ÚJBUDA

 KELENFÖLD

ŐRMEZŐ  GAZDAGRÉT  ALBERTFALVA  KELENVÖLGY  LÁGYMÁNYOS  SASAD-SASHEGY  GELLÉRTHEGY  SZENTIMREVÁROS 

XVI. ÉVF. 28-29. SZÁM

2006. AUGUSZTUS 9.

Bács Márton

A pillanat műve

Polgármesterjelölt

A félidőben alpolgármesterré
választott fiatal politikus a közbiztonságért, az oktatásért és a
parkolásért felel.

Első könyvesekről ritkán írnak
így: szép írások, némelyik megrendítő. Büky Anna felolvasóestje ilyen volt.

A Fidesz és a KDNP közös
újbudai jelöltje, dr. Kupper
András alkotni, cselekedni akar,
nem kritizálni.

írásunk a 3. oldalon

cikkünk a 9. oldalon

interjúnk a 4. oldalon

Özönvíz Újbudán
Panaszkodtunk a hőségre – tegyük hozzá, joggal –, most meg a vízzel gyűlik meg a bajunk. Egy hét alatt kétszer érte el a trópusi zápor a fővárost, különösen Budát és Újbudát. Képünkön is látható, hogy a Kosztolányi tér tengerré változott, de pár
száz méterrel kintebb, a vasúti felüljárónál már nem fröcskölt az autók többsége, hanem simán elakadt. Pincék teltek meg, fák dőltek épületekre, autókra, vezetékekre. Megismertük az áramszünetet újra. Szerencse, hogy volt otthon gyertya.

Lezárják a
Fehérvári utat

Kis körültekintéssel több száz forintot megtakaríthatunk

Hullámvasúton az üzemanyagárak
Az üzemanyagárak minden korábbinál
magasabbak, egy liter 95-ös oktánszámú benzin már körülbelül 300 forintba
kerül, a gázolaj literje 280 forint körül
van. Érdemes figyelni arra, hogy hol
tankolunk, hiszen egyes kutak között
akár 20 forintos árkülönbség is lehet,
ez egy-egy tankolásnál több száz
forintos megtakarítást jelenthet.

Terelések, forgalomkorlátozások,
villamospótló buszok a metróépítés miatt
Augusztus 21-től jelentősen megváltozik a kerület közlekedése, ugyanis a
4-es metró állomásainak építése miatt
lezárják a Fehérvári utat a Kanizsai
utca és a Móricz Zsigmond körtér
között, így sem autóval, sem villamossal nem lehet majd itt átjutni. A villamospótló buszok két irányban kerülik
meg a lezárt részt. A Bocskai úton
továbbra is a megszokott rendben
lehet közlekedni.
A Fehérvári úti és a Móricz Zsigmond körtéri metróállomás építésének kezdetén a
18-as, 41-es és 47-es villamosoknak ideiglenes végállomást alakítanak ki a Dombóvári útnál. Ezt a munkát augusztus 21. és
27. között végzik el, ez idő alatt a villamosok csak Albertfalva Kitérőig járnak külső végállomásuktól, onnan pótlóbusszal
lehet továbbutazni a belváros felé. Kétféle
busz lesz: az M jelűvel a Móricz Zsigmond
körtérre, a G jelűvel a Szent Gellért térre
lehet majd utazni Albertfalva Kitérőtől.
Amikor augusztus 28-ra elkészül a Dombóvári úti ideiglenes villamosvégállomás,
a buszok majd csak az Etele útig mennek a
Fehérvári úton.
Az M jelű busz a Fehérvári út – Sárbogárdi út – Tétényi út – Bartók Béla úton
jut el a Móricz Zsigmond körtérre, visszafelé pedig a Sárbogárdi út helyett a Bártfai
utcában közlekedik. Azoknak ajánlják
ezt az útvonalat, akik a körtér környékére
akarnak eljutni. A G jelű busz a Fehérvári
út – Hamzsabégi út – Budafoki út vonalon halad a Szent Gellért térig, visszafelé
pedig a Prielle Kornélia utcát használja a
Hamzsabégi út helyett. Azoknak ajánlják
ezt a lehetőséget, akik Pestre akarnak átjutni. A járművek, ahol lehet, a villamossíneken közlekednek majd, hogy ne kelljen
araszolniuk a dugókban, illetve, hogy a
villamosmegállókban tudjanak az utasok
le- és felszállni, ahol erre lehetőség van.
Némileg módosul a 3-as buszok útvonala
is, amelyek a Bercsényi utca – Váli utca
– Siroki utca útvonalon keresztül érik el a

Karinthy Frigyes út elején található végállomásukat.
Jelentősen korlátozzák az autóforgalmat. A Fehérvári útra az Etele út – Hengermalom út csomóponttól a városközpont fele csak célforgalomban lehet behajtani. A Móricz Zsigmond körtér felé
az Etele út – Tétényi út – Bartók Béla út
a kerülő, míg a Petőfi híd felé a Hengermalom út – Budafoki út – Bogdánfy úton
keresztül lehet eljutni. Szintén csak célforgalomban lehet behajtani a Sárbogárdi út,
a Prielle Kornélia utca és a Hamzsabégi
út azon szakaszaira, ahol a villamospótló
buszok közlekednek.
A metróállomás-építések miatt lezárt
helyeken csak gyalogosan – esetleg biciklivel – lehet átmenni, így a Fehérvári út
egy szakaszán a Kanizsai út és a Bocskai
út között, valamint a Vasvári Pál utca és
a Karinthy Frigyes út közötti részen. A
Bocskai út és a szakorvosi rendelő közötti szakaszt nem bontják fel, az érintetlen
marad, úgy, hogy mindkét oldalon lehet
majd közlekedni gyalogosan és autókkal
is, utóbbiak azonban csak célforgalomként hajthatnak be erre a részre.
A változásokról, terelésekről, részletesebb tájékoztatást és térképeket készíttet
a beruházó, amelyeket – ígéretük szerint
– 60-70 ezer példányban dobnak be rövidesen az érintett környékeken lakók postaládáiba. Remény van arra is, hogy az
újbudai metróbiztos közvetítésével a metróépítés hírei, eseményei az eddigieknél is
célzottabban jutnak el – többek között az
Újbuda révén olvasóinkhoz.
Mint a DBR Metró Projektigazgatóságon megtudtuk, a teljes lezárás várhatóan
háromnegyed évig tart, ezután részlegesen megnyitják a járműforgalom előtt a
Fehérvári utat. Eddigre ugyanis befejezik
az állomás-szerkezetek építését, így a födémre vissza tudják engedni a villamosokat és az autókat. A Fehérvári utat teljes
szélességében és hosszában csak az építkezés befejezése után lehet majd használni.
(gianone)

Persze minden egyes benzinkút árait nem
lehet megjegyezni, már csak azért sem,
mert azok gyakran változnak. Van olyan
internetes adatbázis, amely településenként, kerületenként feltünteti, éppen hol
a legolcsóbb a benzin vagy a gázolaj. Az
adatok rendszeresen frissülnek.

Szerkesztőségünk a holtankoljak.hu
adatbázisából kigyűjtötte az Újbudán található benzinkutak árait. Eszerint a XI.
kerületben a Péterhegyi úti Shell-kútnál lehet a legolcsóbban 95-ös benzint tankolni,
lapzártánkkor 297 forintért. A legdrágább
hely a Budaörsi út legelején, a BAH-csomópontnál lévő OMV-kút, itt 313 forint egy
liter ólmozatlan benzin. Budapest egész
területén egyébként a Bécsi út külső részén
található Shell-kútnál legolcsóbb a benzin,
292,9 forint, míg a legmagasabb ár a 314 forint a Gyömrői úti Shellnél.
A gázolaj a Péterhegyi úti Shell-kútnál a legolcsóbb Újbudán, 278 forint. A
legdrágább pedig szintén a BAH-csomópontnál lévő OMV-kútnál, ahol 292

Munkába állították a réselőgépet

forint. A legmagasabb budapesti ár 297
forint a XIX. kerületi, Méta utcai Agipnál,
a legalacsonyabb pedig a XX. kerületben,
a Mártírok útján található Tesco, ahol 275
forint egy liter gázolaj.
A kutak gyakran módosítanak áraikon – nemcsak akkor, amikor a MOL változtat a nagykereskedelmi áron –, hiszen
figyelik a közelben levő konkurenseket is.
A hazai gyakorlatban a MOL késéssel
reagál a világpiaci változásokra. Júliusban
a nemzetközi árak emelkedtek a libanoni
háború és az iráni válság miatt, augusztusra viszont némileg csökkentek. A GKI
Gazdaságkutató szeptemberre 330 forintos
benzinárat jelez előre.
(G. P.)

Villamospótló
autóbuszok a
4-es és a 6-os
vonalán
Újbudán is megvizsgálják, és
szükség szerint megerősítik a
4-es és 6-os villamosok vonalán a
felsővezetéket tartó oszlopokat, és
az épületek falába szerelt tartókat.

Dömök Viktória

Révész Marianna

9. oldal

A XI. KERÜLET POLGÁRAINAK HETI KÖZÉLETI LAPJA

A Gellért téri majdani metróállomás munkaterületén mutatta be a sajtó képviselőinek Demszky
Gábor főpolgármester és Molnár Gyula, Újbuda polgármestere azt a korszerű réselőgépet,
amely a metróépítés jelen fázisában állt munkába. Ugyanitt kiállították a majdani metrószerelvények látványterveit is – ezekre szavazni is lehet. (Részletek a 2. oldalon lévő cikkünkben.)

Erre azért van szükség, mert a
Combino villamosok érkezése előtt
kicserélték a felső vezetékeket, ami
azóta több komoly problémát okozott – a Margit hídon például kidőlt
egy oszlop, egy másik pedig meghajlott. A korábbi hírekkel ellentétben
a Petőfi hídon nem kell kicserélni az
oszlopokat, azt pedig még vizsgálják
a szakemberek, hogy szükséges-e a
tartók megerősítése – válaszolta az Újbuda kérdésre a BKV Zrt.
sajtóosztálya a híd tervezőjére, a
FŐMTERV-re hivatkozva.
A vizsgálat és a megerősítés szeptember 3-ig tart. Általában éjszaka
dolgoznak majd a szakemberek, de augusztus 8-án, valamint augusztus 21.
és szeptember 3. között minden nap
este 9-től pótlóbuszok közlekednek
majd a Blaha Lujza tér és a két újbudai
végállomás között.

ÖNKORMÁNYZAT
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Szavazni lehet a 4-es metró új szerelvényeiről

Esztétikus, takarékos, biztonságos
belső tereinek kialakítására vonatkozóan
is. Az új metrókocsik egyszerre 800 utast
szállíthatnak, 80 méter hosszúak, automatikus vezérlésűek, és energiatakarékosak
lesznek. Utóbbi legfőképpen azt jelenti,
hogy fékezéskor az energia egy részét viszszatáplálják a rendszerbe. A vezérlés és az
elektromos hajtás révén a világ legkorszerűbb szerelvényei közlekednek majd
a 2-es és a 4-es metró vonalán. A kocsik
légkondicionáltak, szinte teljesen zajtalanok lesznek, így az utasok az eddigieknél
nemcsak korszerűbb, de sokkal kényelmesebb szolgáltatást vehetnek igénybe. Az
új szerelvények nem a szovjet típusúakra
hasonlítanak, az egymáshoz közel elhelyezkedő első lámpatestekkel sokkal inkább az 1894-ben átadott budapesti földalatti vasút kocsijait idézik majd. Tervezésüknél kiemelt

Demszky Gábor főpolgármester július
24-én a Szent Gellért téren tartott
sajtótájékoztatón mutatta be a média
képviselőinek a 4-es metró új szerelvényeinek látványterveit.

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

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

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

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

Honlap: www.ujbuda.hu

A bemutatóra az előtt a hatalmas méretű
résfalazó gép előtt került sor, amely hamarosan a Szent Gellért téri metróállomás
oldalfalait készíti el. Ezekre betonfödém
kerül, és csak ezután kezdik meg a föld kitermelését, ami már a felszíni közlekedést
nem zavarja. A Milánóban kidolgozott, és
sok helyen alkalmazott technológiának
köszönhetően a főpolgármester véleménye szerint már december közepétől megindulhat a gépjárműforgalom a Műegyetem rakparton.
Demszky Gábor elmondta, a főváros
vezetése számít a budapestiek véleményére, ezért az interneten keresztül is kérik
szavazataikat a 4-es metró arculatterveiről, nemcsak a szerelvényekre,
hanem az állomások

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

szempont volt a biztonság, feltételként
szabták, hogy bármilyen különleges esemény történjen a metróalagútban, minden irányban legyen menekülő-útvonal.
A főpolgármester elmondta, a 4-es metró
építése az ütemezésnek megfelelően halad,
a határidők betartása jelenleg biztosítottnak látszik, a Kelenföldi pályaudvarnál
már épül az indító akna és az aluljáró.
A sajtótájékoztatón részt vett Molnár
Gyula, a XI. kerület polgármestere is, aki
azt hangsúlyozta, hogy az építkezés során a lehető legteljesebb mértékben odafigyelnek a környéken élők nyugalmára,
arra törekedve, hogy a metróberuházás
csak minimális mértékben zavarja a lakók
életét. Tájékoztatott arról is, hogy a közelmúltban a kerület metróbiztost nevezett
ki Kovács Levente személyében, akinek
elsődleges feladatai közé tartozik a koordináció a beruházó, a kivitelező
cégek, az önkormányzat és
a lakosság között, valamint a tájékoztatás, hogy
az építkezés környékén
élők minél részletesebb
információkkal rendelkezhessenek a várható
kellemetlenségekről, s
ezek kiküszöböléséről
még időben gondoskodhassanak.
Garamszegi Erika

KIHELYEZETT ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK

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.
augusztus 11-ig 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

76 milliárdos beruházás uniós támogatással

Szavazatszámlálókat
keresnek

2010-re teljes a főváros
csatornázottsága

Önök előtt is ismert, hogy 2006. október 1-jén önkormányzati képviselők és
polgármester általános választása lesz,
melyet a kerületben a Polgármesteri Hivatal szervez. A szavazás zökkenőmentes
lebonyolításában kiemelkedő szerepet
játszanak a Szavazatszámláló Bizottságok. Ennek a felelősségteljes munkának
az ellátásához kérem a Tisztelt Kerületi
Polgárok segítségét.
Kérek mindenkit, aki a XI. kerületben
állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik
és betöltötte a 18. életévét, valamint kedvet érez a bizottság munkájában történő
részvételhez, jelentkezzen 2006. augusztus 19-ig a 372-4616 vagy a 372-4504-es
telefonszámon, illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal II. 217-es szobájában
Kulcsár Viktóriánál.
A munkavégzésért a Polgármesteri Hivatal egyösszegű tiszteletdíjat és
– munkavállaló esetén – másnap szabadnapot biztosít. Kérem, hogy a lehetőségek
szerint minél többen jelentkezzenek segítve ezzel munkánkat. Segítségüket előre is
köszönöm!

