példát mutatva a Kárpát-medencében élő
népeknek, nemzeteknek.
A kisebbségi önkormányzatok fő feladatai
a nemzetiségi nyelv, kultúra, hagyományok
felelevenítése, ápolása, megőrzése. Ennek
alapján 1994-ben a XI. kerületben a német
és az örmény kisebbség kezdeményezte a
kisebbségi választásokat, melyhez pótválasztáson 1995-ben a lengyel és cigány kisebbség is csatlakozott. 1998-ban a bolgár,
a horvát, a román és a szerb önkormányzat
is megalakult. 2002-ben görög és ruszin kisebbség is jelentkezett a választásokon, így
már 10 kisebbségi önkormányzat működik
Újbudán. Az ország sok más településén is
10, esetleg 13 kisebbségi önkormányzat jött
létre, holott ennek sok alapja nem volt.
Szükségessé vált a kisebbségi törvény
módosítása, így a 2006-os helyi választásokon már e szerint lehet szavazni. A
változtatás egyik legfontosabb pontja,
hogy 2006. július 15-ig nyilatkozni kell
a nemzetiséghez való tartozásról. A módosított kisebbségi törvény előírja, hogy
csak kisebbségi szervezet indíthat jelöltet,
független jelölt nem indulhat.
A német nemzetiségnél a regisztráció
felnyitja a fájó sebeket, a kitelepítést, az
asszimilációval járó nyelvvesztést. A kitelepítés közvetlen átélői közül sokan már
nem élnek, ezért a leszármazottaknak
kell vállalni és feldolgozni az emlékeket,
az ősöket, a hovatartozást.
Újbudán a mindenkori helyi önkormányzat eddig is aktív támogatója és segítője volt a kisebbségeknek. A kisebbségi
önkormányzatok választott képviselői
részt vehetnek a helyi közéletben, a döntésekre javaslatot tehetnek, informálódhatBizonyára sokan ismerik e régi viccet, amikor a jereváni rádióhoz beírt kérdésre, miszerint igaz-e, hogy New Yorkban Chevroleteket osztogatnak, a válasz: a hír igaz, csak
nem New Yorkban, hanem Moszkvában és
nem osztogatnak, hanem fosztogatnak...
Nos, ez a helyzet az Újbuda június 28iki számának első oldalán megjelent „Vita
a virágkiállításról” című írással. Nemcsak a
cím valótlan, mármint hogy „vita” volt, de
az írás egésze is hamis színben tünteti fel a
valóságot. Azt sugallja ugyanis, mintha a
dísznövény szakkiállítást és vásárt az utóbbi öt évben szervező ASSA Kft. nem tudott
volna megegyezni az egyetemmel, ezért másik helyszínre vonult hasonló rendezvényt
szervezni, magára hagyva az egyetemet,
s így a szegény intézetnek, ezen belül is az
egyik tanszéknek, most ismét saját magának
kell megszerveznie a népszerű rendezvényt.
Nos, a hír igaz, csak éppen nem volt
semmilyen vita, a megegyezésre pedig az
egyetem még csak lehetőséget sem adott
a kft.-nek. Hónapokon át kitért minden
tárgyalási kezdeményezés elől, majd minden indok és vita nélkül egy 2006. június
7-én kelt levélben közölte, hogy a kiállítás
szervezésére 2002-ben kötött és 2006-ban
lejárt együttműködési szerződést „nem
kívánja meghosszabbítani”.
Nos, ennyit a „vitáról”.
Az említett cikkben persze több kifogásolni való is van. Mindenekelőtt a
tanszékvezető nyilatkozata, amelyben
közli, hogy februárban tájékoztatták a
kft.-t, hogy a rendezést megpályáztatják.
A hír igaz, csupán azt felejtette el megemlíteni a nyilatkozó, hogy azt megelőzően,

nak, tájékozódhatnak, mivel a települési
önkormányzat ülésein és a bizottságokban tanácskozási joggal részt vehetnek.
A német kisebbség 1995 januárjában
Újbuda Német Kisebbségi Önkormányzatként alakult meg, és két nemzetiségi
óvoda, két iskola elindításában vállalt
fontos szerepet. A gazdagréti Szentháromság szobor restaurálását a települési
önkormányzattal példamutatóan együttműködve vállalta.
A kulturális hagyományokat 1997. óta
a Budapest Főváros XI. kerületi Nemzetiségi Napon mutatták be a kisebbségek.
Az évente ismétlődő, hagyományteremtő
programban az összes kerületi kisebbség
bemutatkozott kulturális értékeivel. Egyik
évben a lengyelek a Gellért-hegyi Sziklakápolnában, máskor az Orlay utcai örmény
katolikus templomban ökomenikus istentiszteletet tartottak. Nemzetiségi kiállításokat rendeztünk a Fonóban és az FMH-ban.
Egyik esztendőben a Kamaraerdei Ifjúsági
Parkban sportprogramok és főzőverseny
is része volt a rendezvénynek. A lengyelek
András-napi bállal őrzik hagyományaikat, a cigányok nagyszabású és emlékezetes cigánybúcsúkat tartottak, a németek
évente megrendezik a német vers- és prózamondó versenyt az iskolák között, az
örmények kiállításokat és könyvbemutatókat tartanak rendszeresen. A legtöbb
kisebbség nyelvtanfolyamokat indított.
A Saxlehner András közhasznú egyesület hagyományos rendezvényei, amelyeknek a Kelenvölgyi Közösségi Ház nyújt
otthont, többek között havonta a Sramli
Party, évente októberben bemutatja a német és a többi nemzetiségi képzőművészeti
és kulturális értékeket, lovas szüreti felvonulással, fesztivállal, nemzetiségi kiállítással és főzőversennyel. Így mutatják be,
ismertetik meg és adják tovább a felnövekvő nemzedékeknek is egymás elfogadását,
a toleranciát, az értékeket a kisebbségek,
hogy tovább éljenek az emlékezetben…
Farkas Hoffmann Márta

A kábítószer generációs probléma, aminek
hatékony kezelése nem halogatható tovább
– állapította meg Somogyi Bálint az IDF
kerületi elnöke, a fórumon tartott előadásában. A hivatalos adatok is 40–45%-ra teszik
a kábítószert kipróbáló fiatalok arányát.
Szervezetük nem ért egyet egyes SZDSZes politikusok és a Kendermag Egyesület
elképzelésével, mely holland mintára engedélyezné a könnyű drogok legalizálását
Magyarországon. Hitvallásuk, egyben a
jelszavuk: „Ne próbáld ki” a kábítószere-



Hogyan fogadta a zsűritagságra
vonatkozó
felkérést?

Amikor tavaly
részt vettem a
versenyen, arról álmodtam,
hogy egyszer
zsűritag leszek.
A zsűrit azokból á l lítjá k
össze, akik az
előző években Kürti Sándor
megmérettették magukat az év üzletembere díjért. Kilencünket kértek fel. Éreztem, hogy nagy a
felelősségem, ugyanakkor nagyon izgalmas
volt úgy dönteni, hogy megfeleljek az Ernst
& Young és saját magam elvárásainak.


Hogyan zajlott a választás?

32 jelölt vett részt a döntőn, akiket hazájukban a legjobbnak választottak. Idén
összesen 16 ezren indultak a megmérettetésen. Hat szempontot kellett figyelembe
vennünk: az induló vállalkozói képességét,
pénzügyi teljesítményét, innovációs képességét, stratégiáját, a világra gyakorolt hatását, és személyes jellemzőit, valamint azt,
hogy ezekben a szempontokban mennyire érvényesül a szociális felelősségtudat.
Minden egyes pályázóból nagyon felkészültünk, így az eredmény nem lehet nagy
melléfogás. Az Ernst & Young is rengeteg

Nem osztogatnak – fosztogatnak...

Ismét a virágkiállításról
hónapokon keresztül szóbeli ígéretekkel
hitegették e sorok íróját a további együttműködésről. Merthogy – az egyetem korábbi években tanúsított megbízhatatlan
magatartása miatt – már 2005 második
félévétől kezdődően folyamatosan véleményeztettem cégünk munkáját, és a
továbbiakra vonatkozó elképzeléseket, s
mind az elnököktől, mind a nyilatkozó
tanszékvezetőtől csak elismerést kaptam
a rendezvény szervezéséről, s szóban biztosítottak a további együttműködésről.
Az ígéret hihetőnek tűnt, annál is inkább,
mert az elismeréseken kívül egyetlen
kritikai észrevétel sem hangzott el munkánkkal kapcsolatban az öt év alatt, s az
egyetem minden írott és íratlan kérését
teljesítettük. (Lehet, hogy ez volt a baj?)
Elgondolkodtató a tanszékvezető
pályáztatásra vonatkozó megjegyzése is.
Merthogy az ASSA Kft. visszalépése után
már nem is hirdették meg a pályázatot.
Február óta nem volt elég idő erre? Vagy
talán csak az ASSA Kft.-t akarták pályázati feltételek között megszorongatni...?
A tanszékvezető Schmidt Gábor szakmai színvonallal kapcsolatos megjegyzése
pedig egyenesen öngól, hiszen a megállapodásunk egyik legfontosabb pontja éppen
az volt, hogy a rendezvény szakmai színvonalát továbbra is a tanszék felügyeli és
irányítja, s ha ez indokolt, a szakmai szem-

Együtt a drogok ellen
Az Ifjúsági Demokrata Fórum (IDF)
csatlakozott a június 26-i Drogellenes
Világnaphoz. Június 30-án Tegyünk
együtt a drogok ellen címmel fórumot
rendeztek az MDF székházában.

Először lett magyar tagja annak a
zsűrinek, amelyik kiválasztja az év
üzletemberét (World Entrepreneur Of
The Year) az Ernst & Young multicég
által szervezett nemzetközi versenyen.
Kürti Sándor, az Újbudán működő
Kürt Zrt. elnöke. A kerület díszpolgára tavaly még versenyzőként indult
az üzleti élet Oscar-díjának is tartott
megmérettetésen.

ket. Hazánkban az alkoholfogyasztásnak
van kultúrája, vannak hagyományai. Ezzel
többé-kevésbé együtt tudunk élni. Ugyanez
nem mondható el a kábítószer-fogyasztásról – állapította meg Somogyi Bálint.
A 25 év alatti korosztály problémájának nevezte Petkó András országgyűlési képviselő a drogfogyasztást. Kutatási
adatok bizonyítják ugyanis, hogy azoknak, akik 25 éves korig nem próbálják ki
a szereket, csupán 5 %-a esik kísértésbe
ezen az életkoron felül. Hozzátette, hogy
2003-hoz képest visszalépés történt a
drogprevenció területén. 50%-kal kevesebb pénzt szánt a költségvetés a megelőzésre, s a támogatások csak késve csordogáltak. Drogprevención a képviselő
közösségteremtő helyek létrehozását is ér-

pontot az üzleti érdekek elé kell helyezni.
Ennek figyelembevételével történhetett
meg több esetben, hogy a tanszékvezető
egy-egy kiállítót – szakmai szempontokra
hivatkozva – nem engedett azon a helyen
megjelenni, ahol a bérleti díjat fizető partnerünk szeretett volna. Sajnálatos, hogy a
feledékeny tanszékvezető ezt a felelősségét
nem vette figyelembe, amikor az utóbbi
két évben megszűntette a pénteki „szakmai napok” szakmai programjait, jóllehet,
annak anyagi fedezete rendelkezésre állt.
Nos, ennyit röviden az említett cikkben megjelentek hátteréről.
Ezek után döntött úgy az ASSA Kft.,
hogy nem hagyja abba rendezvényszervező munkáját, s az elmúlt öt évben végzett
erőfeszítéseinek eredményeire alapozva
helyszínt keres, és 2007-től folytatja a dísznövény-kiállítások szervezését.
Félreértés ne essék, nem vitatom, hogy
az egyetemnek jogában áll az együttműködési megállapodás meghosszabbításától
eltekinteni. Csak a módszert tartom tisztességtelennek. Márpedig apám mindig
azt tanította: az üzleti életben becsületesnek lenni nemcsak kötelesség, de hosszú
távon kifizetődő is. Lehet, hogy a Budai
Arborétum kezelői jogával megbízott intézmény vezetőinek soraiban van(nak),
akiknek e nélkül is kifizetődő...?
Krébecz József, az ASSA Kft. ügyvezetője