Interaktív szakmai beszélgetés keretében ismertették Budapest teljes körű
csatornázási projektjét július 19-én a
sajtó képviselőivel.
Magyarország az EU csatlakozási tárgyalások során kötelezettséget vállalt arra,
hogy 2010. december 31-ig Budapest és az
agglomeráció szennyvízelvezetését megvalósítja. Erről a hatalmas beruházásról,
illetve az eddigi eredményekről és a jövőbeni teendőkről kaphattak felvilágosítást

tatkoznak, hiszen míg a belső kerületben
szinte 100%-os, addig némelyik külső
kerületben 60-80%-os a szolgáltatás. Ennek a projektnek köszönhetően mintegy
20 000 lakás csatornázását oldják meg.
Körülbelül 250 km mellékgyűjtő, 60 km
gyűjtő és mentesítő, illetve 19 átemelő építését vették tervbe. 2010-re Csepel északi
részén elkészül a Központi Szennyvíztisztító, amely 750 000 ember szennyvizét
képes megtisztítani, megfelelve az unió
szigorú környezetvédelmi előírásainak. A

Választási tájékoztató

Nyitott városháza
ingyenes hétvége
2006. augusztus 11-12-én a Bikás-dombnál: Fórum a városrész jövőjéről a főváros
és a kerület vezetőivel; Demszky Gábor
és helyettesei fogadóórája; Fővárosi közműcégek ügyfélszolgálata; Ingyenes vérnyomásmérés; Budapest játszóház; Sportprogramok.
Fellép Komár László és Gergely Róbert.
Nyereménysorsolás.
Fődíjak: notebook, iPod.
Részletek a www.budapest.hu-n

polgármesterjelölt
minden hétfőn 16-18 óra között tartja
fogadóóráját a Budafoki út 9-11. alatti
Fidesz irodában.
DEÁK ANDRÁS (KDNP), 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.
DR. KUPPER ANDRÁS

AZ MSZP VÁLASZTÓKERÜLETI IRODÁI

Az MSZP választókerületi irodáinak
nyitvatartási rendje. 15. választókerület: 1114 Bartók Béla út 19. (bejárat
a Mészöly u. felől). Tel.: 466-6235. 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.
KINYITOTT A FIDESZ IRODA

A Fidesz XI. kerületi szervezetének
Budafoki út 9-11. alatti irodája ismét várja az érdeklődőket. Az ingyenes jogi tanácsadás nyáron szünetel.
Szolgáltatások: ingyenes Internet,
becsületkasszával működő kávézó,
konzervatív hetilapok, a Demokrata
újság mellékleteként megjelenő DVTV
DVD-jének megtekintési lehetősége.
Információ: 209-3439, 06/20/471-4972.
Nyitva tartás: hétfő-csütörtök 10-18-ig,
péntek 11-17-ig.
FKGP ÖSSZEJÖVETELEK

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

A MIÉP XI. kerületi irodájában (XI.,
Bartók B. út 96.) minden szerdán délelőtt 10-12-ig dr. Csigi Zsolt ügyvéd
ingyenes jogi tanácsadást tart. Kerekes
Péter metafizikai pszichoterapeuta
ingyenes lelki segély tanácsokat ad, és
szintén ingyenes önvédelmi oktatást
tart minden korosztálynak. Jelentkezés
a 06/30/384-4873-as mobiltelefonon. A
Magyar Fórum régebbi számai ingyen
elvihetők.
A Magyarok Lapja és egyéb ingyenes kiadványok kaphatók a Jobbik
Magyarországért Mozgalom kerületi
irodájában (Villányi út 20/A, tel.: 3651488). A párt elektronikus hírlevelére a
www.jobbik.hu honlapon lehet feliratkozni.

Dr. Filipsz Andrea,
a Helyi Választási Iroda vezetője

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Helyi Választási Iroda
vezetőjének tájékoztatója szerint a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi
LXIV. törvény 27. § (2) bekezdése lapján
a polgármesterjelölt nyilvántartásba vételéhez legalább 2000 db ajánlószelvény
szükséges. A 22 egyéni választókerületben a választópolgárok egy százalékának
megfelelő számú kopogtatócédulát kell
összegyűjteni. Ez Újbudán átlagosan 50
darab, de a lakósűrűségtől függően eltérő
mennyiséget takar. A legkevesebb, 44
cédula elég a 4. és az 5. választókerületekben, az átlag 50-et képviseli az 1-es és
a 21-es választókerület, míg a 11-es és a
15-ös körzetben 57, a 12-esben – ez a maximum Újbudán –, 58 érvényes ajánlás
szükséges az induláshoz.

FOGADÓÓRA

JOBBIK-KAPCSOLAT

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.
SZABÁLYOZÁSI TERVEK

Révész Marianna

(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

Hírek

Főnyomóvezeték építése a külső Bartók Béla úton 2005-ben

a kerületek képviselői, a média és az érdeklődők Kantás Gábor projektvezetőtől.
Az elképzelés 2003-ban született meg és
2005-ben fogadta el a Fővárosi Közgyűlés.
Idén elkészült az általános csatornázási
terv felülvizsgálata, és már az engedélyeztetési szakaszba került a tender. A kivitelezés és üzembe helyezés előreláthatóan
2008–2010 között valósul meg. A beruházás összköltsége mintegy 76 milliárd
forintba kerül. A projekt 80%-t az unió,
10%-t a főváros finanszírozza. A fennmaradó 10% az önerő, melyet a kerületek,
illetve a lakosság fog fedezni.
Budapest csatornázottsága jelenleg
92,6%-os, ami jónak mondható, ám a
kerületek között hatalmas eltérések mu-

XXII. kerületben egy kisebb tisztítóüzem
épül, amely Budafok, Törökbálint, Érd,
Diósd lakóit fogja szolgálni, így nemcsak a
főváros, hanem az agglomeráció közműellátottsága is javul.
Sali Emil, a FŐMTERV Rt. vállalkozási igazgatója elmondta, 2007 végéig
kell a pályázatokat beadni, illetve a kivitelezőket kiválasztani. A fejlesztéshez
három kivételével már minden kerület
csatlakozott. Az egyre növekvő lakossági érdeklődésre tekintettel létrehozták
a www.bpcsatornazas.hu, illetve www.
budapestcsatornazas.hu web-oldalt amelyekről az érdeklődök friss információkat
kaphatnak a beruházás menetéről.
(bp)

A Polgármesteri Hivatal megbízásából elkészült a XI. ker., Budaörsi út
– Rétköz utca – Naprózsa utca által
határolt terület kerületi szabályozási
terve, melyet a július 24–augusztus 24.
közötti időszakban a Polgármesteri
Hivatal Főépítészi Irodájának I. emeleti hirdetőtábláján tesznek közzé (XI.,
Bocskai út 39/41.).
Ugyancsak elkészült a XI. ker.,
Felsőhatár út – Kakukkhegyi erdősor – Kakukkhegyi út – Irhás
árok – Gazdagréti út – Nagyida u.
– Törökbálinti út – Rupphegyi út-belterületi határvonal által határolt terület kerületi szabályozási terve, melyet
augusztus 1–szeptember 1. között teszünk közzé a fenti helyen.
Az érintettek a tervekre vonatkozóan
részletes tájékoztatást a kifüggesztés
ideje alatt ügyfélfogadási időben a
Főépítészi Irodán (Zsombolyai u. 5. II.
emelet 209. szoba) kérhetnek.
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Crystal lemezbemutató koncert a Feneketlen-tónál

ALPOLGÁRMESTEREK

„Mutasd meg
magad, Újbuda!”

Az itt élők érdeke a legfontosabb
Az elmúlt ciklust számba véve Újbuda
alpolgármestereihez körkérdést intéztünk, amelyben ugyanarra a négy kérdésre vártunk választ mindannyiuktól:
milyen terveik voltak, azok hogyan
realizálódtak, milyen lehet, lesz a jövő
kerületünkben.

Milyen tervekkel, elképzelésekkel vágott neki
az alpolgármesteri teendők megoldásának?
Mennyire érezte személyre szabottnak a feladatkörét?

Zih Zsolt

2004. szeptember 16-án született meg az a képviselő-testületi
döntés, miszerint Görög András
leköszönő képviselőtársam helyét veszem át az alpolgármesteri
székben. Így a területek részben
adottak voltak. A közbiztonság
különösen közel állt a szívemhez,
jogász lévén a legnagyobb vehemenciával ezen terület feltérképezésébe vetettem bele magamat.
2005 januárjában megkezdődtek
a közbiztonsági terület szereplői közötti tárgyalások, melyek
2005 júniusáig be is fejeződtek,
és legnagyobb megelégedettségemre hamarosan létrehoztuk
az Újbuda Polgárőr Szolgáltató
Centrumot, ami 2005. október
15-én megkezdte működését.
Nevemhez fűződik még Újbuda
bűnmegelőzési koncepciója, mely
hosszú távon határozza meg a kerület közbiztonsági elképzeléseit.
A második jelentős területem az oktatás, melyet Veresné
Krajcár Izabella alpolgármester
asszonytól örököltem, így nagyon könnyű
helyzetben voltam. Segítségével gyorsan
és könnyen beleláttam az oktatási rendszer működésébe, és úgy gondolom, hogy
viszonylag hamar sikerült ezt a területet is
megismernem.
A harmadik területem pedig a parkolással kapcsolatos ügyek intézése volt, itt
akadt a legkevesebb teendőm.

ságát is folyamatosan foglalkoztatja –, a
közbiztonsággal kapcsolatos teendőket tekintettem. Két gyermek édesapjaként engem is nyugalommal tölt el, hogy tudom,
vigyáznak ránk. Tudtam azt, hogy ezt
kizárólag a rendőrségtől várni nem lehet,
mert az ő lehetőségeik is végesek. Ezért
merült fel annak a szükségessége, hogy
összehangoljuk a közbiztonsággal foglalkozó területeket, ami meg is valósult.

Az elmúlt időszak megvalósult vállalásai közül
a saját területén mit érez különösen fontosnak,
feltétlenül megemlítendőnek?
Mint már említettem, az egyik legfontosabb feladatomként – mely Újbuda lakos-

A hatáskörök tekintetében bekövetkezett átszervezések miatt a közbiztonság
2005 júliusában elkerült tőlem, viszont
megkaptam a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szolgálat felügyeletét, ami nagy öröm
volt számomra, mert így, mint az oktatásért felelős alpolgármester, még hatékonyabban tudom a GAMESZ-szal karöltve
az intézményekkel történő együttműködést koordinálni, és belelátni mindennapjaikba.
Különösen öröm volt számomra,
hogy Molnár Gyula polgármester úrral
mindkettőnknek eltökélt szándéka volt,
hogy Újbuda felnövekvő nemzedéke kor-

szerűbb táplálkozási módszert tegyen
mindennapi szokássá, gyakorlattá. Ezért
döntöttünk úgy, hogy az iskolai, óvodai
közétkeztetésben kivétel nélkül bevezetjük a modern elvek szerinti étkezést.

Volt olyan elképzelése, amit szeretett volna megvalósítani, de vagy az idő rövidsége, vagy az erő
hiánya, vagy valami más ok miatt áthúzódik a
következő ciklusra?
Egy kerület élete és annak irányítása mindig egy folyamat, melyet a
választások sajnálatos módon négyéves ciklusokra bontanak. Azonban
az élet nem ciklustól ciklusig tart.
Ezért mindig van olyan feladat és elképzelés, mely áthúzódik a következő négy évre – függetlenül a választás eredményétől –, amit még nem
fejeztünk be, vagy nem kezdtünk el.
A területeim közül most az
egyik legfontosabb, hogy a tervezett
iskolai és óvodai felújítások zökkenőmentesen, időben megtörténjenek, és szeptembertől ismét több
gyermek kezdhesse a tanévet szebb,
kényelmesebb és korszerűbb körülmények között.
Mivel a ciklusidő számomra
most csak két évet jelentett, úgy
érzem, napról napra több cél körvonalazódik előttem. Prioritásbeli
különbségeket nem teszek, de ha
ismét bizalmat kapok, mindenképpen szeretném emelni az oktatási
területen eddig elért színvonalat és
folytatni az intézmény-felújításokat.

A lakópark első ütemében 214 lakás épül,
ezek értékesítését augusztusban kezdi
meg a beruházó, a Biggeorge’s-NV, mely
tavaly vette meg a Kinizsi-laktanya területét 5 milliárd forintért. A tovább öt beépítési ütemben az első rész tapasztalatai
és az akkori piaci viszonyok alapján döntik el véglegesen, milyen jellegű lakásokat
alakítanak ki.

Az első lakások átlag négyzetméterára
400 ezer forint körül lesz, bár elég komoly
eltérések is lehetnek az ár kialakításában
– mondta az Újbuda kérdésére Hajnal
István, a Biggeorge’s-NV Rt. vezérigazgatója. A beruházó a piaci árakról és a vevői
igényekről felmérést készíttetett egy ingatlan-tanácsadó céggel, ezek alapján döntött
arról, hogy mekkora lakásokat építenek az
első ütemben. Áruk 20 és 40 millió forint
között mozog majd.
A vezérigazgató kérdésünkre elmondta, még nem döntötték el véglegesen, mi

– A rendezvényeknek nem tesz jót sem a
nagy meleg, sem a túlságosan hideg, vagy
esős idő. Egy nagyon kellemes hőmérsékletű, esőmentes hétvégéről álmodunk
– mondja Vincze Kinga, az Újbuda TV
főszerkesztője.


A részletes programokat az Újbuda következő
számából már megismerhetik az olvasók, de
mi az , ami a legizgalmasabbnak ígérkezik ?

Ennek a hétvégének kétségtelenül a legnagyobb szenzációja a Crystal együttes
élő, lemezbemutató koncertje lesz, amely

figyelembevéve – az immár hagyományos
kézműves gyermekfoglalkoztató, kirakodóvásár, kisállat simogató és vendéglátás
mellett – tegyünk javaslatot valami kivételes és különleges produkcióra, hiszen
tavaly a NOX együttes fellépése ugyancsak magasra tette a mércét. A Crystal
együttessel kezdtük meg a tárgyalásokat,
és a beszélgetések egy bizonyos pontján,
a közös gondolkodás eredményeképpen,
az együttes felajánlotta ezt a lehetőséget,
és úgy fogalmaztak, hogy a polgármester
kérésére és az újbudai polgárok tiszteletére
a tervezett fellépésüket kiszélesítik, és az
újbudaiaknak ajándékozzák a turnényitó
koncert lehetőségét.


A gazdagréti Szentivánéji Bulin a színpadon
ezt be is jelentette a Crystal együttes. Van valamilyen kötődésük a kerülethez?

Szeretnek nálunk fellépni, szeretik a közönséget, és büszkék vagyunk arra, hogy
azért is jönnek szívesen a mi színpada-

Hogyan látja Ön: mi lehet a következő képviselő-testület, a polgármesteri–alpolgármesteri
vezetés számára a zsinórmérték 2010-ig? Mi az,
ami szükséges és kívánatos Újbudának?
A zsinórmérték változatlan. Az elmúlt
négy évben a kerület vezetése világossá
tette mindenki számára, hogy milyen elvek mentén politizál, és hogy számunkra
Újbuda fejlődése és az itt lakó emberek
érdeke marad továbbra is a legfontosabb.
Rendkívül büszke vagyok arra, hogy az
elmúlt négy évben Újbuda lett fővárosunk
egyik legintenzívebben fejlődő városrésze.
Ezen az úton továbbmenve, remélem, tovább öregbíthetjük kerületünk hírnevét.
(h. l.)

Kezdődik a Sasad-Liget lakópark építése
Ősszel kezdik, és öt év alatt fejezik be
a Sasad-Liget lakópark építését a volt
Kinizsi-laktanya területén.

A nagy nyári melegben sokszor esne jól
egy kis hűsítő eső – persze ennek azok,
akik éppen nyaralnak, nem biztos, hogy
örülnek. Az Újbuda TV stábja az időjárástól függetlenül készül a következő kerületi
nagy rendezvényre, amely szeptember 2án és 3-án, szombaton és vasárnap kerül
megrendezésre a Feneketlen-tónál. Vajon
milyen időt kívánnak a szervezők ?

épüljön azon a területrészen, amelynek a
kerületi rendezési terv szerint intézményi
funkciója lesz. Elképzelhető egy uszoda,
egy szálloda, vagy akár egy öregotthon létesítése, de lesz étterem, kávézó és fitneszközpont is.
A beruházás jelenlegi állásáról Hajnal
István elmondta, a laktanya volt épületeit
már elbontották, a törmeléket is feldolgozták, az a helyszínen létesülő utak alapjába
kerül, így nem kellett elszállítani. A szakértői vizsgálatok alapján két volt üzemanyagtöltő-állomás területén talajcserét végeztek.

Aki szereti az igényes zenét, a látványos produkciót, ott a helye a koncerten

egyben a „Világok Hangjai” koncertturné első állomása is. Rendkívül nagy
dolog az, hogy az ország egyik legnépszerűbb együttese a Tóparti Újbuda Partyn
lép a közönség elé egy egész lemeznyi új
anyaggal, csodálatos díszletben, hang- és
fényeffektusok kíséretében. Nemcsak a
rajongóknak, de mindenkinek, aki szereti
az igényes zenét, és kedveli, ha a látvány
lenyűgözi – úgy gondolom, felejthetetlen
lesz a szombat este.


Hogyan sikerült elérni, hogy az idén a Crystal
egy ilyen nagyformátumú koncertet hozzon a
Feneketlen-tó partjára ?

Ez nem csak a szervezők érdeme. Molnár
Gyula polgármester arra kért bennünket, hogy most is, mint minden újbudai
nagy rendezvényen, ügyeljünk arra, hogy
a legszélesebb közönségigényt és ízlést

inkra, mert örülnek a korrekt szervezésnek, a techikának, amellyel várjuk őket.
De az együttes tagjai és az ő munkatársaik között sokan vannak, akik vagy
most is itt laknak a kerületben, vagy itt
jártak iskolába. Ezért szólt szívből, amikor Tibor a gazdagréti színpadon úgy
biztatta a közönséget, hogy „mutasd
meg magad, Újbuda”!
Szeptember első hétvégéjén lesz alkalom arra, hogy az együttes is és a közönség is megmutathassa magát. De úgy
igazságos, ha már most jelzem előre, hogy
a nagykoncert mellett a két nap alatt fantasztikus előadó-, együttes- és művészgárda vonul fel. Most csak kettőt említek
közülük: újra eljön hozzánk Kovács Kati
és itt lesz velünk az év legnagyobb felfedezettje, Rúzsa Magdi is.

Kérjük, hogy ajánlószelvényével és október 1-én szavazatával is támogassa Molnár Gyula
polgármesterré és az MSZP jelöltjeinek önkormányzati képviselővé történő megválasztását!
Molnár Gyula zöldszáma:

06/80/982-982

E-mail: info@molnargyula.hu

Az MSZP újbudai választási irodái augusztus 7. és szeptember 8. között
hétköznap 10-18 óráig, szombaton 9-13 óráig állandó ügyeletet tartanak.
1119 Bp., Mérnök u. 40., Tel.: 204-2805, 1118 Bp., Kaptárkő u. 8., Tel.: 247-1711
1114 Bp., Bartók Béla út 19. (bejárat a Mészöly utcából), Tel.: 466-6235

(t. r.)
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Dr. Kupper András szereti a kihívásokat

Alkotni, cselekedni akarok, nem kritizálni



A forróságról egyelőre nem a politika jut az
eszünkbe itt az Újbuda szerkesztőségében
interjúkészítés közben, hanem a meteorológia. Október elsejéhez, az önkormányzati
választás napjához közeledve – ha az áprilisi
emlékeinkből indulunk ki –, ez hamarosan
változni fog. De ha már az áprilisnál tartunk:
hogyan értékelték a parlamenti választások
kudarcát?

A nagypolitikától a szavazókörök szintjéig elemeztük a történteket. A vereségünk
legfőbb oka az volt, hogy az MSZP előre
megfontoltan, tudatosan becsapta a választókat. A polgárok hiszékenyek, bíznak
abban, amit a kormány, a felelős politikusok mondanak, jelesül, hogy minden
rendben van a gazdasággal, nem lesz tandíj, adóemelés. Ennek érdekében ötéves
adócsökkentési programot fogadtak el,
amit hitelesített az áfa felső kulcsának 25ről 20 százalékosra csökkentése. Hamar
kibújt a szög a zsákból, most azt látjuk,
hogy ez előre megfontolt átverés volt: a
győzelem után mindjárt áfa- és adóemelés következett. A hamis ígéreteik miatt
nyertek.


Elemzők a Fidesz óriásplakát-kampányát is az
okok közé sorolták…

A fő ok az volt, hogy nem sikerült bebizonyítanunk az embereknek: az ellenfelünk
hazudik. Úgy gondolom, hogy a hosszú,
depressziós plakátkampányunk is elhibázott volt.


Milyen elvek szerint választják ki a jelölteket?

Lényeg, hogy legyenek fideszesek, ismertek, vagy ismertekké tehetők, és olyan
személyiségek, akik bizalmat tudnak
ébreszteni a választókban, mert érzik,
hogy a képviselő van értük, és nem fordítva. A mi jelöltjeinknek, képviselőinknek a
kerületet kell szolgálniuk, nem pusztán a
saját megélhetésüket.


Az előző kérdést pontosítva: a Fidesz több ismert helyi politikusa kimarad majd a következő újbudai képviselő-testületből…

Az ismert ember és a húzóember fogalma
nem feltétlenül esik egybe. A jelölés elbírá-

lásánál a Fideszen belüli közpolitizálás, az
áldozatvállalás mértéke esik nagy súllyal
latba. A legesélyesebb jelöltjeink között valóban számos újonc van. Ők azonban egy
folyamat részesei, akik a pártban, önkormányzati bizottságokban, mint külső tagok, már gyakorlatot szereztek. Két szempont közösen fog érvényesülni: egyszerre
lesz jelen a frakciónkban a folytonosság és
a megújulás, amelyek közül ezúttal a második a nyomatékosabb elem.


Ha valakit meglopnak, kirabolnak, bántalmaznak, vagy éppen megölik egy közeli hozzátartozóját, az honnan tudja meg, hogy létezik az önök
szolgálata, ahol segítséget kaphat?
Sikerült elérni, hogy tájékoztassa őket a







Jól beleválasztott. Egy látványosan fejlődő kerület országosan ismert politikusát, a
jelenleg hivatalban lévő polgármestert kell legyőznie.

Szeretem a kihívásokat, a nemes küzdelmet. Látszott, hogy az MSZP nem fogja
főpolgármester-jelöltként indítani Molnár
Gyulát, így arra készültem, hogy ő lesz az
ellenfelem. De milyen fejlődést említett?
Én abból nem látok semmit. Az elmúlt
négy évet három dolog jellemezte. Az első a problémák elkerülése, az, hogy nem
néztek szembe a tényekkel, a valósággal.
Gondoljon csak az intézmények, köztük
az óvodák bezárására. Hamar kiderült,
hogy hibás lépés volt, nem visszafejleszteni, hanem fejleszteni kell, mert itt nő a
népesség. A második elem csak részben
önkormányzati felelősség, inkább a fővárosnak a lakókkal szemben elkövetett
bűne, hogy olyan fejlesztéseket engedélyeztek, amelyekhez nincs meg az infrast-

rendőrség. Sőt, most már a feljelentés alján is ott szerepel a nevünk és valamennyi
elérhetőségünk. De hasonló okokból felvettük a kapcsolatot a mentőkkel, az önkormányzatokkal, a szociális és az egészségügyi intézményekkel is.

Azt a munkát, amit önök végeznek, a Fehér Gyűrű
Egyesület látta el eddig.
Tulajdonképpen mi az állami kárenyhítési
feladatokat az ezt 2000-től 2005-ig ellátó
Biztonságos Magyarországért Közalapítványtól vettük át. A Fehér Gyűrű, mint civil szervezet, változatlanul létezik, és öszszedolgozunk velük. Az ő elérhetőségüket
szintén feltüntetik a rendőrségi feljelentés
adatlapján.

Az Országgyűlés 2005 novemberének végén
fogadta el azt a törvényt, amely a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szól. Mi indokolta ezt a lépést?
Uniós követelmény, hogy ha az állam nem
tudja minden polgárát megfelelően védeni, akkor teremtsen olyan körülményeket, amelyek – a társadalmi szolidaritás
és méltányosság elvei alapján – enyhítik
az áldozatok társadalmi, erkölcsi, anyagi
sérelmeit.

Mivel tudják segíteni a szolgálathoz fordulókat?
Valamennyi hozzánk fordulónak ingye-

Mi a véleménye a zöld számról, a kátyúzásról, a külső Bartók Béla út helyrehozataláról,
Gazdagrét körbeaszfaltozásáról?

A zöld szám jó ötlet, látványos és jó szándékú, de elhibázott a koncepciója. Nem
lehet az állampolgárok kötelességévé tenni, hogy munkából hazatérve felidézzék
méterre pontosan azt az 50100 kátyút, ami napközben
megkeserítette az életüket.
Gazdagréten – ha eltekintünk
a máris szemmel látható kivitelezési hibáktól – nem a főútvonallal van baj, hanem ha
letérünk a mellékutakra, ha
parkolni szeretnénk a méteres
kráterek között, ha lefröcsköljük a szomszédot, mert a
víz alatt nem láttuk a gödröt.
A külső Bartók Béla út sem
sikertörténet. Az a szégyen,
hogy évtizedekig járhatatlan
volt. Természetesnek kellene
lennie, hogy az utakat rendszeresen, tervszerűen karban
kell tartani, nem megvárni,
hogy életveszélyesek legyenek, mint a Balatoni úti híd
például. Kétségtelen, hogy
négy év alatt történt valami
a kerületben, de csak azért,
mert az elsőből a második
osztályba átlépett, a fiamat
sem dicsérem meg.

Tudatos váltásról és választásról van szó. Én a politizálás minden terepét megpróbáltam már: itt, a fővárosban és a parlamentben.
Az a tapasztalatom, hogy
a három színtér egyszerre
sok. A fővárosban állandóan ellenzékben dolgoztam,
ami együtt jár a kritizáló,
„kekeckedő” attitűddel. Egy
idő után a választók ezzel
azonosítják a mindig szem
előtt dolgozó, nyilatkozó politikusokat. Én a választások
után alkotni akarok, cselekedni, nem kritizálni. A parlamentben is a XI. kerületért
dolgozom, és itt sem másod-,
harmadállásban képzelem
el a következő ciklust: listavezető és polgármesterjelölt
leszek.

Naponta találkozunk
emberi tragédiákkal

A kopogósan száraz szavak mögött emberi tragédiák bújnak meg, s ezeket enyhíteni sokféleképpen lehet – és kell. Elsőre
mindannyiunknak a pszichológus jut az
eszébe, hiszen ki, ha nem ő lát bele a lélek
mélységeibe, ki, ha nem ő tudja leginkább,
miként lehet csillapítani a fájdalmat, feledtetni a veszteséget vagy a megaláztatást.
Ezekről beszélgettünk a már fent említett,
mindössze fél éves múltra visszatekintő,
Újbudán működő szolgálat vezetőjével,
Rónayné dr. Vojnovics Ibolyával.

tozzunk a sikerben is. Az ügyfélszolgálat
átalakítása magáért beszél. A dicséret itt a
hivatalt illeti.

Apropó kimaradás! A következő fővárosi közgyűlésben Ön
sem lesz jelen, noha budapesti
elnök, sőt jelenleg frakcióvezető. Mennyire presztízsveszteség ez Önnek?

Társadalmi, erkölcsi, anyagi sérelmeket enyhítenek

Áldozat… A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint azt mondjuk áldozatnak,
„akit valamely kellemetlenség, baj,
szerencsétlenség sújt, vagy elpusztít.”
A jog – ebben az esetben konkrétan
az Igazságügyi Hivatal Fővárosi Áldozatsegítő Szolgálata – természetesen másként értelmez: „áldozatnak
minősül a bűncselekmény sértettje,
és mindaz, aki a bűncselekmény közvetlen következményeként sérelmet
(testi, lelki sérülést, érzelmi megrázkódtatást, vagyoni kárt) szenvedett.”

ruktúra. Már az OTP lakótelepről is alig
tudnak kikanyarodni az autók a hetes
útra, erre a Tópartváros forgalmát is rázúdítják. A gyors ütemben épülő Madárhegy forgalma is vagy az autópálya felé,
vagy a Hegyalja út felé irányul. Ez utóbbi
zsúfoltságára jellemző, hogy reggelente
így is a Beregszászi útig ér a sor. A harmadik elemért a kormány a felelős: egyik szabadon választott elődje sem volt ennyire
önkormányzat-ellenes, ami felerősítette a

Én nem a pártjelentések miatt
vagyok elégedetlen. Nem is a
hivatal tájékoztatása miatt,
hiszen ők többnyire a négy
fal között dolgoznak. Én is, mint a kerület
többi lakója, nap, mint nap közlekedem,
kerülgetem a kátyúkat, tapasztalom, hogy
a kertvárosban nincsenek járdák, magam
is csatornázatlan utcában lakom. Születésem óta együtt lélegzem Újbudával. Akkor
még Tétényi úti kórház volt a neve annak
az intézménynek, ahol megláttam a napvilágot, nem Szent Imre, ahogy a zenei tanulmányaimat is a XI. kerületi Állami Zeneiskolában kezdtem, ami a Weiner Leó
iskola elődje volt. Tudom, hogy honnan
hová jutottunk, de azt is, hová juthattunk
volna. Ez érvényes az előző négy évre is.

vagyonfelélés folyamatát. Ez akkor is igaz,
ha Újbudát a fővárosi közgyűlésben nagyon erős lobbi képviseli.