ti – közös szórakozási lehetőségek, játszóterek, pingpongtermek kiépítését a 12-20
éves korosztály számára. Jó példaként említette a Fidesz-kormány alatt meghirdetett drogmentes diszkó programot, mely
azóta szintén elhalt.
Az önkormányzati választások után
felvilágosító iskolai kampányba kezd az
MDF helyi ifjúsági szervezete, melyhez
civil és társadalmi szervezetek segítségét
és támogatását kérik. Felvilágosító prospektusok, nyílt iskolai beszélgetések, és az
internet adta lehetőségek segítségével igyekeznek meggyőzni a diákokat a kábítószer kipróbálásának kockázatáról. A civil
társadalom összefogása mellett az egyházi
kezdeményezéseket, és a vallás közösségteremtő erejét is szeretnék kihasználni, s
ezekre a lehetőségekre – így például a Máltai Szeretetszolgálat különböző programjaira – is fel kívánják hívni a figyelmet.
(angeli)

anyagot küldött, és az interneten is utánanéztem a jelölteknek, mint a legtöbb zsűritag. A kulturális különbségeket persze látni
lehetett – az én bizottságomban egy japán
és egy új-zélandi kollégával voltunk hárman –, hogy mást-mást jelent a szociális
felelősségtudat. Az Egyesült Államokban
például annak számít egy futballcsapat
támogatása is, nálunk az oktatás segítése,
míg a legszegényebb országokban csak az
élelmiszersegélyezés. Ezúttal egy dél-afrikai nyert egy indiai előtt. A zsűri elnöke is
indiai volt. Amikor a két jelölt 4-4 szavazatot kapott, a zsűri elnökének kellett döntenie. Ő felülemelkedett a nemzeti érzésén
és a dél-afrikaira adta voksát. Egyébként
nagyszerű érzés volt, hogy a 9 zsűritagból
7 nagyra értékelte Demján Sándort – idén
ő képviselte a versenyen Magyarországot.


Kinek és miért hasznos egy ilyen verseny?

Az Ernst & Youngnak ez komoly publicitás, az indulóknak pedig presztízs. Ezt
én is megtapasztaltam. Emellett viszonyítási pont is: a felállított szempontok
alapján tudom, milyennek kell lennie
egy jó vezetőnek, és hasonlítani akarok
hozzá. Zsűritagnak azért jó lenni, mert
megismertem és megtanultam 32 ember
munkamódszerét, és ezt hasznosítom saját munkámban.


Milyen híre van a magyar üzletembereknek a világban?

Nagyon rossz a marketingünk, nem vagyunk ismertek, hátránnyal indulunk.
Igaz, a világ kétszáz országából húsznak
van csak előnye, a többiek ott vannak, ahol
mi. De az kevés, ha büszkélkedünk, hogy a
világ azt hiszi rólunk, hogy valamit nagyon
jól tudunk. Mert nem hisznek rólunk semmit, vagy ha valamit, akkor inkább rosszat.


Javít-e a magyar üzletemberek elismertségén, hogy a versenyen idén jól szerepelt
Demján Sándor, Ön pedig idén a zsűribe
választották be?

Több kell ehhez, nem vagyunk elegen
ketten. De ilyen kis lépésekkel lehetelőre
menni. A hármasugrást sem a harmadikkal kell kezdeni.
(gianone)

OLVASÓI LEVELEK

Tetoválás és változó ízlés
Néhány héttel ezelőtt a tetoválásról olvashattunk cikket az Újbudában. A
szerzők megvizsgálták a divat üzleti és
jogi körülményeit. Nem foglalkoztak
azonban a tetoválás alapvető problémájával. A fiatalok általában tizenéves korban vagy húszas éveik elején döntenek
a „megjelölés” mellett. Úgy gondolják,
hogy ebben a korban eljutottak az emberi létezés, gondolkodás csúcsára, és
már nem fog változni szépségideáljuk.
Ez azonban sokszor tévedésnek bizonyul. Ahogyan húszévesen már messze
magunk mögött hagytuk az óvodás kori
vagy az alsó tagozatos kor ízlését, úgy a
húszéves ízlésünk is – bármennyire hihetetlennek tűnik – még sokat változhat
életünk során. Gyakran már 2-3 évvel
a tetoválás után sokan rádöbbennek:
egyáltalán nem olyan szép és érdekes
az a motívum, amelyet örökre bőrbe írtak. Az eltávolítást célzó bőrgyógyászati
kezelés a tetoválás költségének mintegy
tízszerese, eredményessége bizonytalan.
Egy 55 éves olvasó

Mégis jól sportoltunk
Június 22-én írt levelemben elpanaszoltam, hogy az újonnan megnyílt
Sportmaxban családommal az uszodában, illetve a strandon nem az elvárt szolgáltatást kaptuk a kifizetett
összegért. (Nem működött az uszoda,
a csúszda balesetveszélyes volt stb.) S
a helyszínen nem orvosolták a panaszunkat.
Ezúton szeretném tudatni, hogy
mikor panaszommal levélben felkerestem a Sportmax vezetőjét, azonnal
reagált. Udvarias levélben elnézést kért
a kellemetlenségért, s bónusz-kártyákat küldött, amellyel más alkalommal
igénybe vehetjük a létesítményt, mely
reményeink szerint immár hibátlanul
üzemel. Történetünk így szerencsés
fordulattal végződött, ha kissé körülményesen is. Úgy éreztem, hogy ezt is
meg kell írnom, ha már első felindulásomban a negatívumokról értesítettem a szerkesztőséget.

Horváth Jánosné
XI. kerületi lakos

Pozitív kampányra készül a Fidesz polgármester-jelöltje

Sétálóutca lehet a Bartók Béla út?
Ebben kerületben a két legnagyobb
párt budapesti elnöke méri össze az
erejét az őszi önkormányzati választásokon, de ennek ellenére azt szeretnénk, ha a kampány nem az országos
politikáról, hanem Újbudáról szólna
– jelentette ki Kupper András, a Fidesz
XI. kerületi polgármester-jelöltje június 26-án egy sajtóbeszélgetésen. A
politikus kijelentette, a Fidesz pozitív
kampányra készül.

vasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy
pereskedés helyett egyezzenek meg a lakókkal, de kezdeményezését még csak
napirendre sem vették.
Kupper András elmondta, hogy négyszemközti beszélgetésre hívja Molnár
Gyula polgármestert, amelyben arra kéri:
tiszta, őszinte kampányt folytassanak. A
Fidesz jelöltje azt ígéri, vidám és pozitív
kampányra számíthatnak az újbudaiak.
A politikus kifejtette, civil tanácsadó
fórumot szeretne létrehozni, amelyben helyi vállalkozók, művészek, egyházi vezetők
és az intézmények vezetői vennének részt.
Ez a szervezet beleszólhatna a polgármester döntéseibe.
A Fidesz polgármester-jelöltje hangsúlyozta, hogy nyitottak minden ötletre,
ami a kerületiek életkörülményeit javítja. Példaként említette, hogy hiányzik
Újbudáról egy sétálóutca. Azt sem tartja
kizártnak, hogy ha a forgalmat a felső és
az alsó rakpartra vezetnék, akkor a Bartók Béla úton csak a villamosok és a gyalogosok közlekedhetnének. Hozzátette: ez
csak egy ötlet, ami kidolgozásra vár, de
szeretné, ha lennének olyan merész lépések, amelyek vonzóbbá és élhetőbbé varázsolnák a kerületet.

Programjából kiemelte, küzdeni fog azért,
hogy a 4-es metró végállomása a Virágpiacnál legyen. Fontosnak tartja, hogy a Móricz Zsigmond körtéri aluljárót ne csak a
hajléktalanok és a graffitisek, hanem helyi
polgárok is használják, valamint azt, hogy
mielőbb kárpótolják az Andor utcaiakat
a nagy forgalom miatt. Ez utóbbi ügyben
eddig több mint 150 helyi polgár nyert
jogerősen pert a Fővárosi Önkormányzattal szemben, de a Demszky Gábor által
vezetett főváros a Legfelsőbb Bírósághoz
fordult, ahol még nem határoztak, hogy
a Pesti Központi Kerületi Bíróságnak
kellett-e döntenie az ügyben. A fideszes
politikus szerint az „ösvényre vezetett
autópálya” – ahogy Demszky Gábor nyilatkozta korábban az Újbudában – ügye
legalább 700 kerületi lakost érint, és
végül 5-6 milliárd
forint kártérítést
kell kifizetni a kamatokkal együtt. A
polgármester-jelölt
úgy gondolja, hogy
Demszky Gábor
azért kerüli az Andor utcaiak témáját, mert nem akar
az önkormányzati
választások előtt
ilyen kényes kérdésekkel foglalkozni.
Ug yanak kor az
időhúzás anyagi
terhe a fővárosi
költségvetést sújtja.
Kupper több
mint egy éve ja- KUPPER ANDRÁS: Nyitottak vagyunk minden ötletre

F. S.
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március 21–április 20.

Időnként valóban jó, ha lazít egy kicsit, szórakozik, elengedi magát, különösen nyáron,
amikor egyébként is a pihenés, a feltöltődés
ideje van. Ám túlzásba vinni ezt sem szabad, főleg, ha munkája látja kárát, és anyagilag is nehéz helyzetbe kerül miatta. Felelőtlen viselkedése miatt konfliktusa támad
egyik közeli rokonával, amit csak nagy nehézségek árán tud rendezni. A magatartása
miatti rosszindulatú, ellenséges megnyilvánulások kizökkentik a nyugalmából, és ez
véget vet a gondtalan időszaknak.

BIKA

április 21–május 20.

Konfliktusba keveredik egy rendkívül erős
személyiséggel, akinek hamarosan sikerül
is aláásnia az önbizalmát. Mindezt több
rosszindulatú ember is megpróbálja kihasználni a környezetéből, ezért a szokottnál is több határozottságra lesz szüksége
áskálódásaik visszaverésére. Mihamarabb
szedje össze magát, rendezze sorait, és ha
másképp nem megy, keményen vágjon
vissza. A szomszédjával mihamarabb rendezze a nézeteltéréseket: ebben a bonyodalmas időszakban nem jó új frontot nyitni.

meg sem akarnának szűnni. Még ha lassan belefárad is ebbe a helyzetbe, nincs
más lehetősége, mint haladni tovább a
megkezdett úron. Ha megértő, és képes
problémáit az érintettekkel megbeszélni,
félig már nyert ügye van, kompromiszszumkészségével pedig még megbecsülést
és tiszteletet is szerezhet a környezetében.

SZŰZ

augusztus 24–szeptember 23.

Szeretteivel, párjával viselkedjen sokkal
megértőbben és türelmesebben, időnkénti
kirohanásait, indulatait semmi sem indokolhatja, még ha egyébként jogosnak is érzi
azokat. Anyagi helyzetében jelentős javulás
állhat be, amihez azonban némi kockázatot
is vállalnia kell. Egy idősebb rokon segítheti
önt, ha a támogatását kéri. Bár a nyár erre
nem a legalkalmasabb időszak, mégis foglalkozzon többet önmaga képzésével, fej-

június 22–július 21.

Nehéz időszak vár önre, tele veszélyekkel
és kikerülhetetlen konfliktusokkal. Nemhogy lazítani nem tud, időnként úgy tűnik, minden energiája is kevés lesz a megoldásukra. Váratlan kiadások is felmerülnek, melyek átmenetileg bizonytalanná
teszik anyagi helyzetét. Ilyen körülmények
között nem tehet mást, mint szép sorjában megküzd a problémákkal, és közben
megpróbálja megőrizni nyugalmát és lelki erejét. Rokonai támogatásában bízhat.
Egy váratlan meghívásnak nem akar eleget tenni, amivel magának árt.

OROSZLÁN

július 22–augusztus 23.

Továbbra sem jut lehetősége szórakozásra,
lazításra, minden idejét a munkájával kapcsolatos gondok viszik el, amelyek mintha

Röpülés közben alszik

A város más részein is rendszeresen megjelennek a fáradhatatlan cirkálók. Szinte sohasem szállnak le a földre. Szegényes
fészkeikhez,
amelyeket
házfalak üregeibe építenek, az anyagot a levegőben szálló
tollpihékből
gyűjti össze.
A panelházak legfelső
szintjén sok
kerek üreget
találnak, ami
fészkelésre
pont az ő méretük, de az
újabb üvegfalú épületeken nincsenek ilyen
helyek. A panelek kerek nyílásait sajnos
ráccsal zárták le, néhol be is tapasztották,
de akad egy-két lyuk, amely nyitva várja a
fészkelni akaró kis madarakat.
A sarlósfecske (Apus apus) a kolibrik
távoli rokona, magyar nevét a madárrendszerezők hibásnak tartják, mert nem
rokona a kisebb településeken gyakori
molnár és füsti fecskének, csak röpképe
hasonló azokéhoz. Élete szüntelen repülés, ezért lábai nagyon gyengék, csökevényesek. A párzás és alvás idejére sem kell
leszállni, mert ezeket is röptében intézi az

Ha túlságosan magasra helyezi a mércét,
annak kevesen tudnak megfelelni, és akkor
ismét csak magára marad. Egy környezetében élő személy viselkedését megbocsájthatatlannak találja, mégis próbáljon elnéző
lenni vele! Ha haragtartó, és túl merev álláspontot képvisel, akkor csak saját magát
hozza kellemetlen helyzetbe. Valaki anyagi segítséget kér öntől. Ha megengedheti
magának, akkor segítsen, de nem árt tisztáznia előtte a feltételeket! Önzetlenségére
nem lehet túl büszke az utóbbi időben.
december 23–január 20.

Keserű tapasztalatok várnak önre, amiből
azt a helyes következtetést vonja le, hogy
még több tanulásra és belső fejlődésre van
szüksége. Azt sem lesz kellemes dolog felismernie, hogy további anyagi erőfeszítéseket kell még tennie. Ezek az elkerülhetetlen áldozatok megzavarhatják mindennapi
életvitelét, még szerencse, hogy a családja
biztos háttérként áll ön mögött. A nehézségek ellenére se habozzon soha segíteni
másokon, de önmaga megnyugtatására
tegye, és ne a várt viszonzás reményében.

HOROSZKÓP
2006. július 12. – július 26.

lesztésével akár magánszorgalomból, akár
egy tanfolyam elvégzésével.

MÉRLEG

szeptember 24–október 23.

Mostani kicsit borongósabb napjaiban az
elmúlt idők szép emlékei éltetik. Nem a világvége jött el, csak rossz periódusba került,
hamar túljut rajta. Hagyjon másokat a maguk útján járni, ne akarjon mindenbe beleavatkozni. Anyagi ügyekben próbáljon nagyobb távlatokban gondolkodni, dolgozzon
ki olyan költségvetést, amely hosszú távon
stabilizálja helyzetét. Szeretteivel legyen
segítőkész, különösen, ha úgy látja, hogy
jó ügy érdekében fáradoznak. Bátorítása és
szeretete nagyon sokat jelent majd nekik.

SKORPIÓ

október 24–november 22.

Élete a megszokott kerékvágásban halad,
mégis nyugtalannak érzi magát, és egyre merészebb terveket kezd szövögetni a
jövőjét illetően. Nem ártana azonban, ha

TERMÉSZET

Sarlósfecskék az Andor utcában
Aki korán reggel az Andor utcán az ég
felé is fülel (szombaton és vasárnap a
csend is segít), az hallhatja a panelházak kilencedik emelete felett magasan
cirkáló, hegyes, sarlószárnyú madarak
vijjogását.

NYILAS

BAK

május 21–június 21.

RÁK

vágyaival kevésbé rugaszkodna el a valóságtól, különben komoly csalódás érheti.
Türelmetlenségét, az abból fakadó belső feszültségét próbálja meg másképp levezetni,
például keressen igazi kihívás jelentő feladatokat magának, vagy kösse le magát valami
mindenki számára hasznos tevékenységgel.
november 23–december 22.

IKREK

Hajlamos a kötözködésre, és szívesen üti
bele az orrát mások dolgaiba. A környezetében persze egyiket sem díjazzák, úgyhogy
számíthat a vitákra, számonkérésekre. Ne
azon törje a fejét, hogy miképpen védhetné meg magát, hanem inkább viselkedése
megváltoztatására fordítsa energiáit. Azon
sem ártana elgondolkodni, hogy a másokkal való kéretlen foglalkozásra talán az a
magyarázat, hogy önmaga problémáival
nem akar, vagy nem mer szembesülni. Ha
autót vezet, legyen nagyon körültekintő.
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ügyes madár. Svájci éjszakai radarmegfigyelések révén bizonyították be, hogy röpülés közben alszik. Kizárólag repülő rovarokat fogyaszt, ez a magyarázata, hogy
magasan szárnyal egész nap. Csőre ugyan
kicsi, de nagyra tudja nyitni, és így kapja
el a rovarokat, amelyeket nyálával összekeverve adagol a fiókáinak. A rovarokat, a
pókhálószálon lebegő pókokat, a kártevők
hernyóit is
összeszedi.
A zsákmány
mozgását
követi. Hol
4–5 méterre
a talaj felett,
hol több
száz méteres
magasságban cikázik,
attól függően, hogy a
lebegő rovarok hol gyülekeznek.
A táplálék
mozgását
követve olykor a fészektől 10–30 km-re is eltávolodik. Emiatt az
éhezést igen jól tűrő fiókák néha 2–3 napig
is koplalnak. Ilyen napokon szinte álomba
dermednek, és testhőmérsékletük lecsökken. A szülők és az eleség megérkezésekor
aztán újra felélénkülnek.
A sarlósfecskék nagyon korán, már
augusztusban Dél-Afrikába vonulnak
telelni. A több ezer kilométeres veszélyes
úton az időjárás és más tényezők miatt
sok madár elpusztulhat. Már csak ezért is
megérdemli, hogy épületeinken fészkelő
üregekkel segítsük megmaradását.
M. P.

KERESZTREJTVÉNY

SÍK SÁNDOR

Sík Sándor:
Sarlós boldogasszony
A költeményből idézünk.

VÍZÖNTŐ

január 21–február 19.

Egy igazi, komoly csalódással kell szembenéznie. Nem szükséges azonban ezt
kimutatnia, ne engedje, hogy a családja
vagy a barátai tudomására jusson a dolog! Itt az ideje, hogy a munkahelyén a
sarkára álljon, és megvédje az érdekeit
kollégáival szemben. Közeli ismerősei
olyan dolgokban hibáztatják, amiben
úgy érzi, hogy ártatlan, pedig valójában
felelős a történtekért, igaz, a tudtán kívül.
Sok konfliktussal kell szembesülnie, míg
erre rájön, és tisztázhatja a helyzetet.

HALAK

február 20–március 20.

Aktív társadalmi életet él a közeljövőben,
rengeteg meghívást kap, amiknek általában
eleget is tesz, közben új embereket ismer
meg, régi barátságokat éleszt újjá és erősít
meg. Hála ezeknek az eseményeknek, a karrierje is kezd felfelé ívelni. Lehetősége lesz
egy olyan tettet végbevinni, amivel nagyon
sokakon segíthet. Joggal vívja ki ezért környezete elismerését, de büszkesége ellenére
maradjon mértéktartó. Néhány váratlan kifizetés felboríthatja pénzügyi helyzetét.
(Rebeka)

A patisszon
A patisszon, más néven csillagtök a
tökfélék családjába tartozó dudvás
szárú növény, a spárgatök, a sütőtök,
cukkíni rokona. Változatosan elkészíthető, az egészséges táplálkozás része. A
vegetáriánus étrendben gyakorta feltétként tálalják.
Főszezonja júniustól októberig tart.
Az érési szezon elején héjastól, később
héj nélkül fogyasztható. Ügyeljünk arra, hogy csak a kemény példányokat
vásároljuk meg, melyek ellenállnak a
nyomásnak. Célszerű a vásárlást követően mihamarabb, lehetőleg még frissen feldolgozni. A hűtőszekrény zöldségrekeszében néhány napig tárolható.
Alacsony energiatartalma miatt
ajánlható a fogyókúrás étrendben is.
Zsír- és rosttartalma elhanyagolható,
fehérjét, illetve szénhidrátot viszont
tartalmaz, több mint 90%-a pedig víz.
Vitamin- és ásványianyag-tartalma
szintén minimális.
Az ételkészítés során a csillag alakú
kabakos termését, a magját és a virágát egyaránt felhasználhatjuk. Nálunk
leggyakrabban a termését fogyasztják
bundázva, pedig ennél jóval többféle,
változatos módon lehet elkészíteni: savanyítva önállóan, vagy vegyes saláta
részeként, feltétnek pörkölt formájában, grillezve mártásokkal, töltött,
valamint rakott ételként is tálalhatjuk.
Karamellizálva különleges zöldségkoktélt készíthetünk belőle. Bundázhatjuk
a hagyományostól eltérő módon is,
például sajtos masszával, és így hamis
rántott halként kínálhatjuk. Virága
töltött ételként, sörtésztával bundázva,
nyersen saláta részeként vagy mártásba
mártogatva ehető. Magjai müzli részeként, pirítva önállóan fogyasztható, de
jó saláták ízesítéséhez, díszítéséhez is.

VÍZSZINTES: 1.

Az idézet első sora (G, B,
M, E). 13. Baráti összejövetel. 14. Féregfajta! 15. Éra betűi keverve. 16. Légtornász
mutatvány. 18. Talajművelő eszköz. 19.
Épp hogy él. 20. Szajkó fele! 21. Víziállat.
22. …léc, mérnöki számolóeszköz. 23.
Cakó Ferenc. 25. Visszhang. 27. Emberi
fogyasztásra alkalmas. 29. Fémmel teli
kőzet. 31. Leszármazott. 33. Oda-vissza:
vágószerszám. 34. Nátrium és kén vegyjele. 36. Petrarca múzsája. 38. Az idézet 2.
része. 41. Néma Elza! 42. Pendulum. 43.
Karikaturistánk (Tóth Antal). 44. Fényelnyelő. 46. Az alaphangsor 4. és 1. hangja.
47. Butélia. 49. Erre a helyre. 50. Vátesz. 52.
… királya (Lalo). 53. Detronizáló országgyűlés helyszíne. 55. Szájat nagyra nyit. 56.
Európai nép. 59. Munkácsy inasa teszi. 61.
Rádium vegyjele. 62. Japán fényképezőgép
márka. 64. Vízinövény. 66. Horony. 69.
Angol középtávfutó (Steve). 70. Kopasz.
71. Zeneszerzőnk (Pál). 73. Fél vég selyem!
74. Színésznőnk (Lili). 76. Értékesít.
FÜGGŐLEGES: 1. Vércsoport. 2. Darabokra
tör. 3. Növényi zsiradék. 4. Osztrák Költő
(Rainer Maria). 5. Csobogó vége! 6. Indulatszó. 7. … iacta est, a kocka el van vetve
(Iulius Caesar). 8. Hórihorgas. 9. Egy, angolul. 10. Római 1500. 11. USA-tagállam. 12.
Zola hősnője. 16. Az idézet 3. része (A, A, I,
A, A). 17. Pocsolya. 19. Magyar származású
szobrász (Amerigo). 21. Vízmosás. 22. Becézett Lajos. 24. Spanyol diktátor (Francisco). 26. Feltéve. 28. … sapiens, bölcs ember.
30. Légvonat. 32. Mesebeli hős. 35. Mézga
Géza fia. 37. Az angol királyi légierő, röv.
39. Tó jegének megrepedése. 40. Rövid
angol férfinév. 43. Bács-Kiskun megyei