Komolyan mondja, hogy nem látja, tapasztalja Újbuda fejlődését?

Tudok pozitív dolgokat említeni. Legfontosabb szerintem a játszótér-program. Az
én gyerekeim már gimnazisták, de emlékszem, milyen nehéz volt őket valami
kultúrált, biztonságos játszótérre elvinni.
Most ezek városrészenként rendelkezésre
állnak. Mi is támogattuk ezt a hároméves programot. A szakrendelő átvételét
a megelőző jobboldali vezetés célul tűzte
ki, csak nem volt elég ideje belevágni. Valóban sikertörténet ez, amire az ellenzék is
áldását adta. Jogos elvárásunk, hogy osznes, gyors és szakszerű felvilágosítást
adunk. Tájékoztatjuk a büntetőeljárásbeli
jogairól és kötelezettségeiről, azokról a
támogatásokról, amelyekben ő személy
szerint részesülhet, a jogérvényesítési
lehetőségekről, arról, hogy milyen civil
szervezetekhez érdemes még fordulnia támogatásért. Ha szükséges, hozzásegítjük a
megfelelő egészségügyi vagy éppen pszichológiai ellátáshoz, valamint elmondjuk,
miként kerülheti el, hogy ismét áldozattá
legyen. Hangsúlyozom: mi az áldozatokkal foglalkozunk, nem csak a sértettekkel.
Tehát mindazokkal, akiket egy bűncselekmény során testi, lelki vagy vagyoni
kár ért. Ha a bűncselekmény miatt kialakult helyzet ezt indokolja, az azt követő
három munkanapon belül történt jelentkezés esetén a legalapvetőbb szükségletek
fedezésére – ilyen lehet a lakhatás, a ruházkodás, az élelem, utazás, a gyógyászati
vagy kegyeleti kiadás – azonnali pénzügyi
segélyt adunk. Ennek maximális összege
jelenleg 62 ezer 651 forint.

Sajnos elég sok kriminalisztikai eset történik a
fővárosban, és ilyenkor sokan szorulnak pénzügyi
támogatásra. Lehet ezt bírni anyagilag?
Szerencsés helyzetben vagyunk, mert felül
nyitott a költségvetési keretünk. Erre az
évre 130 millió forint áll rendelkezésre. Országos szinten eddig 30 millió fogyott el.

Térjünk vissza a szolgálat tevékenységére! A szórólapjukon olvastam egy olyan kitételt, hogy érdekérvényesítés. Ez mit takar?
Az áldozat személyre szabottan kap felvilágosítást alapvető jogairól, és segítünk neki, hogy hozzájusson az önkormányzati és
állami támogatásokhoz. Ha szükséges, az
érdekében felvesszük a kapcsolatot szociális vagy egészségügyi intézményekkel is.

Ön, mint ellenzéki képviselő,
kitől tájékozódik, mi történik,
vagy éppen nem történik a
kerületben?



A következő négy évre van víziója?
Megosztaná velünk?

Természetesen van konkrét elképzelésem,
Volt olyan esetünk, amikor egy megerőszakolt kislánnyal nagyon csúnyán bántak
az egészségügyiek. Őt végül egy ilyen esetekkel foglalkozó egyesülethez irányítot-

azt azonban a többi jelölttel egy időben,
a választási kampány során vázolom fel.
Annyit elmondhatok, hogy szerencsés
helyzetben van Újbuda több szempontból is. Más a fejlődési potenciálja, mint
a belvárosi kerületeknek, ahol minden
négyzetcentiméter be van építve, míg
nálunk még mindig viszonylag nagyméretű szabad területek állnak rendelkezésre. Ugyancsak előnyösebb helyzetben
vagyunk egyes elöregedett kerületekhez
képest, hiszen mi egyetemváros vagyunk,
sok fiatallal.


Ha a kampánybeli megszólalásokat érintette:
mit gondol, mennyire találnak nyitott fülekre
a pártok üzenetei?

Sok múlik a politika hitelességén. Ennek
megőrzése minden politikusnak személyes felelőssége, beleértve a kormánypártokat és az ellenzéket egyaránt. Én a jól
körülhatárolható, vállalható értékek mentén való politizálást vallom és vállalom.
Ennek is köszönhető, hogy személy szerint soha nem léptem át bizonyos morális
határokat. Tőlem nem hallottak arra még
célzásokat sem, hogy melyik politikusnak
milyen ifjúkori csínytevései voltak, hány
felesége volt, vált-e, félrelépett-e. Tisztelem
a magánszférát, az nem tartozik a politikához.


Ez praktikusan azt jelenti, hogy ha arról kérdezzük, mi a programja a nyáron, politikus
választ ad?

Ha nem is sok, de pihenőidőm is lesz a
családdal. Ami a nyilvánosságot inkább
érdekelheti: módosító indítványon dolgozom a metrótörvényhez, amelyben a
virágpiaci végállomás megjelölését, magyarul a metró vonalának meghosszabbítását javaslom. Ugyancsak a kerületet
érinti, hogy az Andor utcai értékcsökkent
lakások lakóinak kárpótlását szorgalmazom. Itt ugyan 400 esetben a bíróság helyt
adott már a kártérítési igénynek, azonban
a kártérítés összegén méltatlan, elhúzódó
vita folyik.


Végezetül arra kérjük, világítsa meg az Újbuda
Magazinban megjelent közleményük hátterét: ez teljes jobboldali összefogást ígér az Ön
támogatását illetően. Tudomásunk szerint az
MDF önálló jelöltet indít…

Én a Fidesz és a KDNP közös polgármesterjelöltje vagyok. Tárgyalásaink eredményeképpen a MIÉP-Jobbik Harmadik
Út nem állít velem szemben jelöltet. Az
MDF-nek valószínűleg az a jó, ha önállóan méretteti meg magát. Látok esélyt
arra, hogy irányultságának megfelelően
begyűjt néhány voksot a kiábrándult baloldali szavazók köréből. Így érhetjük el a
biztonságos többséget a testületben.
Halász Lajos

Tehát ha olyan az anyagi helyzete, igénybe veheti
a nép ügyvédje segítségét. Van még egy feladatkörük, az állami kárenyhítés intézése.
Ez szűk réteget érint, a legsúlyosabb bűncselekmények, a szándékos, személy elleni
erőszakos – például emberölés, súlyos testi sértés, rablás, nemi erőszak – áldozatait.
A ténylegesen felmerült kár mértékétől
függően nagy összegről lehet szó, amit
vagy egy összegben, vagy járadék formájában folyósítunk a sértett testi épségének,
egészségének súlyos károsodása, illetve
halála esetén. Ez nem jár alanyi jogon. A
rászoruló sértett vagy a vele egy háztartásban élő közvetlen hozzátartozója kaphatja
meg, a bűncselekmény miatt keletkezett
vagyoni kár, jövedelem-kiesés kompenzálására. Ilyen segítséget ebben az évben
eddig közel 70-en kaptak.

Ha már a számoknál tartunk, mondana még néhány adatot?
Dömök Viktória

A Fidesz–KDNP közös polgármesterjelöltje, dr. Kupper András helyi, fővárosi és parlamenti képviselő, a Fidesz
budapesti elnöke, akivel szemben a
MIÉP-Jobbik Harmadik Út nem állít
jelöltet. Így fő kihívója lesz az MSZP–
SZDSZ közös jelöltjének, a jelenlegi
polgármesternek, Molnár Gyulának.
Az interjúfelvétel során szó esett a
politika felelősségéről, a morális határról, fővárosi és országos ügyekről, de
leginkább Újbuda elmúlt négy évéről
és Kupper András személyes politikai
terveiről.

Rónayné dr. Vojnovics Ibolya

tuk, ahol olyan szakemberek foglalkoztak
aztán vele, akik kifejezetten ilyen ügyekre
szakosodtak. Intézkedtünk akkor is, amikor kiraboltak egy üzletet, és az eset után
a tulajdonos kirúgta az eladót. Utánajártunk, és kiderült, hogy az alkalmazott be
sem volt jelentve. A tulaj ezt követően természetesen fizetett, ahogy kell. Segítünk
intézni nyugdíjazást, árvaellátást – mindent, ami az áldozat életét megkönnyíti.
És itt már egy kicsit átcsúszunk munkánk
egy másik területére. Ha az áldozat szociálisan rászorul, és ügye azt igényli, akkor
közreműködésünkkel igénybe tudja venni
a szakjogászi segítséget. Így érvényesíthet
például polgári jogi követelést.

Május végéig országosan több mint kétezer áldozatot tájékoztattunk jogairól.
Azonnali segélyt 450-en kaptak, ebből
81 a budapesti. Egyébként az intézendő
ügyek 19-25 százaléka kapcsolódik a fővároshoz.

Nem lehet könnyű dolog egész nap olyan emberekkel találkozni, beszélgetni, akiket nemcsak
testi, de komoly lelki trauma is ért.
Bevallom: egy picit jobban féltem a gyerekeimet, mióta itt dolgozom. Az a legfontosabb, hogy ne vigyük haza a hallottakat, tapasztaltakat, ám ugyanakkor
ne veszítsük el az empátiánkat. Mert ez
is olyan munka, amit csak addig szabad
végezni, amíg nem válunk fásulttá, érzéketlenné a naponta tapasztalt borzalmak
hatására.
Körmendi Zsuzsa
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Újságunk előző számában olvashattak a
huszadik századi modern magyar művészet – ezen belül kerületünk – kiemelkedő,
de méltatlanul kevéssé ismert festőművészéről, Tahi-Tóth Nándorról és feleségéről,
Pfeiffer Eleonóráról. Hét gyermekük született. Az élő öt testvért kérdeztem e népes
család múltjáról, jelenéről. Eleddig Tahi-Tóth László színművészt és Tahi-Tóth
Sára gyógypedagógust ismerhették meg.
Következzék a portrésor folytatása.

Tahi-Tóth Gábor „Tóbiás”


A gyerekkora ideális környezetben telt, egy
kelenvölgyi kertes házban laktak.

Nekünk, gyerekeknek Kánaán volt egy
ilyen hely. Csapatokban jártunk, megmérgeztük a szomszéd kutyáját, fölgyújtottuk a kukoricást, vagy ledöntöttünk egy
házat. Apám mindig arra jött haza, hogy
valamelyik szomszéd panaszkodott, milyen gazságokat követtünk el. Lehet, hogy
ebből lett elege, 1964-ben a Móricz Zsigmond körtérre, a Váli utcába költöztünk.


A vidékies, természetközeli létből valami
azért később is megmaradt, a nyarakat
Vonyarcvashegyen töltötték.

A Pfeiffer családnak a hegyen kúriája volt,
szőlőbirtokkal, nagy épülettel. Ott nyaralt a család, minden nyáron lent voltunk,
mint a parasztgyerekek, mezítláb rohangáltunk. Annyira erős volt a kötődés
Vonyarchoz, hogy amikor a Rákosi-rendszerben elvették a házat, szüleim valamivel lejjebb vettek egy telket. Építettünk rá
egy ikerházat, a bátyám tervezte.


Amikor a papa festett, mennyire lehetett őt
zavarni?

Ha akartunk tőle valamit, majdhogynem
be kellett kopogni a műtermébe. Szigorú,
zárkózott volt, de a maga módján nagyon
szeretett minket. Ugyanakkor a tanítványai az iskolában barátságos, közvetlen
embernek ismerték.
Hogy miért lettünk ennyien? Édesanyám nagyon vallásos volt, amelyik
gyerek jött, az jött. Apám nem tervezett
ekkora családot, szegény meg volt rémülve, amikor sorban jöttek a fiúk. Nehéz volt
a megélhetés, és kordában tartani ennyi
gyereket sem egyszerű feladat.


Ön tudományos pályára készült, de előtört a
szereplési vágy. Az Universitas Együttesben
játszott, később mégsem a színészetet választotta.

Azt hiszem, jól döntöttem. Amikor Laci
bátyám a Színművészetire járt, többen
kérdezték tőlem, én miért nem jelentkezek. Mondtam, nem akarok a második
színész lenni. Viszont 1970-ben, az egyetemi éveim alatt elkezdtem diszkózni,
ott kiélhettem az exhibicionizmusomat.

INTERJÚ

Újbudai családi történetek

Tahik, Tóthok, Tahi-Tóthok II.
diszkózni. Mellette
újságíróskodtam. 1989ben nyitottam egy videotékát a Villányi úton,
azóta ezzel foglalkozom.


Nem irigylem a színészgyerekeket. Nekik
a legnehezebb, a mi
szakmánk elvonja a figyelmet. Orsi lányom
racionális, olyan, mint
én. Tamás épp az ellenkezője. Éva első, Balkay
Gézával kötött házasságából született, egyéves kora óta nevelem.
Nem szeretnénk, ha
erre a pályára keverednének, még színházba
se vittük őket, próbáltuk őket távol tartani
a színháztól, nehogy
megfertőződjenek.

Ha ön valahol, valakinek
bemutatkozik, óhatatlanul beugrik: csak nem
a...?

Minden második ember rákérdez. Laci neve,
ismertsége lehet előny,
de lehet nyomasztó is,
főleg a színésztestvéreim
számára. Ők azért változtatták meg a nevüket,
hogy függetlenedni tudjanak. Örülök, hogy a
Tahi-Tóth nevet viselem,
de annak nem, ha úgy
kezelnek, hogy valakinek a valakije vagyok.


 A legrégibb, máig is tar-

tó szerepe a Szabó család
Zolija.
Harmincöt éve, közvetlenül a főiskola után,
Gobbi Hilda (Szabó
néni) ajánlott be. Számomra ez a sorozat a
megnyugtató állandóság, a családi kör a
kollégákkal. A Szabó
család mindig emberekről, a lélekhez szól
– szemben a televízióval, amely számomra
lassan már nézhetetlen.

A gyermekei folytatják a
szülői-nagyszülői hagyományt?

Ádám fiam biológusnak
tanul Szegeden. Mátyás
életművész. Balázs az
iskola színjátszó körében
a My Fair Lady címszerepét olyan sikerrel játszotta, hogy ezek után
jelentkezett a Vörösmarty gimnázium dráma tagozatára. Színészpályára
készül.

 Ha

pályafutásán végigtekint, melyik szerepére
büszke?