FORMA STÚDIÓ

(1889-1963)

Piarista pap, költő, irodalomtudós,
egyetemi tanár,
az MTA tagja, a
magyar cserkészet
egyik megalapítója. 1911-től sorra
jelentek meg verseskötetei és irodalomtörténeti dolgozatai.
1929-től a szegedi tudományegyetem
irodalomtörténeti tanszékét vezette.
1942-ben jelent meg Esztétika című korszakos jelentőségű műve. 1946-ban az
újrainduló Vigília című folyóirat főszerkesztője lett. 1948-ban Kossuth-díjat
kapott, és a piarista rend magyarországi tartományfőnökévé választották.
község. 45. Információtároló egység a CD
felületén (tkp. mélyedés). 48. Francia iparváros. 49. Női név. 51. Túlzottnak tart. 54.
Ozmium vegyjele. 57. Omladék. 58. D-alföldi település. 60. Megszerzett ismeret. 63.
Fonalat erősít. 65. Vízelvezető. 67. Alaktalan. 68. Zsírkő. 70. Tengeri hal. 71. Kérdés
személyekre. 72. Szulák páratlan betűi. 74.
Mangán vegyjele. 75. Arrafele!
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 1., 38., függőleges 16.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: július 19.
A 20. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Virágzik az akác sűrű csomókban, s fürt
fürthátán bazsalyog, nyüzsög.” A NYERTES:
Csatádi Katalin XI., Kemenes u. A 21. SZÁM
REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE : „Nyáron a télről támad írni kedvem olyan szép is a havas
éjszaka.” A NYERTES: dr. Mojzer Ignácné XI.,
Budafoki út. A június 28-i, 22-23. összevont
szám megfejtését és a nyertest a következő
számban közöljük. A nyeremény, a hat alkalomra szóló Prímatorna bérlet a Forma
Stúdióba, a szerkesztőségben vehető át.
Nagy András

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

AZ ÚJBUDA RECEPTJEI

Patisszon-finomságok
Vegetáriánus steak

Csillagtökmagos rántotta

1 db patisszon, 2 db paradicsom, 100 g vaj, 200 g trappista sajt, só,
őrölt bors, kakukkfű. ELKÉSZÍTÉSE: Az ujjnyi vastagra szeletelt patisszon mindkét
oldalát vajban megsütjük, és a fűszerekkel ízesítjük. Mindegyik tetejére teszünk
egy-egy szelet sajtot, majd mindegyikre
egy-egy szelet paradicsomot, majd ismét
sajtot és az így előkészített ételt grillsütőbe toljuk, és ráolvasszuk a sajtot.

HOZZÁVALÓK:

HOZZÁVALÓK:

1 db fiatal patisszon belseje
és magjai, 1 fej vöröshagyma, 10 ml olaj,
6 db tojás, fűszerpaprika, só. ELKÉSZÍTÉSE: Olajon futtassuk át az apróra vágott
vöröshagymát, tegyük bele a patisszon
belsejét és a magokat. Sózzuk meg és pároljuk addig, amíg a víz elpárolog, és a
patisszon húsa összeesik. Ehhez öntsük
a sóval ízesített, felvert tojásokat. Tálaláskor hintsük meg fűszerpaprikával.
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KULTÚRA

Múzeumok Éjszakája az A38-on

13

A Budaörsi Játékszín vendégjátékai

MŰVÉSZET

SZÍNHÁZ

Thalia nyári szentélye a Kamaraerdőn

Az A38 névre keresztelt ukrán kőszállító hajót HalászHajóvá varázsolták
Halász Péter kollégái és barátai június
24-én, a Múzeumok Éjszakáján.

Második alkalommal invitálja a Budaörsi Játékszín nyári színházi előadásokra a Kamaraerdei Ifjúsági Parkba a
XI. kerület és a környék lakóit.

Az év elején elhunyt színész-rendező
tiszteletére rendezett esten az emlékezés
mellett természetesen a szórakoztatásé
volt a főszerep. A tetőfedélzeten a Halász
Péter által teremtett színházi hangulatot
interaktív kiállítás keretében idézték fel
a szervezők, melynek a résztvevők is részesei lehettek, maguk működtethették
az egykori Halász-előadások díszletelemeit, sőt még kisfilmet is rendezhettek.
Az étteremben kollégái, barátai beszéltek
a művészről, később pedig a nézők oszthatták meg egymással vele kapcsolatos
véleményüket, élményeiket. Az orrfedélzeten Halász Péter Herminamező című
drámájának werkfilmjét, interjú-összeállításokat és előadásrészleteket vetítettek.
A koncertteremben varietéműsor várta
a vendégeket. A fellépő művészek – többek között Kari Györgyi, Kecskés Karina,
Ónodi Eszter, Szirtes Ági, Bozsik Yvette,
Szabó Győző és Takátsy Péter – olyan darabokból adtak elő részleteket, melyek-

Éless Béla, a budaörsi teátrum igazgató
művészeti vezetője évekkel ezelőtt fedezte fel a vadregényes helyszínt. A dús fák
övezte parkban álló, színpadtechnikával
ellátott, arénaszerű, fedett építményben
pedig meglátta Thalia nyári szentélyének
lehetőségét. Az előkészítő, szervező munkák után aztán először tavaly nyáron tartott három előadást a Budaörsi Játékszín a
Kamaraerdei Ifjúsági Parkban, idén pedig
már négy produkcióval szórakoztathatják
a közönséget Újbuda önkormányzatának
támogatásával.
A június 29-i nyitó előadáson Agárdi
Péter és Zilia Duca története elevenedett
meg. A néma levente című Heltai Jenő
vígjátékot Nyertes Zsuzsa, Moravetz Levente, Koncz Gábor, Benkő Nóra, Kerekes József, Orosz Helga, Valler Gabriella,
Csonka Anikó, Pap Éva, Kertész Péter,
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HalászHajó a Dunán

A szemlélődő hölgy igazi

ben Halász Péter szerepelt vagy rendezte
azokat. Az est zenés-táncos mulatsággal
zárult, a jó hangulatról Vajdai Vilmos és
David Yengibarian gondoskodott.

Éless Béla, Bácskai János és Farkas Zoltán
játékában élvezhette a publikum. A másnapi matinén az ifjúsági tábor lakóinak a
Leánder és lenszirom című zenés mesejátékkal kedveskedett a budaörsi színház.
Önkormányzatunk támogatásának
köszönhetően kerületünk idős és szerény
jövedelmű polgárai voltak a vendégei a
Fel is út, le is út! július 6-i előadásának.
Georges Feydeau bohózatának szerepeit
Sárközi József, Koncz Gábor, Nyertes Zsuzsa, Csala Zsuzsa, Éless Béla, Straub Dezső, Harmath Imre, Kertész Péter, Felföldi
Anikó, Kökényessy Ági és Valler Gabriella
játszotta.
Hunyady Sándor Júliusi éjszaka című
darabja 12-én szerepel műsoron Koncz
Gábor rendezésében. A vígjátékban
Bánfaly Ági, Keres Emil, Haffner Anikó,
Farkas Zoltán, Harmath Imre, Kertész
Péter, Éless Béla, Benkő Nóra, Koncz
Gábor, Szőlőskei Tímea, valamint Valler
Gabriella gondoskodik a nézők jó szórakozásáról.

- pataki -

Fotók: Révész Marianna

D. V.

Sediánszky János új könyvének bemutatója

Francia nyár – francia szerelem
Az aszfaltolvasztó kánikulai forróságban is teltházas rendezvénynek adott
otthont az Éghajlat Könyves Kávézó
június 20-án, amikor bemutatták
Sediánszky János Francia nyár – francia szerelem című legújabb kötetét.
Hubay Miklós író, a szerző barátja bevezetőjében megjegyezte: bizonyára sokan
vagyunk, akik vasárnap reggelenként
az öt perc nyelvőrködés után izgatottan
várjuk, vajon a magyar és európai kultúrának nagy ismerője, Sediánszky János
éppen mit fog nekünk prezentálni, melyik
költőt, múzeumi kiállítást, hangversenyt
vagy olvasnivalót ajánlja a figyelmünkbe.
A Kossuth-díjas író, italianista elmondta,
hogy a II. világháború évei alatt Genfben
élt, ott barátkozott meg a francia nyelvvel.
A szabad világkóborlások időszakában a
fiatal korosztályok számára már érthetetlennek tűnő helyzetről is beszélt. Felelevenítette, hogy az 1960-as években egyszer
a New York Kávéházban Réz Pál és egy
másik, szintén francia szaktekintélynek
számító irodalmár társaságában diskurálva döbbentek rá, hogy még egyikük sem
járt Franciaországban.
A Francia nyár – francia szerelem
című kötet címe inkább egy életre szóló
vonzalmat, érzelmet, kíváncsiságot és élménysort jelez, mintsem egy évszakot. Egy

Nehezen lágyul a női szív

nálunk szerencsésebb földrajzi és történelmi helyzetű népről és országról, gazdag
és ősi kultúrájáról. Ünnepeiről és hétköznapjairól, amelyeket, örök átutazóként, ott
átélhettem, s amelyekről, immár műsorok
százaiban, az elmúlt évtizedekben beszámolhattam – fogalmazott a szerző.
Az interjúk, a visszaemlékezések elkalauzolják az olvasókat többi között Verne
Gyulának, valamint a fények festőjének,
Cézanne-nak a múzeumába. Az Arcélek
című fejezetben olvasható a világsztár
Charles Aznavourral készített interjú, és
az 1956-os magyar forradalom eseményeit megörökítő, a Köztársaság téri pártház
előtti lövöldözésben halálos golyótalálatot
szenvedett fiatal francia fotóriporter, JeanPierre Pedrazzini nővérével folytatott beszélgetés.
A múzsák kertje legavatottabb gondozójaként és a sokak által anyanyelvünket
legszebben beszélő riporterként is tisztelt
Sediánszky János műfordítói munkásságát is élvezhette a közönség a bemutatón.
Sudár Annamária előadóművész tolmácsolásában elhangzott több, a kötetben
is szereplő poéma. A francia költészet
gyöngyszemeiből átültetett művek is tanúsították a magyar nyelv szépségét és
játékosságát Sediánszky bravúros munkájának köszönhetően.

Festősarok a
könyvtárban
A Kelenföldi Könyvtár rövidített nyári
nyitva tartása: H, Cs.: 14–20 óráig; K,
P.: 10–14 óráig; Sz., Szo.: zárva. Nyári
zárás: július 31-től augusztus 27-ig. A
nyitás napja: augusztus 28., hétfő.
A nyári rövidített nyitva tartás
alatt a vakációzó gyerekeket nemcsak
a kötelező olvasmányokat, vagy nyári szórakoztató könyveket találhatják
meg a könyvtárban, hanem egy igazi
festősarkot is! A földön elhelyezett óriási csomagolópapírokon lerajzolhatják
nyári élményeiket vagy akár ugróiskolát is készíthetnek. A legsikerültebb
műveket kiállítják a könyvtárban.
Az elgurult gyűrű szerencsétlenséget okoz

AZ ÚJBUDA KULTURÁLIS AJÁNLÓJA
 MESEHAJÓ 
Július 15-től Mesehajóvá változik az A38 Hajó, hat szombat
délután – július 15-én, 22-én és 29-én, valamint augusztus
5-én, 12-én és 19-én 16.30 órai kezdettel – a Magyar Mesezenekar előadását tekinthetik meg az érdeklődő gyermekek és
szüleik, nagyszüleik a tetőteraszon. (Az esőnapokat az előadást követő szombati napokra tűzték ki.) Augusztus 20-án
ugyancsak 16.30 órától a Kolibri Színház művészeinek, Rácz
Kármennek és Rácz Krisztának Csináljunk zenekart című
műsora lesz majd látható Bornai Tibor szerzeményeivel. Augusztus 20-án 20 órától
a Mesezenekar évadzáró koncertjére kerül sor,
majd programot követően, 21 órától a tűzijáték
varázslatos látványában
is gyönyörködhet az A38
Hajó tetőteraszáról a közönség. A felsorolt produkciók eddig még nem, vagy csak néhány esetben szerepeltek
budapesti színpadokon. A Mesehajó kulturális programsorozat 2000 nyarán indult, és népszerűségét bizonyítja, hogy az
évek folyamán a budapesti Duna-szakasz mellett már Vácon
is indultak mesejáratok, emellett évek óta nagy sikerrel működik a balatoni és az idei évtől már a tiszai mesehajó is.