Kis megszakítással, huTahi József
szonhárom éve vagyok
a Nemzeti Színház (jeszínművész
lenleg Magyar Színház)
tagja. Kaptam nagy
 Milyen emlékei vannak a
A festőművész apa karikatúrája feleségéről és gyermekeiről
szerepeket, megadatott,
családról, a szüleiről?
hogy dolgozhattam Oleg
A szüleimre nagyon büszke voltam, garanciája az volt, hogy Várkonyi Zoltán Tabakovval, a Revizor címszerepét játmindkettőjükre fölnéztem. Különösen vett föl engem is, mint Lacit, hogy tartott szottam. De ugyanilyen emlékezetes szánagy családnak számítottunk, annak engem is annyira, mint őt. Várkonyi iga- momra a Csíksomlyói passió, Goldonitól
idején még készült is velünk egy ötperces zi menedzser volt. Nem fogta a kezünket, A hazug, az István, a király, a Lila ákác
filmhíradó. Apám sokat foglalkozott ve- csak megadta az instrukciókat, így min- főszerepe, vagy a Vízkereszt Iglódival.
lünk, ha dolgozott is egy képen, a szeme denkinek kibontakozhatott a saját egyéni- Filmes és televíziós munkáim közül a Bosarkából azért figyelt ránk.
sége, fantáziája. Boldog évek voltak. Aki ezt
az iskolát végezte, az nehezen viseli a mai
 Hasonlóképp László bátyjához, aki a
színházi körülményeket, hogy már szinte
Színművészeti Főiskola előtt üvegtechnikusi
csak részfeladatokat kell megoldani.

végzettséget szerzett, Ön is tett egy kitérőt,
mielőtt színésznek állt: elment borásznak.



Kertész Dániel



Tahi-Tóth Gábor és Tahi József



Ismerős a név. Sok Tahi-Tóth nem fér meg egy
országban, ezért lett ön Tóbiás?

Igen, de hogy a névből legalább egy T betű
megmaradjon – volt már egy lemezlovas,
Éliás –, gondoltam, akkor én leszek a Tóbiás.


Izgalmas életet élt, a dolog minden előnyével,
mégis abbahagyta.

Biológia-kémia szakon végeztem, gondoltam, most kezdődik a Nobel-díjas
időszakom. Nem azért végeztem egyetemet, hogy koszos kocsmákban, éjszakai
bárokban diszkózzak. Elmentem kutatónak, aztán gimnáziumi tanárnak. Öt
évig tanítottam, de nem tudtam megélni a
fizetésemből. Hogy érthető legyen: 1983ban 4200 forint volt a fizetésem, diszkósként egy este megkerestem 2000 forintot.
Nemcsak a pénz miatt, hanem hiányzott
a bulihangulat is, ezért visszamentem

Miért borásznak? Egyszerű. Nem voltam
jó tanuló, a feleléseket színészileg oldottam meg. Apám Budafokon, az István
téri Általános Iskolában volt rajztanár,
elintézte, hogy felvegyenek a borászati
technikumba. Kezdetben semmi közöm
nem volt a borhoz, de engem minden érdekel, amivel szembekerülök, mindenben
találok valami érdekeset, megszerettem.
Budafokon pincemester voltam, azután az
Állami Gazdaságok Országos Központjában az összes gazdaság borexportját intéztem. Az iskola elvégzése után két évvel!
Aztán mondták, jelentkezzek a Kertészeti
Egyetemre. Jelentkeztem, mellékesen a
színművészetire is beadtam a lapomat.
Ennek előbb lett meg az eredménye. Nagyon vonzott a színpad, csak az tartott
vissza, hogy ott a Laci. Érettségi után ezért
nem jelentkeztem a Színművészetire.


Föladott mindent a bizonytalanért?

Nagyon jól fizető pálya volt a borász pálya. Olyan perspektíva előtt álltam, hogy
a vezérigazgatóm szó szerint azt mondta,
nem vagyok normális. A jövőm egyetlen

Kikapcsolódásként mivel foglalkozik?

Tele vagyok találmányokkal, mindenfajta
hülyeségen töröm a fejem. Szirtes Gábor
kollégámmal a próbák alatt egy toporgány
nevű járógépet találtunk ki, lendkerekes
megoldású, egy nyomásra elmegy 15 métert. Mai napig rögeszmém a simogatógép,
minden ember lelkének szüksége van
simogatásra. Megvannak a rajzok, csak
nincs időm megcsinálni.


A kelenvölgyi gyerekkor visszaköszön: ön
most Kelenföldön, kertes házban él.

Hársfákat ültettem, hogy eltakarják a panelházakat. Nagy szerelmem a kertápolás,
a kert egy művészembernek nyugalmat
ad, a kikapcsolódáshoz, töltekezéshez
szükségeltetik.


Felesége, Tóth Éva is színész. Előnytelen, hogy
nincs egy „civil” otthon, aki feloldja a feszültséget.

Nagy probléma ez minden olyan családban, ahol két művészember kerül öszsze. Előnye, hogy fél szavakból is értjük,
mi a bánata a másiknak. Hátránya, hogy
mindketten hazahozzuk a színházi gondokat. Kompromisszumokkal oldjuk
meg, kibeszéljük. Ez a mi megoldásunk.


tak az osztálytársaim, akiknek a szülei is
borászkodtak. Egyáltalán nem akartam
színész lenni, véletlenül keveredtem egy
amatőr társulathoz, a Pinceszínházhoz.
Ők erőltették, hogy jelentkezzek, a lapomat is ők töltötték ki. Elsőre sikerült a felvételi. Érdekes módon én is, mint a testvéreim, Várkonyi Zoltánhoz kerültem.


Tóth Máté néven jelentkezett a Főiskolára,
testvérei csak utólag tudták meg, hogy felvették önt. Mitől tartott?

Nem akartam, hogy a bátyám révén érvényesüljek, ezért, ameddig lehetett, titkoltam, hogy a Laci öccse vagyok.


Színészként mikor érezte, hogy már nem méregetik a testvéreihez?

Egyszer régen, a főiskolán valaki rám fogta, hogy utánozom Lacit. Nagyon bántott,
tenni akartam ellene. Önkéntelenül is hasonlítunk egymásra, alkatra is – hiszen
egy vér folyik az ereinkben –, ezért mindig
igyekeztem Máté lenni és nem Laci. Amikor megkaptam a Jászai-díjat, akkor éreztem, hogy sikerült.


Kecskemét, Budapest után a Győrbe szerződött. A vidéki lét elvonulás mindentől, mindenkitől?

A József Attila Színházban játszottam, onnan hívtak egy évre a Győri Nemzeti Színházhoz, aztán itt ragadtam. Huszonhárom
éve itt élek, győrivé váltam. Gyönyörű
város, jó szerepeket kapok. Szeretem a
csendet, a vidéket, a természetet, felülök
a biciklire, és öt perc alatt ott vagyok a
Dunánál, vagy a Rába-tónál. Megcsömörlöttem Budapesttől, utálok fölmenni. Tömegiszonyom van, már néha itt Győrben,
a belvárosban is.


Azt tartják Önről, hogy nehéz ember, más nézőpontból szemléli a világot, és lassan a színházán belül is elszigeteli önmagát.

Sosem voltam közösségi ember. Nem
bírom a nyüzsgést, a szószátyárságot, a
hülyeséget hallgatni. Apámra hasonlítok,
ő volt ilyen magának való. Nem hiszem,
hogy nehéz ember lennék, egyszerűen
csak nem kell mindenkinek egyformának
lennie.


A testvéreivel tartja a kapcsolatot? Megnézi a
premierjüket?

Mivel hármunk közül én vagyok az egyetlen vidéki színész, manapság ezt nehéz
megoldani. Ők sem jönnek le, és én sem
megyek föl. Nincs időm, leköt a színház.

Ön a színészet mellett működtet egy vállalkozást, baromfi- és borkereskedése van. Reggel
árubeszerzés, este művészet. Nem üti egymást a két tevékenység?

Több lábon állni nyugaton általános, Magyarországon kényszerűség. Tizenöt évvel
ezelőtt volt egy megmérettetős időszakom,
amikor új igazgató jött a Nemzetibe. Gondolkoztam, színészként van-e jövőm, miből tudom eltartani a gyerekeimet. Döntöttem, a színészkedés mellett kell valami
mással is foglalkoznom. Kibéreltem egy
üzlethelységet a Tétényi úti üzletközpontban, vettem egy Barkast, jártam a vidéket
borért. Az első időkben még beálltam a
pult mögé, hogy érezzem a boltot. Két éve
megüresedett egy másik üzlethelység, a
bor mellé beindítottam a baromfiüzletet.
Kínkeservek árán tudom csinálni.

Annak idején komoly klubjaim voltak az
ország minden táján: Balatonszárszón,
Székesfehérváron, Budafokon, vagy a
margitszigeti Tóbiás Disco.

5

Két gyermekük van. Folytatódik bennük a
művészvéna?

Tóth-Tahi Máté a Hyppolit, a lakájban Mimivel (Bartha Alexandra)

lond Istók, az Appassionata, a Pomádé király új ruhája... És micsoda sorozatok voltak: az Idesüss, a Szervusz Szergej... Hoszszan sorolhatnám. Ezek nagy élmények,
de minden olyan perc, amit a színpadon
töltök, boldogság.


A három színésztestvér miben különbözik, és
mi a közös?

Sok a közös, az öröklött bennünk. Amiben különbözünk, az szerzett, ezért nem
nézzük egymást. A mai napig is furcsállják a kollégák, hogy egymásról – művészi
vonatkozásban – nem tudunk. Egyébként
a családunkban jellemző, hogy mindenki
a saját útját akarja járni.

Tóth-Tahi Máté színész


Ugyanazt kérdezem, mint a bátyjától: milyen
emlékei vannak a családról, a szüleiről?

Nagyon kellemes, mert nagy család volt,
főleg a szentesték emlékezetesek. Főiskolás voltam, amikor elvesztettem a szüleimet. Azóta is furcsa, hogy másoknak még
van hová menekülni, nekem meg már
régóta nincs.


Az élet néha ismétel. Ön is, mint a bátyja, a
borászati technikumba járt.

Nem én választottam az iskolát, hanem
apám. Nekem, pesti gyereknek, furcsa,
idegen világ volt, falusi gyerekek vol-

Nem vagyunk összetartó család, annyian
voltunk testvérek, nem nagyon találkozgatunk. Inkább telefonon tartjuk a kapcsolatot – ha hívnak.


Most nyáron Tihanyban, a Hyppolit szabadtéri
előadásában Schneider urat játssza. Nem zavarják a szúnyogok?

Későn kezdünk, akkor már nincsenek,
inkább a bogarak jönnek a reflektorra.
Káptalanfüreden nyaralok, innen járok át
az előadásokra. Jópofa dolog a szabadtéri
színpad, de én ilyenkor már nem szeretek
dolgozni, nyáron pihenni szeretek. Van
nálam egy küszöb, amikor föllépek a színpadra, tudom mi a dolgom – az életben
nem annyira.
Végezetül
Heten voltak testvérek, ma már csak öten
élnek. Essék szó azokról, akikkel már nem
beszélgethettem. A legidősebb testvér, Nándor, építészmérnök. Agydaganatban halt
meg. Három fia maradt árván, közülük az
egyik szintén építész lett. Lehel időrendben
a harmadik gyermek a családban. Köllő
Miklós pantomim-együttesében játszott
évekig. Ő is jól rajzolt, nyomdász, offszet
gépmester volt, reklámterületen dolgozott.
Minden társaságnak, ahol megfordult, ő
volt a motorja, a hangulatmestere. Tavaly
halt meg.

Kertész Dániel
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AJÁNLÓ

A38 ÁLLÓHAJÓ
XI., Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940
AUGUSZTUS 8. 20.00 Loop Doctors lemezbemutató, Gary Willis (USA). AUGUSZTUS 9. 17.00

Első könyvek – Első könyvesek. Peter Odry
Mason: Hét megdöbbentő történet, Erdődy
Kristóf: Üst. AUGUSZTUS 22. 20.00 Wayne
Hussey (UK) akusztikus koncert. AUGUSZTUS
23. 17.00 Első könyvek – Első könyvesek. Czéh
Zoltán: A Pókháló csillagkép, 21.00 Blue - Lépj
tovább! Žagar, DJ Bootsie Quartet.
EGÉSZ NYÁRON: 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.
ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Gyékényes u. 45-47. Tel./fax: 204-6788
AUGUSZTUS 20-IG zárva.

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 Dél-budai általános és középiskolák művésztanárai és diákjai
nyári tárlata.
FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
XI., Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868
HÉTFŐ 17.00 Cross training aerobic. HÉTFŐ
ÉS CSÜTÖRTÖK 16.00 Nyugdíjas torna, 18.00
Gerinctorna. KEDD 16.30 Etka jóga, 17.00
Alakformáló torna. SZERDA 17.00 Gyógytorna.
CSÜTÖRTÖK 16.30 Szeretet klub. MINDEN
SZOMBAT 14.00 Tiszteletbeli Hollótanya Klub.
MINDEN VASÁRNAP 15.00 Nosztalgia Klub.
AUGUSZTUS 15. 21.00 Folklór Színház: A Bihari
együttes műsora. 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

HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 9.00 Alakformáló torna. KEDD 15.00 Kézműves foglalkozás gyere-

keknek, 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.
AUGUSZTUS 20. Kelen SC pálya (XI., Hunyadi
Mátyás út 56.): 10.00 Szent István-napi nagypályás labdarúgó-bajnokság, teniszverseny.
16.00 ingyenes kulturális program: hastáncbemutató, gladiátor show, fellép Szandi, Éles
István és a Jamboree zenekar.
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, CSÜTÖRTÖK 16.00 Hip-Hop.
KEDD 18.00, PÉNTEK 17.00 Sport és jóga.
SZERDA 19.00, PÉNTEK 18.00 Pingpong Klub.
VASÁRNAP 8.00 Katolikus szentmise.
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. Kiállítás:
AUGUSZTUS 31-IG Öveges József emlékkiállítás.
Dokumentumok, tárgyi emlékek bemutatója,
filmbemutatók. Bejelentkezés: 466-9019.

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

Látogatható munkanapokon 8.00–18.00
óráig külön engedély nélkül, a hétvégeken
szervezett csoportokban, előzetes bejelentkezés után.
SAS-HEGYI TERMÉSZETVÉDELMI TER.

XI., Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253

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

Nyáron MINDEN HÉTKÖZNAP 10.00-18.00-IG
ingyenes pingpong-, csocsó-, társasjáték- és
internetezési lehetőségek 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.

Nyitva tartás HÉTVÉGÉN 10.00–17.00 óráig
ingyenesen. Más napokon díj ellenében csak
előzetes bejelentkezéssel, szakvezetéssel
lehet belépni. Csoportok részére szakvezetés
igényelhető a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóságnál: 325-5722, 391-4610,
fax: 200-1168 számon, e-mail-ben a
budaitk@gmail.hu, dinpi@dinpi.hu, vagy
www.dinpi.hu.

KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363
HÉTFŐ 15.30 Kóruspróba. HÉTFŐ, SZERDA 18.00

Step aerobic, 19.00 Kondicionáló torna.
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.
CONGRESS PARK HOTEL FLAMENCO
XI., Tas vezér u. 7.
SZEPTEMBER 8-IG Az Indonéz Magyar

Kulturális Egyesület kiállítása.
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
AUGUSZTUS 27-IG. A Csellengő Művészeti

Tábor csoportos kiállítása. Megtekinthető
hétköznapokon 10.00-18.00 között.
TETŐ GALÉRIA

XI., Ecsed u. 13. Tel: 203-5607
AUGUSZTUS 31-IG Pascalau Mariana festő-

művész Sikoly című kiállítása.
TRANZIT ART CAFÉ

XI., Bukarest u. Ulászló u. sarok. Tel.: 209-3070
AUGUSZTUS 20-IG Sebestyén László India

könnycseppje - Sri Lanka című fotókiállítása. AUGUSZTUS 22. 18.00 Antal László Egy
másik világ képei, Thaiföld – Kambodzsa
című fotókiállításának megnyitója.
Megtekinthető SZEPTEMBER VÉGÉIG. A
tárlatok minden nap 8.00-23.00 óráig
látogathatók.
XI. KERÜLETI HELYTÖRTÉNETI
KIÁLLÍTÓHELY
XI., Erőmű u. 4. T.: 365-6126

Régészeti, építészeti, ipartörténeti (Csonka
János) emlékek. Egyszer volt Dél-Buda.
Tájvédelmi körzeteink. Nyitva MINDEN
SZERDÁN 15.00–18.00-IG. Csoportokat
is szívesen látnak előzetes bejelentkezés
alapján.

OLAJIPARI TERMÉSZETBARÁT SE
MINDEN SZERDÁN nyugdíjastúra. Találkozó:

7.20-KOR a Moszkva téri metrókijáratnál (a
hétvégi Budai-hegység túrákra ugyanebben
az időben és helyszínen van a találkozó). A
hétvégi vonatos túrákra az előző túrákon
lehet jelentkezni. A pilisi túrák találkozója (ha
Szentendrére tart) 7.15-KOR a Batthyány téri
HÉV-végállomáson, egyébként 7.15-KOR az
Árpád híd pesti hídfőjénél, a Volán pályaudvar
pénztáránál. Túravezető: Kremser Ferenc.
AUGUSZTUS 12. Pilis. Dobogókő – Lukácsárok – Rám-szakadék – Pilisszentkereszt.
Táv: 18 km. AUGUSZTUS 13. Budai-hegység.
Nagykovácsi – Kutya-hegy – Nádor-hegy
– Kőris-völgy – Nagykovácsi. Táv: 18 km.
AUGUSZTUS 20. Budai-hegység. Libanonicédrus – Újlaki-hegy – Hármashatár-hegy
– Árpád-kilátó. Táv: 16 km.

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

SZENTIMREVÁROSI EGYESÜLET (SZIE)
XI., Himfy u. 9.
SZERDA 9.30–11.30 Baba-mama klub, 20.15

Evangelizációs szakosztály: felnőtt hittan.
CSÜTÖRTÖK 16.00-17.30 Gyermeknéptánc.

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

katolikus szentmise.

SPORT AUGUSZTUS 20-ÁN
SZENT ISTVÁN-NAPI SPORTNAP
A XI. kerületi Önkormányzat szabadidő és sport
osztálya augusztus 20-án Szent István-napi Sportnapot szervez az ELTE Sporttelepen (XI., Mérnök
u. – Mohai u. sarok) a Budai XI SE közreműködésével. A programban szerepel női és férfi kispályás
labdarúgás, strandröplabda vegyes csapatokkal,
női és férfi egyéni tenisztorna, női és férfi asztalitenisz-verseny. Egész nap folyamatosan lesz fittségi
felmérés, evezős ergométer, szimultán sakkverseny.
Az egyéni versenyekre nevezni a helyszínen 9 órától lehet. A csapatversenyekre augusztus 15-ig lehet
jelentkezni a szabadidő és sport osztályon (XI., Erőmű u. 4. tel.: 372-3482).

ÚJBUDA ÉS TESTVÉRVÁROSAI
LABDARÚGÓ TORNÁJA
Újbuda Önkormányzata ebben az éven is megrendezi a hagyományos Szent István-napi nagypályás
labdarúgó-bajnokságot a testvérvárosok csapatai
részvételével a Szent István Vándorkupáért augusztus 20-án a Kelen SC pályáján (XI., Hunyadi Mátyás út 56.) a szabadidő és sport osztály, a
Kelenvölgyi Közösségi Ház és a Kelen SC szervezésében. Az egész napos programban teniszverseny is
szerepel. A labdarúgó-mérkőzések 10 órakor kezdődnek, az eredményhirdetés várható időpontja 16
óra. Az ezt követő ingyenes kulturális programban
lesz hastáncbemutató, gladiátor show, fellép Szandi,

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET

Éles István és a Jamboree zenekar. Az érdeklődőket
hűtött italokkal és bográcsban főtt ételekkel várják.
A rendezvény fő támogatója Újbuda Önkormányzata, fővédnök Molnár Gyula polgármester, védnökök Balázs Gyula alpolgármester és Simon Károly
önkormányzati képviselő.
Emlékeztetőül: a III. Szent István Vándorkupáért
tavaly Ada (Vajdaság), Beregszász (Kárpátalja), Marosvásárhely (Erdély), Nádszeg (Felvidék), Ustron
(Lengyelország), Inárcs (Pest megye) és a házigazda
Újbuda csapata mérkőzött meg. A tornagyőztes Ada
lett Újbuda és Beregszász előtt, és Ada együtteséből
került ki a gólkirály és a legjobb kapus is.

TENISZ SZENT ISTVÁN KUPA
Újbuda önkormányzata, a XI. kerületi Tenisz Szakbizottság és a Szent Imre Kórház Sportegyesülete a
kerületi lakosok, a helyi sportegyesületek tagjai és
a kerületben munkahellyel rendelkezők számára
augusztus 18–20. között megrendezi a Tenisz Szent
István Kupát. A verseny helyszínei a Szent Imre
Kórház SE teniszpályái és a kerületi önkormányzat
teniszpályái a Bártfai utcai Bikás-dombnál. Nevezni
18-án 14 órától lehet férfi és női egyesben, valamint
csapatban, minden számban különböző korosztályokban. A versenyszámok első négy helyezettje
érem és oklevél díjazásban részesül, a vándorkupát
a legeredményesebb csapat nyeri el. A versenyről
további információt az önkormányzat szabadidő és
sport osztályán adnak.

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ

XI., Alsóhegy u. 38.

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

CSÜTÖRTÖK 18.30 Bibliaóra.
VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, 17.00 (kivéve

MINDEN HÓ 3. VASÁRNAP 17.00 Istentisztelet.

3. vasárnap) Istentisztelet.

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET

XI., Németvölgyi út 138.
VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.
GAZDAGRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
XI., Rétköz u. 41. Tel.: 246 0892.
MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet
és gyermek istentisztelet. MINDEN HÓ 2.
VASÁRNAP Úrvacsorai közösség. MINDEN HÓ
3. VASÁRNAP Dicsőítés. SZERDA 9.00, PÉNTEK
9.30 Baba-mama klub. PÉNTEK 17.00 Ifjúsági

bibliaóra 12-18 éveseknek.

KELENFÖLDI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
XI., Bocskai út 10. Tel.: 361-2159.
MINDEN HÓ 2. CSÜTÖRTÖK 19.30 Pároskör.
MINDEN HÓ 2. PÉNTEK 20.00 (gyülekezeti

terem) Fiatal házasok összejövetele.
VASÁRNAP 8.00, 11.00, 18.00 Istentisztelet.
KELENFÖLDI EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZET
XI., Etele út 55. Tel.: 203-4642 vagy 30/658-4156
VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor

foglalkozások gyermekeknek.

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

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

10.00 (gyülekezeti terem) Istentisztelet gyermekeknek, 11.00 Konfirmációs felkészítés.
MINDEN HÓ 2. ÉS 4. HÉTFŐ 18.30 Fiatalok
Biblia Köre. MINDEN HÓ 2. SZERDA 18.00 Fiatal
Házasok Köre. MINDEN HÓ 3. SZERDA 18.00
Szülői Kör (középkorú szülőknek). MINDEN 2.
PÉNTEK 17.00 Szenior Kör. MINDEN HÓ 2. KEDD
9.00 Felnőtt konfirmációs felkészítés.
FARKASRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
XI., Németvölgyi út 138. Tel.: 319-7239
MINDEN VASÁRNAP 10.30 Református isten-

tisztelet. Konfirmációs felkészítés, ifjúsági óra,
bibliaórák az imaház alagsorában.
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.

A Fiatalok Önsegítő Egyesülete 2005. évi
működéséről szóló Közhasznúsági Jelentés
Egyesületünk célja: segítségnyújtás hajléktalan, veszélyeztetett, volt állami gondozott, családi hátterét nélkülöző, hátrányos helyzetű fiatalok számára életviteli
problémáik rendezésére az önsegítés elve
alapján. Az Egyesület által működtetett
hajléktalan szálláson az elmúlt évben 5 475
vendégéjszakát töltöttek gondozottaink
(15 férőhelyes). Részükre 10 950 adag ételt
biztosítottunk, valamint mosási, tisztálkodási, TV-nézési lehetőséget, ágyneműt.
Nappali melegedő klubjainkat (idős, illetve
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rehabilitációs) összesen 21 812 fő látogatta. Ez naponta 87 fő gondozását jelentette.
A gondozottaknak 19870 adag ebédet, illetve vacsorát biztosítottunk melegített ételkonzerv formájában. Gondozottainknak
több mint 2500 esetben nyújtottunk
életvezetési, orvosi, jogi, elhelyezkedési, szociális és pedagógiai tanácsadást.
Egyesületünk tevékenységét 2005. évben
47 551 ezer Ft-ból fedeztük.
Kürti Erzsébet
az Egyesület elnöke

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). MINDEN 2. SZERDA
19.30 Bibliai elmélkedések (SZIH). MINDEN
SZOMBAT 17.30 Zsolozsma a Szent Gellért
oltár előtt. MINDEN VASÁRNAP 9.00 Családi
mise . AUGUSZTUS 20. Teljes vasárnapi miserend. 10.00 Ünnepi szentmise a Szent István
Bazilikában. 17.00 Bazilika előtt szentmise,
utána körmenet (találkozó 15.45-kor a
Hercegprímás u. 7. sz. előtt).

Augusztus 7. – 23.
AUGUSZTUS 7.
18.00
18.40
18.50
18.55
19.25

 HÉTFŐ

Újbuda Magazin
Sport 11
Hit és élet (katolikus percek)
SzivárványSzín (kulturális magazin)
Az Otthon Segítünk Alapítvány
ismeretterjesztő filmje.

AUGUSZTUS 9., 16., 23.  SZERDA
20.00 a 9STV műsora

AUGUSZTUS 14.
 HÉTFŐ
Újbuda Magazin
Sport 11
Hit és élet (katolikus percek)
SzivárványSzín (kulturális magazin)

18.00
18.40
18.50
18.55

AUGUSZTUS 21.
 HÉTFŐ
Újbuda Magazin
Sport 11
Hit és élet (katolikus percek)
SzivárványSzín (kulturális magazin)
Tóparti Újbuda Party 2005.

18.00
18.40
18.50
18.55
19.25

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

A XI. kerületi Vöröskereszt
augusztusi programjai
VÉRADÁSI IDŐPONTOK
Augusztus 9., szerda 10–15 óráig:
Infopark (XI., Infopark sétány 1. L épület) Augusztus 18., péntek 14–18 óráig: Tesco Campona (XXII., Nagytétényi
út 37–39.) Augusztus 24., csütörtök
14–18 óráig: Szent Imre Kórház Bártfai
utcai Ambulanciája
Augusztus 25., péntek 14–18 óráig:
Savoya Park (XI., Hunyadi J. u. 17.)
Augusztus 29., kedd 11.30–15 óráig:
GE Healthcare (Budaörs, Akron u. 2.)
SZOCIÁLIS AKCIÓ
Minden hétfőn és kedden 10–16
óráig a Szociális bázison (Erőmű u. 6.)

INGYENES RUHAOSZTÁS
Augusztus 16-án, szerdán 13–15.30
között a Vöröskereszt irodában
(Erőmű u. 8.)
PÉKÁRU OSZTÁS
Minden szerdán 16 órától a Szociális
bázison (Erőmű u. 6.)
ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS
Jogosítványhoz szükséges közúti elsősegélynyújtó tanfolyam indul augusztus 21-én 16 órakor az Erőmű
u. 8. sz. alatti oktatási kabinetben.
Érdeklődni és jelentkezni lehet telefon: 209-4250, vagy személyesen az
Erőmű u. 8-ban.
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KÖZBIZTONSÁG / FÓRUM

RENDŐRSÉGI HÍREK

Július 14-én délután az egyik kerületi
nagy bevásárlóközpontban két férfi felfeszítette a digitális videokamerákat tároló vitrint. Egyikük a nadrágjába rejtett
egyet, a másik hármat dugott a ruhája
alá. Akciójukra felfigyeltek a biztonsági
őrök, és el akarták fogni a gyanúsítottakat, akik szétválva próbáltak meg elmenekülni. Egyikőjüket még az áruházban
sikerült is visszatartaniuk, másikuk
azonban kirohant a bevásárlóközpontból, és a Duna irányába futott a három
kamerával. Az őrök utána eredtek, mire
az illető belevetette magát a folyóba, s
a túlsó part felé kezdett úszni. Csak az
időközben kiérkező rendőrök erélyes felszólítására fordult vissza, s jött ki a partra. Ekkor derült ki, hogy úszás közben a
nála lévő kamerák a vízbe vesztek, összértékük 440 ezer forint volt. Az áruházban visszatartott férfinél lévő 150 ezer
forintos kamera megkerült. Az ügyben
eljárás indult a két személy ellen.

Lebuktak a betörés előtt
Éppen a Hamzsabégi úton haladt egy
járőrkocsi július 18-án, amikor a benne
ülő rendőrök két személyre lettek figyelmesek, akik igencsak szaporázták a lépteiket az autó láttán. Igazoltatták őket,
majd ruhájuk átvizsgálás során egy 30
centiméteres feszítővasat, meghajlított telefonkártyát, cérnakesztyűt, csavarhúzót
és franciakulcsot találtak náluk a rendőrök. Elszámoltatásukkor a két férfi másmás történetet adott elő azzal kapcsolatosan, hogy mit keresnek a környéken.
Egyikük végül megtört, és bevallotta,
azért jöttek a Hamzsabégi útra Pest melletti lakóhelyükről, hogy lakásbetöréseket
kövessenek el. A rendőrség ezután alaposan átvizsgálta a környéket, s kiderült, a
páros még azelőtt lebukott, hogy egyetlen
lakásba is be tudtak volna hatolni.

Lelkiismeretlen mentősök
Megdöbbentő eset végére tett pontot
a tettes letartóztatásával július 25-én a
kerületi kapitányság. Még áprilisban
történt, hogy az egyik mentőszolgálat
ápolója egy 83 éves, mozgásképtelen

OLVASÓI LEVÉL

asszonynak a János Kórházban felajánlotta, hogy hazaviszik Baranyai úti lakásába, noha erre sem neki, sem munkatársának nem volt jogosultsága. Otthon
aztán vénás injekciót adott az ápoló a
néninek, amitől hosszabb időre elkábult. Ezután a férfi és a társa átkutatta a
lakást, s magához vette az ott található
összes értéket, azaz 7500 forintot, majd
távoztak. A rendőrségi vizsgálat során
kiderült, hogy az ápoló több, hasonló
jellegű bűncselekményt követett el.