(pataki)

Emléktábla Hadrovics Lászlónak
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Június 27-én délután tartották Hadrovics
László (1910–1997) nyelvész, egyetemi tanár
emléktáblájának avatását a Dinnye utca 5.
számú ház előtt. Az ünnepségen kollégái, tisztelői, tanítványai és családtagjai vettek részt.
Kerületünk egykori lakójának – aki az MTA
tagja, lexikográfus, filológus, szlavista volt,
és jelentős tudományos, valamint szerkesztői
munkássága mellett Gáldi Lászlóval elkészítette az orosz-magyar, magyar-orosz szótárt
– emléktábláját Szesztay András, az önkormányzat kulturális bizottságának elnöke, dr.
Kiss Jenő, a Magyar Nyelvtudományi Társaság
elnöke és dr. Gadányi Károly, a Berzsenyi
Dániel Főiskola rektora koszorúzta meg.

 KÖNYVBEMUTATÓK AZ A38-ON 
Első könyvek – Első könyvesek címmel nyári könyvbemutató-sorozat vette kezdetét az A38 Hajón, amelyben a szépíróktól a bloggerekig új arcok mutatkoznak be a kortárs magyar
irodalomból. Első alkalommal július 5-én az elsőkönyves írók
pályakezdését segítő IAT Kiadó gondozásában idén megjelent két kötettel ismerkedhettek meg az érdeklődők: Bak Zsuzsanna Tanulmányok, avagy miért szebb állat a teve, mint a
ló című vegyes írásokat tartalmazó könyvével és Megyeri
Nikolett Ágnes Lélekdonor című, eredetei műfaját tekintve
blognaplójával. Július 26-án 17 órakor Büky Anna mutatkozik
be A pillanat műve című 2003-ban napvilágot látott elbeszéléskötetével. Augusztus 9-én 17 órakor ismét két könyv kerül
terítékre: Peter Odry Mason Hét megdöbbentő történet című
kötete az angol-amerikai misztikus irodalom legjobbjainak
nyomdokain halad. Erdődy Kristóf Üst című munkája egy
húszéves, elsőkönyves költő szárnypróbálgatásainak dokumentuma. A sorozat záró délutánján, augusztus 28-án Czéh
Zoltán – szintén az IAT felfedezettje – A Pókháló csillagkép
című munkájával mutatkozik be. A tizenegy emberi sors héthét életpillanatát összekötő történetfüzér a Hajnóczy Péter nevével fémjelzett modern magyar próza nyomdokain halad.

 INDIA KÖNNYCSEPPJE, SRÍ LANKA 
Idén nyáron Délkelet-Ázsia vendégeskedik a Bukarest utcai
Tranzit Art Caféban három tárlattal. A sort Ferencz Mónika, Szabó Anikó, Adorján Gábor és Hajdú Gábor A Paradicsomtól nem messze című
kiállítása nyitotta meg. A
július 20-ig nyitva tartó
eseményen Indiáról készült
képek láthatók. Július 20án este 6 órakor nyílik meg
az India könnycseppje, Srí
Lanka című kiállítás Sebestyén László idén készült
felvételeiből. Az 1968-ban
született fotóművész a képek megszállottjának vallja
magát. Szereti Budapestet
fényképezni, a város meséit, melyeket az itt élő emberek, az utcák, a házak mondanak
el, s a fotográfus egy-egy pillanatba merevítve örökítheti meg
azokat. A múlt évben Horvátországban készített egy fotósorozatot, melynek keresett személytelensége éles ellentétben áll
a Srí Lankán készült felvételek életteliségével, megértő humánumával. A tranzitbeli nyári fotókiállítások sorát Antal László
Thaiföldről készült munkái zárják, a bemutató augusztus 22én nyílik és egy hónapig tart nyitva.
 HEAVEN STREET SEVEN, VAD FRUTTIK 
A hazai gitárpop vezető zenekara, Heaven Street Seven (HS7)
lép fel az A38 Hajón július 19-én 21 órakor a Blue - Lépj tovább! ingyenes koncertsorozat keretében. Az 1995-ben alakult,
komoly nemzetközi sikereket elért együttes a közelmúltban
jelentette meg hetedik, Tudom, hogy szeretsz titokban című
lemezét már az új gitárossal, Ábrahám Zsolttal. A kritika szerint ez
a zenekar eddigi legjobb, „legvirgoncabb”,
„halmozottan slágeres”
munkája. A remekül
hangszerelt, gitáralapú
számokból, valamint
a régi, nagy sikerekből
egyaránt előadnak a várhatóan kitűnő hangulatú koncerten.
Az est előzenekara az 1996-ban alakult Vad Fruttik, mely számos tehetségkutató versenyt nyert már meg. Az italodiszkótól
az elektropunkig terjedő zenei világ, a hipervicces szövegek és
a karizmatikus frontember jellemzi leginkább az együttest.
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LAKÁS-INGATLAN
SASADON, Sashegyen és a Villányi út mellékutcáiban keresünk ügyfeleink részére csendes, világos lakásokat, házakat. ImmoTéka
Ingatlaniroda, XII., Csörsz u. 17-21.
Tel.: 201-1821, 06/30/202-1892. Aktuális ajánlataink: www.immoteka.hu
BANALP keres-kínál eladó-kiadó lakásokat,
házakat, építési telkeket. 15 éves szakmai tapasztalat. www.banalp.hu, 361-4287.
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.
XXII. KERÜLETI Kastélyparknál 82 m2-es lakás sorházban, kocsibeállóval, saját kertrésszel
eladó. 270 000 Ft/m2.
06/30/488-0717. www.hazkezelo.hu/sorhaz
GAZDAGRÉT felső központjában, hatemeletes
épületben, Szabadság-hegyre néző erkélyes kislakás eladó, irányár: 9,9 millió.
Tel.: 246-0364, mobil: 06/20/427-0061.
XI. KERÜLETBEN, 1589-5100 m2 közötti, intézményi övezeti telkek eladók. www.banalp.hu,
06/30/922-9053.
GYÖNYÖRŰ, panorámás telek természetvédelmi övezet határán, felső Rupphegyi úton, szelíd, déli lankán eladó. 1440 m2, 27 m széles, vízzel,
villannyal. L6: max. 3 lakás építhető csatornabekötéskor. 65 millió. 06/20/983-1867.
XI. KERÜLETBEN, Péterhegyen 2 szobás, 52
m2-es, földszinti, kertkapcsolatos lakás garázzsal,
tárolóval tulajdonostól eladó.
Tel.: 06/70/206-6548.
RÓZSAVÖLGYBEN 150 m2-es, új építésű, családi ház eladó! 1033 m2-es kert, csend, panoráma,
jó közlekedés. Irányár: 69 M.
Tel.: 06/30/373-3434.
SIÓFOK Foki-hegyen lévő 1935 m2-es, megosztható, 6 lakóegység építésére is alkalmas építési telek eladó. 06/20/520-6617.
XI., KÖKÖRCSIN utcában 12 m2-es, fürdőszobás helyiség 4,2 M Ft-ért eladó.
203-7991, 06/30/567-6106.

BÉRLEMÉNY
INGATLANABC Ingatlaniroda keres kiadó
lakásokat, házakat, üzlethelyiségeket ügyfelei
részére a kerületben! 351-9578, 06/70/383-5004,
www.kiado.net
REGŐS u. 14-16-ban 18 m2-es üzlethelyiség
és 72 m2-es, üzletnek alkalmas helyiség kiadó.
Érdeklődni a 06/30/251-8089-es telefonszámon
lehet.
ZAMÁRDIBAN nyaraló kiadó. Olcsón, víz közelében. Érdeklődni a 06/30/210-2206-on lehet.
A BARANYAI téren korábban szépségszalonként működő üzlethelyiség bármilyen célra kiadó
vagy bérleti joga átadó.
Érdeklődni: 06/20/399-4562.
A XI. KERÜLETBEN, a Fehérvári útnál 2+1
szobás, teraszos, teljesen felszerelt lakás igényeseknek kiadó. Érd.: 06/20/970-5541.
ALLENDE parki háromszobás, III. emeleti panel bútorozatlanul, hosszú távra 75 000 + rezsi.
06/30/245-3967.
XI. KERÜLETBEN 17 m2-es üzlethelyiség bérleti joga eladó. Irányár: 670 eFt. 06/20/474-7103.
SASADI út közepén kiadó vagy eladó utcai, 29
m2-es garázs. 06/30/330-1613.

OKTATÁS
ANGOL-, német-, francia-, spanyol-, olaszórák
igény szerint. 201-3139.
MATEMATIKA-, fizika-, kémiaoktatás általános iskolástól egyetemistákig. 385-3280,
Obádovics.
MATEMATIKA középiskolásoknak, egyénileg,
Budán. Tel.: 466-4933.
MATEMATIKA, fizika (pót)vizsga felkészítés
alapfoktól egyetemig. 250-2003, 06/20/934-4456.
MATEMATIKA-, fizikaoktatás, kétszintű érettségire, pótvizsgára felkészítés.
405-4531, 06/30/854-8315.
MATEMATIKAOKTATÁS Kelenföldön, minden korosztálynak. Tel.: 205-6732, Rudas Katalin.
MATEMATIKA pótvizsga-felkészítés középiskolásoknak egész nyáron.
Telefon: 06/30/356-9362.
SZÁMTAN, mértan, fizika, Péter bácsi tanítja.
226-4077, 06/30/363-4211, www.peterba.amigo.hu
ANGOLUL anyanyelvű diplomás, tapasztalt
tanártól. Peter. 466-4670.
ANGOL, német nyelvtanítást, nyelvvizsga-felkészítést vállal nyelvtanár minden korosztálynak.
Házhoz is megyek.
246-6869, 06/70/540-3337, 06/20/517-6873.
INTENZÍV, egyhetes angol nyelvtanfolyam
indul kiscsoportokban alap- és középfokon a
Gellért térnél. Kezdési időpontok: július 17. és 24.
385-3280.
TANDAJÍMENTES továbbtanulás a Budapesti
Széchenyi István Gimnázium esti vagy levelező tagozatán, 1118 Rimaszombati út 2-4. T.: 310-2948.
MATEMATIKA, fizika, kémia pótvizsga-felkészítés a Skálánál. 06/70/218-9000.
ANGOL nagy gyakorlattal rendelkező diplomás nyelvtanártól. T.: 208-4778, 06/20/886-1856.

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.
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, csőrepedések
javítása, duguláselhárítás, műszeres csőrepedés
keresés, hétvégén is. 06/30/914-3588.
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. www.gebeviz.hu
Gebe: 207-2850, 06/30/949-2052, 06/30/942-0064
VILLANY-, vízszerelés, bojlerek, villámhárítók
szerelése, javítása. Anyagbeszerzéssel, garanciával.
310-4018, 06/20/915-2678.
GÁZKÉSZÜLÉKÉT kitisztítom, megjavítom,
kicserélem. Tel.: reggel, este 7-9 között:
466-6113, 06/30/212-4693.
BUDAI FÉG gázkészülék szervizünk udvarias,
jól képzett, megbízható szerelőkkel áll ügyfelei
rendelkezésére 7.00-23.00 óráig, hétvégén, hétköznapokon. Javítás, csere.
06/20/921-2215, 06/30/471-5440.
VÍZ-FŰTÉSSZERELÉS, teljes felújítás, ázások
megszüntetése, készülékek javítása, cseréje garanciával. Balázs János épületgépész technikus.
362-4050, 06/20/917-0697.
GYŐRFFY István villanyszerelés! Számítógépszerelés, lakásfelújítás, kaputelefon, villanybojler
szerelése garanciával, 10% nyugdíjas kedvezmény.
T.: 06/20/321-0295, 203-0134.
GÁZŐR-11: hagyományos gázkészülékek javítása, karbantartása, konvektorok, FÉG cirkók, bojlerek, tűzhelyek. Tel.: 248-0417, 06/20/929-1318.
GÁZ-, víz-, központi fűtés-, csatorna szerelése,
tervezése, Gázműveknél átadása. Gázkészülékek
javítása. Tel.: 06/30/944-6513, Nagy László épületgépész.
FÉG-SZERVIZ. Gázbojlerek, cirkók, konvektorok javítása. Villanybojler vízkőtelenítése, csapok,
WC-k javítása. 359-5033, 06/30/924-8010.
VILLANYSZERELŐ, kisebb munkákat is vállalok. Tel.: 06/30/947-6036, vagy 246-9953.
VÍZSZERELÉS. Csapok javításától a teljes felújításig. Beázások, csőtörések elhárítása.
Tel.: 378-4649, 06/30/933-2115.

LAKÁSSZERVIZ
SZOBAFESTÉST, tapétázást, mázolást, burkolást, parkettacsiszolást, illetve teljes körű lakásfelújítást vállalunk közületeknek is, bútormozgatással, fóliatakarással. 260-7534, 06/70/312-7991.
ÜVEGESEK Kft. Üvegezés helyszínen is.
Thermoüveg, tükör, képkeret, eladás. 1116 Bp.,
Kondorosi út 7. 06/30/966-0259, 208-2352.
FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást,
tapétázást hosszú távú garanciával.
285-2882, 06/30/251-5872.
SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást vállalok
mestervizsgával, tiszta munkával.
209-5894, 06/30/399-4023.
TELJES körű lakásfelújítás! Ácsmunka, tetőfedés, villanyszerelés, festés, burkolás. Gyors, korrekt munka takarítással. 06/20/588-8271.
PARKETTÁZÁS, csiszolás, lakkozás, PVC-, szőnyegpadló fektetés. 208-0721, 06/20/949-4529.
REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, napellenző,
harmonikaajtó készítése, javítása. Csillag József
06/20/984-1742, 229-0319.
PARKETTACSISZOLÁS, lakkozás, laminált és
hagyományos lerakás. Lécezés. 06/30/973-6459.
PARKETTÁSMUNKÁK, laminált szalagparketta fektetés, csiszolás, javítás. 06/20/972-1213.
ÜVEGEZÉS háznál még ma, de holnap biztos.
Számlánkat a biztosítók visszafizetik. Sternglass
Üvegező Bt. XI., Őrmezei út 55.
310-4116, 06/30/281-1457.
TELJES lakásfelújítás azonnal, garanciával.
Nyugdíjasoknak és panellakásra kedvezmény.
06/20/430-1461.
REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, napellenző,
szúnyogháló, függönykarnis készítés, javítás.
Tel.: 356-4840, 06/30/954-4894.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás tisztaságitól a díszítőfestésig anyagbeszerzéssel, bútormozgatással, fóliatakarással, sittelszállítással,
garanciával. Érettségizett, hazai szakemberek.
06/70/505-5855, www. mesterfesto.hu
ASZTALOS-, lakatosmunkák készítéstől a legkisebb javításig. 789-3958, 06/20/411-4349.
SZÚNYOGHÁLÓK, rovarhálók, redőnyök,
napellenzők, reluxák, szalagfüggönyök, roletták,
harmonikaajtók javítását és készítését vállaljuk
garanciával!!!
Tel.: 351-4535, 06/30/211-9730, 06/20/323-2753.
SZOBAFESTÉST, mázolást, burkolást, PVC- és
szőnyegpadlózást, hő- és hangszigetelést, teljes
felújítást garanciával vállalunk. 06/30/919-5806.
MŰBÚTORASZTALOS vállalja antik-, stílbútor restaurálását, készítését, kárpitosmunkával.
06/30/944-2206.
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, parkettázást,
tapétázást, mázolást, csempézést ingyenes takarítással vállal kisiparos. 202-2505, 06/30/251-3800.
ABLAKSZIGETELÉS! Ajtók, ablakok utólagos szigetelése szilikongumival, garanciával.
06/20/494-3657.
TELJES körű lakásfelújítást, kőművesmunkát,
ácsmunkát, térburkolatok, kerítések, kapuk készítését, gipszkartonszerelést, festést, mázolást vállalunk rövid határidővel, referenciamunkákkal.
T.: 06/30/341-0800, 06/30/223-4729.

FÜGGÖNY
Függönyök, sötétítők, drapériák,
karnisozás, íves és tetőtéri megoldások, szaktanácsadás, felmérés, komplett kivitelezés

Akció július 1–15-ig
spanyol sötétítők (280 széles)
12 900,-Ft helyett 6 990,-Ft/fm
díjtalan függönyvarrás
2030 Érd, Alsóerdősor u. 26.
H–P.: 10–18, Szo.: 10–13
Telefon: 30-9428-684

és KARNIS
CSEMPEBURKOLÁST, kisebb kőművesmunkákat vállalok határidőre! Garanciával!
Tel.: 06/70/604-4027.
CSEMPÉZÉST, járólap-lerakást megbízható
fiatalember vállal garanciával.
Tel.: 06/30/902-5546.
LAKATOSMUNKÁK garanciával: kertkapuk,
vasajtók, -ablakok javítása, zárak cseréje stb. Zöldi
Sándor, 06/70/548-9674.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HŰTŐGÉPSZERELŐ gyorsszolgálat a kerületben. Fagyasztószekrények, hűtőszekrények
helyszíni javítása írásos garanciával, hétvégén is.
Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Tel.: 291-4633 vagy 06/30/932-8870.
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával. Hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás.
Tel.: 207-3971.
TISZTELT Megrendelőim! Vállalom minden típusú mosógép, villanytűzhely javítását.
Villanybojlerek szervizelését, tisztítását. (Olasz
típusokat is.) Tisztelettel: ifj. Sablyán Ferenc.
246-8324, 06/30/200-6688.
HŰTŐGÉPEK gyorsszervize háznál, megbízhatóan. Nyugdíjasoknak kedvezmény. Minden
nap hívható: 420-7574, 06/20/386-6936.

TV-ANTENNA-SZÁMÍTÓGÉP
SZÍNESTÉVÉ-JAVÍTÁS! Orion, Videoton,
ITT-Nokia, Dual, Schneider televíziók helyszíni
javítása azonnal, villamosmérnöki végzettséggel,
garanciával! 06/20/531-7638.
GRUNDIG, Samsung, Sony, Orion, Videoton és
minden egyéb televízió, videó, hifi, DVD javítása,
garanciával. 06/30/982-4666, 275-6211.
SZÁMÍTÓGÉP gyors, helyszíni javítása 8-20
óráig, hétvégén is. 06/70/286-8789.
TV-, rádió-, magnójavítások. Zalai Péter okleveles elektromérnök. XI., Kamilla u. 3.
319-5762, 06/20/968-2527.

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.
RUHASZERVIZ! Ruhajavítás, átalakítás. XI.,
Budafoki út 16-18. 361-3776.
TÁRSASHÁZAK közös képviselete Bocskai úti
székhellyel. 787-3485, 06/20/516-5064.
FUVARVÁLLALÁS zárt, dobozos, 3,5x2x2 mes rakterű kis tehergépkocsival, Budáról! Sziráki.
Tel.: 06/70/316-1533, 395-1217.
RIASZTÓRENDSZER szerelését, karbantartását vállaljuk referenciával. Kérje ingyenes felmérésünket! Recte Kft.! 464-5878, www.recte.hu
KERT-, telek-, tereprendezés, bozótirtás, favágás, talajcsere, gyepesítés, permetezés, kerítés-,
járda-, térkő-lerakás garanciával. Egyéb kerttel, telekkel kapcsolatos munkák kivitelezése.
273-0369, 06/20/947-5830.
BÚTORKÁRPIT-, szőnyegtisztítás, atkátlanítás, szőnyegtisztítógép-kölcsönzés házhozszállítással, ablaktisztítás, mindenféle takarítás.
06/20/981-5412.
KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás, anyagmozgatás,
lomtalanítás emelőfalas autóval, hétvégén is.
Pianínó-, páncélszekrény-szállítás.
Tel.: 06/30/954-5928.
VARRÓGÉPJAVÍTÁS a helyszínen, garanciával. Tel.: 06/70/313-1414, 397-0246.
KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen! Ingyenes
pótkocsi, dobozok. Bauer-Teher.
292-1612, 06/30/944-3717.
NAGYTAKARÍTÁS igényeseknek. Minőségi
munka számlával. Tel.: 06/20/516-5064.
ROVARIRTÁST, takarítást és építőipari munkákat vállalunk olcsón, megbízhatóan, referenciákkal! Hívjon bizalommal. Poszpischek Tamás.
06/70/294-6161.
FÜGGÖNYVARRÁS hozott anyagból, felméréssel is. 06/30/548-7257, 06/23/442-723.
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SZŐNYEGTISZTÍTÁS
– mélymosás, vegytisztítás
– szegés,
– háztól házig két nap alatt
– perzsák, szőttesek
szakszerű javítása
06/80/200-639
(ingyen hívható 8-16 óráig)
347-0865; 347-0866
Szőnyeg Express Kft.
Bp. IX., Soroksári út 164.

HIRDESSEN AZ ÚJBUDÁBAN
Médiatanácsadás keretes hirdetésekről:
06/30/9925-866

SZŐNYEGTISZTÍTÁS

IRODÁK, lépcsőházak, lakások takarítását, nagytakarítását vállaljuk. 229-2241, 06/30/393-4787.
KERTGONDOZÁS, növényültetés, fakivágás,
fűnyírás, sövényvágás, szakértelemmel, lélekkel.
06/30/418-6663.
LEINFORMÁLHATÓ 50-es hölgy lakástakarítást vállal. Hétfőtől péntekig 06/30/231-9166.
KÖLTÖZTETÉS, nehézgépszállítás, lomtalanítás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig, zongora, páncélszekrény. T.: 06/30/948-2206.
FAKIVÁGÁS, kertrendezés, kertészeti munkák
igény szerint is. T.: 06/70/530-6567.
ERKÉLYBEÉPÍTÉS, lakatosmunkák vállalása,
légszerszámok, nem elektromos kéziszerszámok
javítása garanciával. T.: 06/70/263-9984, 361-3891.
MEGBÍZHATÓ vállalkozó hölgy takarítási
munkákat vállal! Tel.: 06/30/244-5634.
BŐRKABÁTOK, irhabundák átszabása, javítása. XI., Bartók B. 115. 203-7991.
FÖLDMÉRÉSI munkákat vállalunk (telekfelmérés, épületfeltüntetés) földhivatali átvezetéssel.
420-9652.

PSZICHOLÓGIAI konzultáció, terápia gyerekek és felnőttek részére nyáron is.
Tel.: 06/30/957-0355.

RÉGISÉG, KÖNYV

VEGYES

RÉGI könyveket, könyvgyűjteményeket,
műszaki könyveket is magas áron vásárolunk.
T.: 340-3760, 06/30/922-0436.
BÉLYEGGYŰJTEMÉNYEKET, régi képeslapokat, régi pénzeket és levélborítékokat vásárolunk.
V., Bécsi u. 5. 317-4757.
GORKA, Gádor, Zsolnay kerámiákat vásárolna
budai gyűjtő magas áron. 339-8084.