Erőszak és lopás
Egy kisebb, fiatalokból álló társaság július
27-én hajnalban hazafelé indult az egyik
kerületi szórakozóhelyről, amikor – vallomásuk szerint – játékos kergetőzésbe
kezdtek a diszkó kerthelyiségében. Az
egyik fiatalembert hirtelen megragadta
egy biztonsági őr, s a tanúk szerint szó nélkül leütötte, amitől elveszítette az eszméletét. Az odaérkező többi biztonsági őr felnyalábolta, és kivitte az ájult embert a szórakozóhely elé. A mentők kórházba vitték,
majd miután reggel kiengedték a kórházból, kiderült, a fiatalember karjáról eltűnt
értékes órája, és nincs meg a slusszkulcsa
sem. A fiatalok feljelentést tettek a kerületi
kapitányságon. A rendőrök a feljelentőkkel együtt a szórakozóhely parkolójához
hajtottak, ahol előző este a fiatalember
leállította az autóját, de csak hűlt helyét találták. Az ügyben vizsgálat indult.

Ismét a defektes trükk
Összesen hatmillió forintot vett fel egy
férfi két bankfiókban július 28-án. A
pénzt egy aktatáskába tette, melyet a kocsija anyósülésére helyezett, majd elindult. A Hegyalja úton járt, amikor észrevette, egy másik autóból hevesen mutogatnak neki, hogy leengedett autójának
bal első gumija. A férfi megállt, megnézte a kereket, mely valóban leeresztett, de egy szúrásnyomot is észrevett a
köpenyen. A másik autó utasai persze
„készségesen” a segítségére siettek, hiába tiltakozott ellene, majd nagy sürgésforgás után végül elhajtottak. Amikor a
férfi visszaült autójába, észrevette, hogy
a táskából eltűnt minden pénz.
S. F.

Nyílt levél
Jankó Istvánnak

Hajléktalanok vagy kerületi lakosok?
A Bikás park környékén élők számára
nem újdonság, hogy a társadalom szélére
szorult emberek is jelen vannak a zöldterületen, és sok esetben – főleg télen – a lakóépületek lépcsőházaiban is. A jelenség
tehát nem ismeretlen, de számomra megszokhatatlan, ugyanakkor természetesen
tudom, hogy ezeknek az embereknek is
joga van olyan élethez, amelyben nem
kell tartaniuk a természet, az időjárás
viszontagságaitól. A játszóterek, a park
padjain alkalmanként alvó (ott amúgy
jelentős szemetet maguk után hagyó)
emberek ezért nem is váltották ki belőlem azt az érzést, amit néhány hete egy
kolóniába összegyűlt csoportjuk viszont
igen, a felháborodást.
Az említett csoport a Fraknó utca
22/b lépcsőház melletti, növényzettel
körbenőtt pingpongasztalt választotta
lakhelyéül. Eleinte az odahordott padokon aludtak, néha „bulit” csaptak az
asztalon üldögélve, iszogatva, de aztán
– gondolom, a környék lakóinak közönyössége miatt is – egyre több minden
történt a „lakhelyükön”. Egyre többször
lehetett fáklyát látni az asztalon, aztán
már attól sem riadtak vissza, hogy tüzet
gyújtsanak (kijelölt tűzgyújtó hely nincs
a környéken, sőt országos tűzgyújtási tilalom van érvényben) a lakóháztól mintegy 20 méterre a bokrok és fák között.
A történet azonban még korántsem

ért véget. Egy hete hazafelé tartva azt látom, hogy az addig ott álló pingpongasztalból már csak a beton fedlapok maradtak meg, gondolom, a vaslábakat megfelelő helyen értékesítették, illetve a bokrok
árnyékában sátor áll. A hajléktalanok
ezek szerint már végleges otthonuknak
tekintik a Bikás park ezen szegletét, így
kerületi lakosokká váltak.
Kérdéseim a következők: amennyiben a pingpongasztalt nem az illetékes
önkormányzat bontotta el, akkor nem
minősül ez rongálásnak? Illetve, hogy
lehet-e közterületen alkalmasint hosszú
időre, mintegy lakóként berendezkedni?
Mert amennyiben lehet, akkor várható,
hogy a park a további önkéntes területfoglalókkal népesül be. Talán mégis jobb
lenne, ha a kerületi, és főleg a környéken
lakók élvezhetnék a telepített műtárgyakat, játszóeszközöket.
A hajléktalanok letelepedésének erkölcsileg, társadalmilag megkérdőjelezhető hatásairól most nem kívánok szót
ejteni, ugyanakkor tisztán kell látni,
hogy az itt élő gyermekek, egyedül hazajáró nők stb. szempontjából nem helyes,
ha ittas, törvénykövető magatartást nem
tanúsító emberekkel találkozhatnak, és
kerülhetnek önhibájukon kívül konfliktusba a Bikás park egy-egy néptelen ösvénye mellett.
Németh Nóra

Ön, mint a Fidesz XI. kerületi elnöke az
Újbuda 2006. július 26-án megjelent számában arról hozsannázik, hogy megszületett a XI. kerületben a teljes jobboldali
összefogás. Ez azt sugallja, hogy Önök, és
csakis az Önök feltételeit elfogadó pártok
testesítik meg a jobboldalt. Az idősebb jogán hadd emlékeztessem az elmúlt idők
azon gyakorlatára, hogy én mondom
meg, ki a jó ember (elvtárs), és az, aki nem
tartozik ebbe a kategóriába, örüljön, hogy
megtűrjük a planétán. Sajnos úgy látom,
hogy ezek a gondolatok köszönnek vissza
ebben a nyilatkozatban. Mint régi önkormányzati képviselő, emlékszem azokra a
késhegyig menő vitákra, amikor nekünk,
magyar demokrata fórumosoknak kellett
védelmezni az egyházak ügyét (Szt. Imre ház, Szt. Gellért óvoda stb.), Önökkel,
fideszesekkel szemben. Önök nem szavazták meg a Fővárosban a Szent László
híd elnevezést, mi igen. Számos hasonló
ügyet említhetnék, ezeket a jegyzőkönyvek tartalmazzák. Ezért visszásnak érzem
a teljes jobboldali összefogás kifejezést,
mivel öt alkalommal egyeztettünk Önökkel sikertelenül.
Kérem, Elnök úr! Maradjon a tényeknél! Önök egy Fidesz-MIÉP-Jobbik
választási együttműködést hoztak létre,
mely távolról sem nevezhető „teljes” jobboldali összefogásnak. Kérem, Elnök úr! A
jövőben a jobboldali összefogásról ezen
tények megnevezésével nyilatkozzon!
Üdvözlettel:
Fodor Vince, MDF XI. kerületi elnök

Kánikula

Jobboldali választási
együttműködés

– Nem akarok pánikot kelteni, de szerintem elolvadt az itt posztoló Kovács tizedes!

Szmodis Imre rajza

Videokamerák a Dunában
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A XI. kerületi jobboldali választási együttműködés a legutóbbi lapszámban közzétetteken túl az alábbiakra terjed ki:
A Fidesz - MPSZ nem indít jelöltet a 9es körzetben a MIÉP-Jobbik Harmadik út
jelöltjével szemben, míg a MIÉP-Jobbik a
3-as, az 5-ös, a 8-as, a 16-os és a 20-as körzetben nem indít jelöltet a Fidesz - MPSZ
jelöltjeivel szemben. A 18-as körzetben a
Fidesz - MPSZ, valamint a MIÉP-Jobbik
közös jelöltet indít.

Dr. Fenyvessy Zoltán
A MIÉP XI. kerületi elnöke

SZABADIDŐ
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március 21–április 20.

Hiába van itt a nyár, most a munkájára kell
összpontosítania, ez lesz a legfontosabb és
legmeghatározóbb dolog az életében. Legyen továbbra is szorgalmas, és az erőfeszítések meghozzák a jutalmukat. Viselkedjen
visszafogottabban, főleg arra ügyeljen, hogy
a környezetében élőket ne bosszantsa fel. A
sok gond ellenére ezt az időszakot viszonylag jó hangulatban fejezi be, a következő
pedig sokkal nyugodtabb lesz. Egy meghívás sok érdekes emberrel hozza össze.

BIKA

április 21–május 20.

Az óvatosság sohasem árt, az elkövetkező
két hétben azonban legyen különösen körültekintő. Főleg az otthonában és a közlekedésben vigyázzon, ellenkező esetben
könnyen balesetet szenvedhet. Féltékeny
lesz a párjára minden ok nélkül, ám ezt
csak nagyon nehezen akarja belátni. Ezzel
sokat ront a kapcsolatukon, amit nehéz lesz
helyrehozni. Bízzon meg jobban az emberekben, és próbálja meg elnyerni mások bizalmát. Ne tegyen semmi olyat, ami miatt
összeütközésbe kerülhet a törvénnyel!

ilyen körülmények között nincs sok ereje.
Egyik ismerőse problémákkal küzd a párkapcsolatában, és emiatt a segítségét kéri.
Nem baj, ha hirtelenjében nem tud jó tanácsokat adni neki, már azzal is sokat segít, hogy meghallgatja.

november 23–december 22.

augusztus 24–szeptember 23.

Ismerősei kérésére meg akar valamit szerezni, de az nem megy olyan egyszerűen,
mint elsőre gondolta. Emiatt egyre kínosabban érzi magát, azt hiszi, nevetségessé
vált szemükben. Pedig szó sincs erről, ön
értékeli jelentőségén messze túl a helyzetet.
Ha utazást tervez, most lehetőleg halassza
el, pénzügyekben pedig legyen különösen
körültekintő, csak annyit költsön, amenynyit szükséges. Előnyösnek látszó szerződést ajánlanak fel, de csak akkor fogadja el,
ha megbízik a partnerében.

december 23–január 20.

Fölbukkan valaki a múltjából, hogy boszszút álljon valamiért, amit hite szerint ön
tett. Csak nagy nehézségek árán sikerül
meggyőznie tévedéséről, ám az eset így is
megkeseríti az életét. Ha csak teheti, még
jó ideig halassza el a döntéseket fontos
ügyekben, különösen, ha azok az egzisztenciájával, a munkahelyével vagy pénzügyekkel kapcsolatosak. Egy váratlan
találkozás heves érzelmi reakciókat vált
ki önből, ám arra is hamar rájön, hogy az
érzések nem kölcsönösek.

VÍZÖNTŐ

HOROSZKÓP

2006. augusztus 9. – augusztus 23.
MÉRLEG

RÁK

szeptember 24–október 23.

Egy nem mindennapi esemény részese lesz,
ami mély nyomot hagy önben, és későbbi
életére is komolyan kihat. Napi gondok fogják nyomasztani az elkövetkező időszakban, és nem sokat javít a közérzetén, hogy
észreveszi: hízni kezdett, mert nem ügyelt
kellőképpen az étkezésére. Koncentráljon
testsúlya csökkentésére, tartson gyümölcskúrát, mozogjon többet, ha teheti, járjon el
úszni. Könnyen megsérülhet, ha megerőltető vagy hirtelen mozdulatot tesz.

Amennyiben egy megterhelő időszakon
van túl, most fog kitörni önön a fáradtság, a kimerültség, ezért ha csak teheti, az
elkövetkező időszakot szentelje a lazításnak, az erőgyűjtésnek. Kapcsolódjon ki,
utazzon el, járjon el társaságba. Családja
és barátai sokat segíthetnek abban, hogy
ismét megtalálja önmagát. Ha levertsége
mégsem akar elmúlni, lehet, hogy a háttérben pszichés problémák is meghúzódnak,
ebben az esetben mihamarabb forduljon
szakemberhez.

OROSZLÁN

SKORPIÓ

július 22–augusztus 23.

október 24–november 22.

Egyre gyakrabban jutnak eszébe a múltban elkövetett hibái és tévedései, nem tud
szabadulni a gondolatuktól, csak rágódik
rajtuk. Pedig most jobb lenne előre tekintenie, ráadásul a céljai eléréséhez optimizmust kellene sugároznia, amihez persze

Növekvő ingerültségében sok minden
játszhat közre, például rokonai viselkedése,
munkahelyi gondok, kisebb egészségügyi
probléma, esetleg az időjárást viseli egyre
nehezebben. Legyen bármi is az ok, a feszültsége visszasugárzik a környezetére,

TERMÉSZET

Macskabagoly a Sas-hegyen
Már három éve múlt, hogy fészkelő ládákat telepítettem a Sas-hegyre, mert
gyakran látni ott vörös vércséket: a város
távolabbi területeiről is járnak az ottani
gyepekre zöld gyíkok és jól táplált erdei
egerek kedvéért. Hátha megtelepednek
a terített asztal közepén, gondoltam. A
siker azonban elmaradt. Legalábbis a
vércséknél nem voltak népszerűek ezek a
fészkelő ládák, pedig pont olyanok, mint
a mi lyennek
Haraszthy
László (ma
már szakállamtitkár) a
köny vében
leírta. A vörös
vércsék elmaradhattak a
szakirodalom
tanulmányozásában, mert
azóta is csak
rács nélkül
maradt szellőzőablakokat
vagy ablakpárkányokat
tisztelnek meg
azzal, hogy ott
keltik ki tojásaikat és nevelik fiókáikat.
A kíváncsiság gyakran felébredt bennem, hogy meg kellene nézni a ládákat a
Sas-hegyen, történt-e valami a mezei juharfák tetején? Ha vércsék nem is mozognak körülöttük, azért érheti meglepetés a
madarászt. A feljutás azonban fáradságos,
nehezen szánja rá magát az ember. Végre
a kánikula közepén, amikor minden épeszű ember a strandon fagylaltozik, sikerült rávenni Viktor fiamat a mászásra. A

Egy rosszindulatú ember mindent megtesz azért, hogy gondot okozzon önnek.
Nem valószínű, hogy célt fog érni, viszont
sikerül alaposan megkeserítenie az elkövetkező napokat. Újdonsült ismerőseivel
viselkedjen nagyon óvatosan, ha mindenképpen társaságra vágyik, vagy segítségre
van szüksége, inkább régi barátait keresse.
Legyen mindenben körültekintő, de különösen pénzügyekben ne vállaljon kockázatot. Jelentős értékű tárgy vásárlását tegye
későbbre. Ügyeljen jobban testsúlyára.

BAK

május 21–június 21.

június 22–július 21.

ami miatt a helyzet csak tovább romlik.
Magányra lenne szüksége, amit persze nem
könnyű megteremteni. Ha teheti, most
menjen el szabadságra, de megszokott környezetéből és a napi rutinból mindenképpen próbáljon kiszakadni egy időre.