GYORS hitel előzetes nélkül, jelzáloghitel, felmondott hitel, személyi kölcsön.
411-1341, 411-1342, 06/20/469-5269,
06/70/212-8385, 06/30/468-5959.
BANKI hitel ügyintézése BAR listásoknak is ingatlanfedezet mellett, felső korhatár nélkül, nem
csak magyar állampolgároknak.
06/30/548-7257, 06/30/291-0776.
KÉZMŰVES táborok a Királyréti Művésztelepen júliusban és augusztusban, hétfőtől péntekig, teljes ellátással, anyagköltséggel 29 000 Ft.
Érdeklődni: 06/27/375-074, 06/30/582-6387.
DIPLOMÁS nővér házi betegápolást vállal több
éves gyakorlattal. Tel.: 06/20/922-1212.
IDŐS hölgy ellátásában segítene leinformálható, nyugdíjas asszony. 203-3536.

ÁLLÁS
PÓTMAMÁNAK, bébiszitternek, idősgondozónak keresünk hölgyeket Budapest és környékéről. Kereset: részmunkaidőben 30 000–80 000 Ft,
8 órában 80 000–150 000 Ft.
Tel.: 205-8700, 243-8280 (8h–16h).

GYÓGYÁSZAT
ALLERGIA ellen másképp (a tradicionális kínai orvoslás alapján.) Tel.: 06/30/367-5111.
GYÓGYMASSZŐR kezel szakszerűen hát-,
nyaktáji fájdalmakat Őrmezőn. Stresszoldás.
06/30/981-4944.
GYERMEK- és felnőtt ortopédiai magánrendelés. XI., Bartók B. út 57. Bejelentkezés: 466-8328,
dr. Kiss Sándor.
BŐRGYÓGYÁSZATI-onkológiai magánrendelés, általános- és gyermekgyógyászat. XI., Bartók
B. út 57. Bejelentkezés: 466-8328. dr. Bánfalvi
Teodóra.
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.
LÉZERTERÁPIA, reumatológia, akupunktúra,
fogyasztás, szénanátha, gerincferdülés, csontritkulás, csípő- és térdkopás kezelése, fejfájás ellátása, lumbágó ügyelet, üzemorvosi vizsgálatok.
Tel.: 368-6349, 06/20/968-6886.

FITNESS Stúdió üzletkötőket keres. Feladata:
bérletértékesítés jutalékos rendszerben.
06/30/551-2447.

Pályázati felhívás
A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata kétfordulós pályázat útján felajánlja
megvételre az alábbi ingatlanát:
Megnevezés

Hrsz

Bp. XI.ker. Mezőkövesd út 43587/17

Terület (m2) Övezet
9.286

IZ

AZ INGATLAN JELLEMZŐI:
 Övezeti besorolás IZ ( intézményi zöld )
 A KSZT készítése jelenleg folyamatban van
 Telepíthető funkciók: szolgáltatás, szállás,
iroda, 1.500 m2 meg nem haladó kereskedelem,
sportlétesítmény
 Az ingatlanon építkezni csak a régészeti feltárások elvégzését követően lehet
 Az ingatlant vízelvezetési szolgalmi jog,
Ásványolajforgalmi Vállalat javára vezetékjog és
bányaszolgalmi jog terheli
 A beépítés feltétele összközmű megléte

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2006. július 31. (hétfő) 12.00 óra
A pályázatokat zárt borítékban „Pályázat” megjelöléssel az Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság vagyongazdálkodási osztály (1113
Budapest, Bocskai út 39-41.) címére postán, vagy
személyesen a Budapest XI. ker., Zsombolyai u. 5.
II. em. 203. szobájában lehet benyújtani.
A pályázatokat az önkormányzat vagyongazdálkodási bizottsága a benyújtást követő első ízben
megtartandó bizottsági ülésén értékeli.
A bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.
Bővebb felvilágosítás az ingatlanról a 381-1309 és
a 381-1310 telefonon kapható.

... ÉS MÉG SOK MÁS ÜZLET VÁRJA A KEDVES IDE LÁTOGATÓKAT!
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Nem teszek hozzá semmit, nem nagyítok
semmit, nekem nem érdekem. Elmondom, hogy volt. 1939-ben vonultam be a
katonának. Repülőtereken voltam írnok,
hol ide, hol oda kellett menni, Debrecenben, Szolnokon, mondjam tovább? Végigéltem vagy húsz szőnyegbombázást,
szerencsém volt, megúsztam. Csehszlovákiában estem fogságba, megszöktem.
Útban hazafelé találtam egy lovat, persze
elkapott egy orosz, leszállított a lóról, és
adott egy vak lovat. Nem sokáig mentem,
Bécs mellett újra elkaptak.
1946-ban hazajöttem orosz fogságból,
egy ismerős révén bekapcsolódtam a Nemzeti Segélybe. (A Nemzeti Segély az MKP
kezdeményezésére 1945-ben alakult társadalmi szervezet. Fő feladata az anya- és csecsemővédelem, a TBC elleni küzdelem, és
az elhagyott gyermekek megsegítése. 1948ban beolvadt a Magyar Vöröskeresztbe.)
Az utcán csavargó árva gyerekeket szedtük
össze, pincékben laktak, loptak, élelmiszerért betörtek, szegényeknek valamiből élni
kellett. Megpróbáltuk ezeket a gyerekeket
otthonba tenni. A háború után borzalmas
időszak volt, nem volt élelem, a közbiztonság egyenlő a nullával, a Nemzeti Segélyen
keresztül jöttek a csomagok, ruhák, élelmiszer, szétosztottuk a gyerekek között.
A BHG-ba mentem dolgozni, telefonközpontok szerelését végeztem. (A BHG a
Fehérvári úton található. A távközlési berendezéseket gyártó, angol tulajdonú cég
1928-ban alakult Standard Villamossági
Rt. néven. 1949-ben koncepciós per révén
államosították. Ezután Beloiannisz Híradástechnikai Gépgyár.)
1956. október 22-én a Bródy Sándor
utcába, a Rádióhoz küldtek, a telefonközpontot kellett üzembe helyeznem. Másnap, 23-án, a Kosztolányi Dezső téren
az 1-es busz sofőre mondta, nem indul,
tüntetnek a Kálvin téren, kollégája buszát
felborították, menjek villamossal, az még
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Bárdos Béla emlékei a gyönyörű, szép magyar felkelésről

Ott voltam, ahol segíteni kellett
átmegy a hídon. Gyalog mentem a Rádióig, láttam a tömeget. A munka bolondja
voltam, nem azért jöttem, hogy tüntessek,
hogy megyek be dolgozni?
Jött egy mentőautó, de a benne ülők
leléptek, otthagyták a kocsit... Hoztak két
sebesültet, én meg ott voltam, beugrottam
a kocsiba, vittem őket a Baross utcába, a
kórházba. Hazafelé indultam, mert láttam,
tankok jönnek. Volt egy ismerősöm a Fehérvári úti rendelőintézetben, gondoltam
bemegyek megkérdezni, nincs-e valami
baj... Az épület üres volt, talán csak két
ápoló volt ott meg a gondnok. Egy sebészorvos később visszajött. A Móricz Zsigmond körtér felől hallottam a lövéseket,
odamentem körülnézni. A Gellért tér felől
jött egy orosz tank, akkoriban kövezték a
teret, a kupacba rakott kövek mögé tették a
szurokolvasztót, aknavetőnek látszott, belelőtt a bazaltkockákba. Egy szerencsétlen
éppen kijött az önkiszolgáló étteremből, a
szétfröccsenő kő eltalálta, látszott a lüktető
agy. Az SZTK mögött egy üres telek volt,
oda temettük őt és a többi halottat.
A körtér Bartók Béla úti sarkán fiatalok álltak, páncéltörő
ágyúval, mondtam, rossz helyen vannak, erre elhúzták az
ágyút a Gombához, egy lányt otthagytak
figyelni, ahol a ruhaüzlet volt a sarkon. A
Villányi útról jöttek a tankok, a Fadrusz
utcán át, bemérték a sarkot, elkezdték lőni, szegény kislány ott halt meg. Az egyik
tank a Fadrusz utcánál állt, a másik bejött
a térre, a Himfy utca sarkán egy elhagyott
magyar tank volt, ezt lőtték, majd az épület kigyulladt, jöttek a tűzoltók, azokra is
lőttek. A felkelők hol az egyik tetőről, hol
a másik tetőről lőttek, az oroszok vaktában tüzeltek, sokszor egymásra. Egy orosz
tisztre saját harckocsija tolatott rá.
Kenyeret osztottak a Gellért térnél,
mondták, menjünk, mert ott egy embert
meglőttek. Este kijárási tilalom volt, aki
az utcán volt, számíthatott rá, hogy lelövik. Egy férfi a fiával lement kenyérért, a
homlokába kapta a golyót, behoztuk az
SZTK-ba, kórházba vinni nem volt értelme, nem tudtunk segíteni rajta, élt még
néhány órát, ott sírt a fia... A Moszkva té-

ren ismertem a felkelők vezetőjét, onnan
két sebesültet hoztunk el.
Zörögnek az SZTK ajtaján, négy-öt fiatal orosz katona, reszkettek a félelemtől,
érthető, hiszen nem tudták, honnét védekezzenek... Partizán, partizán! Nincs itt
partizán, és mutattam a fehér köpenyem,
a vöröskeresztes karszalagom. Borzasztó
helyzetben voltam, ha jött egy ellenőrzés, éjszakára a pincébe húzódtak be a
felkelők, ha megtalálják őket az oroszok,
agyonlőnek mindenkit.

fehér lepedőkkel fedték, vörös zászlóból
kivágott kereszttel. Mondták, öt kocsival
mennek Bécsbe gyógyszerért, kell még
egy sofőr, persze hogy mentem. Veszélyes
volt, nem egy helyen megállítottak minket, fogalmunk sem volt hogy kik, Nagy
Imre katonái, civilek állig felfegyverezve,
felkelők. Valahogy mindig továbbengedtek. Szerencsésen eljutottunk Hegyeshalomig, a kiskatonák kérdezték, mi a
helyzet, nem tudnak semmit. Az osztrák oldalon álltak a külföldi riporterek,

Kertész Dániel

Közeleg október, a magyar forradalom ünnepe, készülődnek a ceremóniák, eddig még ki nem tüntetettek
kerestetnek, szabadságharcosok
bukkannak fel, bővül a történelem.
Bárdos Béla újbudai lakos nem volt
hős, nem volt forradalmár. Félt, mint
mindenki, és bátor volt, amikor kellett. Párttag nem volt, kitüntetése
nincs. 58 éve tagja a Vöröskeresztnek. Október 10-én lesz 88 éves.

TÖRTÉNELEM / HIRDETÉS

Bárdos Béla: Védőangyalaim vannak, az biztos

Hangoskodást hallok, ordítozást, a
rendelőintézettel szemben egy férfit akarnak akasztani, mert leszaggatta a falakról
a felhívásokat. Talán zsidó ember volt és
félt, hogy visszajönnek a nyilasok, elhitte,
amit lehetett hallani, hogy fasiszta forradalom van, nem tudom. Gyorsan kimentem,
mondtam, ne csinálják, ezt a gyönyörű,
szép magyar felkelést el akarják rontani
akasztással? Rúgják fenéken, és zavarják el.
Igazam volt, ezt csinálták, szerencséje volt.
A napját nem tudom, harmincadikán lehetett, megjelent egy teherautó,

tőlünk kérdezték, mi van Magyarországon? Vártak minket az osztrákok, motoros kísérettel mentünk a repülőtérre.
Kaptunk csomagot, volt benne rum, rizs,
kávé, kakaó, csokoládé, citrom... mondjam tovább? Amik akkor luxuscikkek
voltak... narancs sem volt, citrompótló
volt... Megrakták a kocsikat élelmiszerrel,
vérplazmával, gyógyszerrel, kötszerrel,
ruhával... és azonnal indultunk vissza,
sürgősen kellett a kórházaknak.
Visszafelé láttunk lógni a fán egy katonát, fejjel lefelé, kibelezve, Győrnél meg-

állítottak az oroszok, fegyvert kerestek,
sok bajt csináltak, leszórták a dobozokat,
ami üvegben volt, tört. Volt közöttük egy
magyar őrnagy, mondta, hogy hallotta,
külföldről fegyveres katonák törtek be,
szerencséjük van, ha csak egy fegyvert is
találunk, szétlőttük volna magukat, hadd
dögöljenek meg a felkelők. Mondtam, egy
sebesültnél nem azt nézzük, hogy micsoda, lehet ávós, orosz, magyar katona, felkelő. Aki megsérült, annak segítséget kell
nyújtani. Hazafelé még többször megállítottak fegyveresek, az összes csokoládémat
szétosztottam, hogy tovább engedjenek. A
Baross utcai kórházban volt az elosztó, ott
lerakodtunk. Másnap reggel indultunk
újabb szállítmányért. Sajnos itt is volt gazember, Bécsből hazafelé az öt kocsiból az
utolsó lelépett...
Elhagyhattam volna az országot,
ahogy sok ember itthagyta a hazáját. Aki
fegyveres kiment nyugatra, azokat megértem. De annak, akinek semmi köze nem
volt a forradalomhoz, és most hazajön,
és mondja, mi mindenen átment... álljon
meg a menet, nem ez a dicsőség, hanem
az, hogy itt marad, a hazájában.
A Kanizsai utcában laktam, társbérletben egy nyugdíjas kommunistával, aki
mindenképp meg akarta szerezni a lakásomat. Mindig följelentett valamiért. A
legnagyobb baj akkor volt, amikor azzal
állt elő, hogy Molotov-koktélt szállítottam
mentőautóval. Hiába mondtam a rendőrségen, semmi közöm nem volt a harcokhoz, én embereket mentettem. Nem
lehetett megmagyarázni nekik, két napig
bent tartottak. Senkiben nem lehetett
megbízni, megtanították a magyarokat a
besúgásra. Az emberek gonoszsága határtalan. Jó zenét hallgattam a rádióban, jön
három rendőr: hányan vannak, mit mond
a Szabad Európa Rádió? Hónapokig járt a
titkosrendőrség a házmesterhez, kérdezni
ki jön hozzám. Nevetséges, de így volt. A
munkahelyemen is megfigyelés alatt álltam, fizetésemelést nem kaptam, prémiumosztásból kimaradtam, mert ellensége
voltam az államnak. A BHG párttitkára
mondta, rendben van, nem küldenek el,
de el kell vállalnom a vidéki szereléseket.
Nehezen viseltem a cigányéletet, alig voltam itthon, jártam az országot, javítottam
a telefonközpontokat.
Védőangyalaim vannak, az biztos.
Ennyi mindenen átmenni, ennyi mindent
élve megúszni, nagy szerencse.
Lejegyezte: Kertész Dániel
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Telek András lesz Kőérberek fociedzője

A tíz legjobb magyar kosarasedző közé választották

Bild Katalin nagyszerű élete

Focista, két diplomával
Tíz évesen kezdett focizni a Ferencváros serdülő csapatában. 19 évesen
került a Fradi felnőtt csapatába.
Háromszoros bajnok, kétszeres kupagyőztes, 24-szeres válogatott focista.
Rúgta a bőrt Kassán, Kínában, profi
pályafutását Zalaegerszegen fejezte
be 2004-ben. Ő Telek András.
1994-95-ben a Ferencváros bejutott a
Bajnokok Ligájába. Hasonlóan későbbi
kassai csapatához. A Manchester ellen
Beckhammel játszott, Raullal a Real Madridból és Kanuval, az Ajax sztárjával lépett
együtt gyepre. Egy évet élt és focizott Kínában, az észak-koreai határ közelében fekvő
Yan-ji városának

A műfüves pályán is megy a dekázás

csapatában. S ha hitetlenül kapnánk fel
a fejünket, hogy Kínában is van foci, tőle
megtudhattuk, hogy az első írásos emlékek a sportágról – mint oly sok más sport
és találmány esetében – ebből a hatalmas
kultúrával és energiákkal rendelkező országból származnak. Ázsiai csapatában
horvát, zairei, kameruni és más nációk
szülöttei játszottak, s repültek egy-egy
mérkőzés kedvéért a kontinensnyi országon belül.
Másfél éve hagyta abba az aktív sportot, de a női labdarúgó-válogatott és a Fradi
utánpótlás edzőjeként nem került messzire a sport világától. Bár 15 kilóval állítólag
nehezebb, mint aktív sportoló korszakában, ez nem látszik rajta, s az újonnan létesült kőérberki sportcentrumban, azt ígéri,
ledolgozza. Salsát jár egy tánctanfolyamon
párjával. Van egy ötéves kisfia, és egy kétéves kislánya. A kislánynak állítólag jobb a
labdaérzéke, mint a fiúcskának. Hát ez kell
a focihoz? Én nem értek hozzá.
Azt hallottam róla, hogy intelligens focit játszott, jó volt az
ütemérzéke és mindig mosolygott a pályán. – Mire tanít az aktív sport? – kérdezem tőle. – Engem kitartásra, hogy a vereségek
után is tovább kell küzdeni – válaszolja.
A kihagyhatatlan kérdésre, hogy kinek szurkol a világbajnokságon, azt feleli:
– Sajnos a kedvenceim, Brazília és Argentína már nincsenek bent. Hogy kit tartok
esélyesnek? A portugálokat vagy az olaszokat mondtam volna az elődöntők előtt,
de így akár a franciák is nyerhetnek.
Beszélgetésünk végén még tétován
megkérdezem, hogy polgári foglalkozása
ugye nincsen? – Van két diplomám – feleli szerényen. – Egy a TF sportmenedzseri és egy a Budapesti Gazdasági Főiskola
pénzügyi-vállalkozói szakáról.
Július 18-tól nyári napközis
gyerektáborokat rendeznek a Kőérberki
Szabadidőközpontban, a fociedző Telek
András lesz. Ugyanott ősztől amatőr kispályás focibajnokság indul felnőtteknek.
Szeptembertől kezdi meg működését az
utánpótlás klub.

Kép és szöveg: Angeli Adrienn
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A magyar sportban a legjobb a középszerű edzőknek. Aki ugyanis egy kicsit
is kilóg a sorból, az mindjárt szembetalálja magát az értetlenkedők, az
irigyek vagy éppen a gonoszkodók
sokaságával.
Az Őrmezei lakótelepen élő Bild Katalin
esete egy egészen másik változat.
– Nagyszerű életem volt – összegezte
egy mondatban, miután hosszas rábeszélésre mégis csak vállalkozott a beszélgetésre. – 1967-ben végeztem a Testnevelési Főiskolán. Ezt követően tizennégy
évet a KSI-ben töltöttem. Következett
három év a Spartacusban, hat év a
BEAC-ban, öt év a szövetségben, hogy
azután 1995-ben kikössek az Őrmezei
Általános Iskolában, utolsó munkahelyemen. Mindegyik fejezetnek megvolt a
maga szépsége. A legizgalmasabb persze
a KSI-beli időszak volt, mivel a sportiskola szakosztályai a magyar sport állóvízét alapvetően felkavarták.


Először még évenként adták felfelé a gyerekeket.

Egy idő után Bonn Ottó, a KSI igazgatója
beleegyezett, hogy vihessem tovább a csapataimat. A célom az volt, hogy a KSI-ben
fizikailag legyenek a legjobbak a játékosok. A rutint munkával igyekeztünk pótolni. Agresszív védekezésből indítottunk
gyors kontrákat. 1973 őszén már az NB
I-ben játszhattunk a 15-16 éves lányokkal,
akikkel alaposan felkavartuk a magyar
női kosárlabdázás viszonyait.


Közben olyan, későbbi sokszoros válogatottakat nevelt, mint Németh Ágnes, Dalnoki
Ildikó, Molnár Ágnes és még sokan mások.

A nagyközönség természetesen Németh
Ágira emlékszik a legjobban, hiszen ő a

A legnagyobb viharokat ezekben az években kavarta…

Szakmailag ez az időszak volt a legszebb.
Áprilisban felvettük a gyerekeket, akiket
a nyári tábor végéig „megszűrtünk”, s a
maradók kerültek a már ott lévők közé.
Csak jó tanulókat választottam. A tanulmányi előmenetelt rendszeresen ellenőriztem és segítettem. Tanítványaim a
mindennapos edzés ellenére valamenynyien diplomát szereztek.



Bild Katalin

kétméteres magasságát kitűnően kamatoztatta. Született adottságaira alapozva
a munka hamar eredményt hozott nála.
Amíg belejött, a többi csapattárs védekezett helyette, s számolatlanul adták neki
a labdákat akkor is, amikor még nagyon
keveset tudott kezdeni azokkal.


A KSI-s lányokkal van kapcsolata?

Leginkább az 1962/63-as évjárattal, ők
rendszeresen megszervezik a találkozókat.
Az idősebbeket Molnár Ági szokta összegyűjteni. A legtöbbet egyébként Dalnoki
Ildikóval beszélgetek.

A KSI-ből a Spartacusba vitte az útja, ahol
az 1981/82-es szezonban bajnokságot is
nyertek. A BEAC-ban eltöltött hat esztendő után a szövetségben kötött ki, ahol az
utánpótlás vezetőedzője lett.

Ezt a munkát tényleg imádtam csinálni!
Területi válogatottakat működtettem,
rendszeres versenylehetőségeket szereztem-szerveztem, osztogattam a jó tanácsokat. Öt év múlva lejárt a szerződésem,
s mivel túlontúl bedolgoztam magamat a
sportágba, ez több vezetőnek nem tetszett.
Feltehetően ezért nem hosszabbítottak.


Onnan megérkezett utolsó munkahelyére,
az őrmezői általánosba…

Mivel kosárlabdát már korábban is oktattam, itt – mint a BEAC bázisiskolájában
– ez sem volt idegen számomra. Jól éreztem magamat. Amikor azonban felmerült
a létszámcsökkentés kényszere, azonnal
jelentkeztem. Így kerültem idő előtt nyugdíjba.


Mit tudna mondani a KSI jellemzéséül?

Csapataim hamarosan verhetetlenek lettek. Ez a helyzet kényszerpályára terelte
a klubokat, amelyek nem tehettek mást,
kénytelenek voltak jobban dolgozni. Sajnos, a KSI-ből való távozásom után alapvetően megváltozott a helyzet. A szakosztályban már nemcsak nevelőmunka
folyt, mint régen, hanem ugyanúgy igazolhattak játékosokat máshonnan, mint
ahogy ezt bármely más klub megtette. Ez
a versenyhelyzet megszűnéséhez vezetett, s a kosárlabda-szakosztály hamarosan feloszlott.




Ha meg kellene vonnia edzői pályafutása
mérlegét, mit mondana?

Az évek során rá kellett jönnöm: az érdemek elévülnek. 1981-ben „Mesteredző”
címet kaptam. Megírtam a kosárlabda
oktatásának máig egyetlen tantervét és
tanmenetét. A hozzá tartozó felmérési
rendszert egy volt KSI-s edzőkolléga ma
kitűnően kamatoztatja az amszterdami
Ajax labdarúgóinál. Volt idő, amikor a válogatott keret tizenöt tagja közül tizenegy
volt valamikor a tanítványom, mégsem
lettem egyszer sem az „Év edzője”.


Ezek után meglepődött, hogy rákerült a
szövetség aranytablójára?

Így igaz. Az 1955-ös férfi Eb-győzelem 50.
évfordulója tiszteletére rendezett szavazáson három időszakra osztott listán kellett
választani. Olyan neves edzők voltak itt,
mint Balogh József, Glatz Árpád, Komáromi Ede, Szabó Ödön, Verbényi József,
Zsíros Tibor. Nagyon büszke vagyok,
hogy közülük kerültem a legjobbak közé,
elnyerve a „Magyar kosárlabda sport 50
éves történetének legendái” címet.
Kép és szöveg: Jocha Károly