NYILAS

SZŰZ

IKREK

Nyomott, feszült, már-már depressziós
hangulatba kerül, amin sem saját erejéből,
sem a környezete segítségével jó ideig nem
tud úrrá lenni. Apróbb dolgok felvidíthatják ugyan, de a hatásuk csak átmeneti lesz.
Vigasztalja a tudat, hogy hamarosan túljut
ezen a kellemetlen időszakon, ha azonban
nem akar elmúlni – különösen, ha roszszullétek, alvási problémák is jelentkeznek
–, forduljon orvoshoz. Bármennyire nincs
most kedve hozzá, keresse a társaságot, különösen, ha új ismerősökre is szert tehet.

ÚJBUDA 2006. AUGUSZTUS 9.

láda kívülről nem sokat változott, csak a
fenyődeszkák alig észrevehető, kezdődő
vetemedése mutatja, hogy sokat napozott
a doboz a fa tetején, sokszor öntözte az
eső, és a fagyos téli szelek sem kímélték.
Azért még egyben van, és várja az alkalmi
látogatókat, esetleg a lakókat. A homlokzati deszkán, mint a régi rajztáblán a szegek nyoma, tűszúrások százai mutatják,
hogy ide járt egy ragadozó madár hosszú
időn keresztül. Az igazi
me g le p e t é s
azonban bent
lapult, egy fiatal sün hevert
a ládába n,
oldalán a luk
mutatta, hogy
egy ragadozó madár a
tüskék ellenére elkezdte
fogyasztani,
aztán valami
miatt abbamaradt a reggeli. Mindez
már sok héttel korábban
történhetett,
erről árulkodott a tetem
„illata”, amely már egy dögevő madár
számára sem lehet vonzó.
Tettesként elsősorban az uhu és a
macskabagoly jöhet szóba, előbbi azonban aligha fér el egy 40 cm nagyságú ládában, melynek magassága csupán két
arasz. Marad tehát a városban nem ritka
macskabagoly. Talán egyszer majd költeni is fog a mesterséges odúban.
MP

KERESZTREJTVÉNY

RADNÓTI MIKLÓS

(1909–1944)

Radnóti Miklós:
Táj, változással
A költeményből idézünk két sort.

január 21–február 19.

Egy rokonlátogatás bolygatja fel a hétköznapjait, amely amilyen rövid, olyan viharos lesz. Minden igyekezete ellenére a családi békét nem tudja megőrizni, ráadásul
a konfliktust csak nagy sokára tudja majd
rendezni. Ezúttal a nyugalmat nem otthon,
hanem a munkahelyén találja meg, ahol
meglepően jól mennek a dolgok. Anyagi
helyzete is kiválóan alakul, korábbi befektetései végre hasznot hoznak. Az elmúlt pár
hétben felszedett néhány kilót, ami megviseli a szervezetét, ezért mielőbb adja le.

HALAK

február 20–március 20.

Amennyiben egyedülálló, mostanában
nincs sok reménye új kapcsolatra, ne is
erőltesse. Ha viszont párkapcsolatban él,
kisebb nézeteltérésre számíthat, ami ugyan
nem okoz komoly problémát, de tekinthetik figyelmeztető jelnek. Némi önvizsgálatra mindketten rászorulnának. Konfliktusba keveredik egy régi barátjával, ami jó
alkalom lesz arra, hogy tisztázzák kettejük
kapcsolatát. Kedvező időszak ez a nyaralásra, utazásra, egészségi állapota is megfelelő,
pénzügyekben pedig végre kissé lazíthat.
(Rebeka)

Az avokádó
Az avokádó közép- és dél-amerikai eredetű növény. Egyre népszerűbbé válik
szülőföldjén kívül is, ezért ma már többfelé termesztik szubtrópusi területeken.
Fán terem, emiatt gyümölcsnek tartják,
ugyanakkor inkább zöldségféleként használják. Alakja, kinézete után alligátorkörtének is nevezik.
Íze lágy, enyhén dió aromájú, édes és
sós ételekhez, szendvicsekhez és turmixokhoz egyaránt felhasználható. Ehetetlen
héjának a színe a világoszöldtől a sötétliláig sokféle árnyalatú lehet. Húsa világoszöld, vajszerűen kenhető, közepében diónyi mag található. Kissé puha példányait
vegyük meg, a héja legyen könnyedén benyomható. Ha mégis éretlen, újságpapírba
csomagolva, szobahőmérsékleten 1-2 nap
alatt beérik.
Az avokadót csak nyersen fogyasszuk.
Készíthetünk belőle salátákat, krémet vaj
helyett pikáns szendvicsekhez. Fokhagymával ízesítve kiváló. Levesben is finom,
de főzni nem szabad, mert megkeseredik.
Felhasználásához az avokádót hoszszában vágjuk ketté, és finom, csavaró
mozgatással válasszuk szét a két részt. A
magját kávéskanállal emeljük ki, majd
éles késsel hámozzuk meg, hogy a húsa
ne sérüljön meg. Csak közvetlenül a felhasználás előtt szabad meghámozni, mert
a húsa hamar megbarnul, ami ellen úgy
védekezhetünk, hogy citromlével megcsepegtetjük. Naponta nem ajánlatos egynél
több avokádót fogyasztani.
A koleszterinszint-csökkentés mellett
további gyógyhatását magas vitamin- és
olajtartalmának köszönheti, utóbbi miatt
különösen alkalmas az arthritisz betegséggel szemben, továbbá alkalmazzák
kóros soványságban, és táplálkozási rendellenességben szenvedőknél. Ugyancsak
magas olaj- és lanolintartalma következtében kiváló bőrápoló szer, ezért a napolajak alkotórésze.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (A, S, A,

E, R). 13. Szivárványszínben játszik. 14.
Egysejtű. 15. Helyező. 16. Filmdíj. 19. Kötőszó. 20. … csuka csárda, híres vendéglő.
22. Részben szavatol! 23. Ragályos betegség. 24. Aroma. 25. … Vera, magyar film.
27. Szándékozik. 29. Orosz repülőgépjelzés. 30. Tízen Túliak Társasága. 32. Szervetlen vegyület. 34. Dologi egynemű betűi. 35. Sémi nyelvű nép. 37. Gyógyvíz. 39.
Kerti szerszám. 40. Elbeszélő irodalom.
41. Klasszikus elöljáró szó. 42. Szomjoltó.
44. Ruhadísz. 46. Sör betűi keverve. 48.
Rájön. 51. Könyörög. 53. Kettős betű. 54.
Latin Hold. 55. Hullik. 57. Vissza: erdei
vad. 58. Szállásra késztet. 60. Testrész. 62.
Finn hosszútávfutó (Lasse). 64. Előkelő.
65. Fitos. 67. Osztrák apátsági város. 69.
Pest megyei település. 71. Flört.
FÜGGŐLEGES: 1. Egy bakonyi városból való.
2. Ont. 3. Az alapmérték billiomodrészét
jelöli. 4. Tolna megyei település. 5. Igekötő. 6. Lom betűi keverve. 7. Vízimadár. 8.
OÁR. 9. Némán előz! 10. Török kisváros
az Aras-hegységben (TAHIR). 11. Alváskor látjuk. 12. Fejteget. 17. A test motorja. 18. Miskolc hegye. 21. Dél-amerikai
uralkodó. 23. 30 napi. 26. Kézi szövésű,
művészi falikárpit. 28. Színészünk (Iván).
30. Az idézet második sora (Ü, R, É, Á,
L). 31. Dél-amerikai emlős. 33. Balatoni
üdülőhely. 34. Olasz költő (Alighieri). 36.
Német tanács. 38. Halcsapat. 43. Heveny.

FORMA STÚDIÓ

Radnóti Miklós költő, műfordító művelt
újlipótvárosi, kispolgári családból indult
útjára. Korán elárvult, rokonok segítségével tanult, és gyermekkorától kezdve
verselt. A szegedi egyetem magyar-francia
szakára iratkozott be 1930-ban, ekkor jelent meg első önálló verskötete Pogány köszöntő címmel. Korai korszakát expresszionista stílus, szabadverses-formák jellemzik, eredeti hangú költővé 1934–35-ben
érik. 1944-ben munkaszolgálatra hívták
be, november 9-én Abda község határában agyonlőtték zsebében utolsó verseivel.
45. A zöld egyik árnyalata. 47. Elzáró berendezés. 49. Duna-parti település. 50.
A jövő zenéje! 52. Vágná a kenyeret. 54.
Nógrádi falu. 56. Község a Szigetközben.
59. USA színész (Brad). 61. Névelős mértani fogalom. 63. Madridi futballcsapat.
65. Portugál és finn autójel. 66. Talajművelő eszköz. 68. KDT. 70. Gésa egynemű
betűi. 72. Savmaradék!
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 1. és függőleges 30.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: augusztus 16.
A 26-27. ÖSSZEVONT SZÁM REJTVÉNYÉNEK
MEGFEJTÉSE: „A tikkadt földből felszakad

a pára, mint egy megkönnyebbült sóhaj.”
A NYERTES: Laurenszky Ernő, XI., Karinthy F. út. 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

Tortilla
guacamoléval
a tortillához: 5 dkg búzaliszt, 10 dkg kukoricaliszt, só, 2,5 dl meleg víz.
HOZZÁVALÓK a guacamoléhoz: 2 db nagy,
érett avokádó, 2 ek apróra vágott paradicsom, 1 ek friss citromlé, 2 tk finomra
vágott hagyma, 1/2 tk só, 1-2 gerezd fokhagyma.
ELKÉSZÍTÉSE: A tortillához a kétféle lisztet
és a csipetnyi sót egy tálban összekeverjük,
majd a vízzel fokozatosan rugalmas, sima
tésztává gyúrjuk. 15 percig pihentetjük,
majd annyi részre osztjuk, ahány tortillát
szeretnénk. Mindegyik adagból golyót
formálunk, és két réteg sütőpapír között
kb. 2 mm vastagra nyújtjuk. Egy teflonserpenyőt felmelegítünk. A felső sütőpapírt
lehúzzuk, és a tortillát a másik sütőpapírral
együtt a serpenyőbe tesszük úgy, hogy a
sütőpapír van felül. Ha a tészta kissé megszikkad, óvatosan lehúzzuk a papírt. Kb. 2
HOZZÁVALÓK

AZ ÚJBUDA RECEPTJE

perc múlva a tortillát megfordítjuk, még
egy percig sütjük a másik oldalát. Az elkészült tortillát alufóliába csavarjuk, majd a
többi tortillát is kisütjük, és tálalásig melegen tartjuk. Tetszés szerint tálaljuk.
A guacamolé nevű pikáns mártáshoz
az avokádókat villával törjük össze, és
keverjük krémesre, majd tegyük hozzá a
többi hozzávalót is, és keverjük jól össze.
Légmentes tárolóedényben tartsuk a hűtőben. A krém tetejére önthetünk egy kis
citromlevet, hogy megvédjük a barnulástól. Ha így teszünk, tálalás előtt keverjük
össze a citromlével. Kenyérre kenve fogyasszuk el 24 órán belül.
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Büky Anna felolvasóestje

Nemzeti Galéria

A pillanat műve – írások
a szerelem kuszaságáról

Révész Marianna

Szép írások. Némelyik megrendítő. A
beszélő egy lány, nő, fruska, asszony,
hölgy, aki hol érzelmesen, hol játékosan, hol rejtélyesen, de mindig frissen,
mintegy ropogós-illatos ágyából
kikelve arról beszél, csacsog, töpreng,
álmodozik és vitatkozik, hogy kik
vagyunk és mi az esélyünk a boldogságra ebben a világban.

A Német-Magyar Kulturális Évad keretében 25 németországi múzeum és műgyűjtemény – fejedelmi udvarok kincstárai, a felvilágosodás tudományos
gyűjteményei és modern múzeumok – 350 alkotását, a német kultúra ötszáz évének remekműveit tekinthetik meg az érdeklődők Budavári Palota
átalakított A épületében – a korábbi Ludwig Múzeum helyén – október 15-ig. Festmények, szobrok, rajzok, irodalmi, zenei alkotások, ékszerek, természeti és tudományos tárgyritkaságok adnak ízelítőt Németország nemzeti kincseiből. Egyes műveken és művészeken, történelmi személyeken keresztül – például Szent Erzsébet, Liszt Ferenc, valamint a Bauhaus művészei, Breuer Marcell és Moholy-Nagy László révén – a bemutatott anyagnak magyar
vonatkozásai is vannak. A tárlat Sólyom László magyar köztársasági elnök és Horst Köhler német szövetségi elnök közös védnöksége alatt áll.

is visszaköszön jó néhány verssor Weörös
Sándortól kezdve Halász Juditon keresztül a 100 folk Celsiusig, amelyekkel saját
gyermekkorukban ismerkedtek meg. Előadásaik előtt Zsike bohóc fellépése teremti
meg vidám alaphangulatot.
Menedzserük, Jóföldi Attila 11 éve
foglalkozik gyermekzenével, gyermekprogramok rendezésével. A Magyar
Mesezenakar megalakulása óta keresi a

Az egyetemistákból, főiskolás fiatalokból
álló együttes (Rózsa Szilvia, Fonda Regina, Kapitány Benedek,
Szlucska Bence, Dorozsmai Viktor) koncertjükkel idén januárban
debütált az Alexandra
könyvesházban, azóta
számtalan fellépésük sikerével igazolták zenei
hozzáértésüket és a gyermekek szórakoztatása
iránti elkötelezettségüket. A dalokat szellemesen összekötő szövegek
nemcsak humort visznek
az előadásba, hanem a kicsiket is aktívan bevonják
a műsorba. Alkalmanként – elsősorban az időjárástól függően – 50-100
gyermek szórakoztatásról
gondoskodnak, közel egy
órán keresztül kedvességgel, játékkal, humorral
lekötve a picik figyelmét.
A dalok egy részét maguk
írják, de a szülők számára A gyerekek nem kérették magukat: lelkesen énekeltek

Sebestyén László Srí Lanka-i fotói a Tranzitban

India könnycseppje
India könnycseppje – Srí Lanka címmel
Sebestyén László fotóból nyílt kiállítás
július 20-án este a Tranzit Art Caféban.

Dömök Viktória

– A cunami katasztrófája idején a magyar
emberek példátlan segítőkészségről tettek tanúbizonyságot. Azóta a Srí Lanka-i
nép egyre többet tud, és egyre többet akar
megtudni Magyarországról. Most viszont
Sebestyén László, a kiváló fotóművész
önöket, magyarokat ismerteti meg a Srí
Lanka-iakkal. Ő a saját objektívjén keresztül mutatja meg a mi egyszerű, de különleges népünket – mondotta dr. Padma
Gannoruwa, Srí Lanka magyarországi
tiszteletbeli konzulja megnyitójában.
S valóban, amikor Sebestyén László Colombóban, a szigetország főváro-

sában szembetalálkozott egy autentikus
buddhista társadalommal, az emberek
egyszerűsége azonnal megragadta. Nem
tudott betelni azzal a látvánnyal sem,
amikor a gyerekeket buddhista szerzetesek kísérték furán kacsázva, vagy amikor
a halászok kínálták portékáikat a tenger
partján. Az is furcsa volt számára, hogy a
vele szembejövő szingalézek mindig mosolyogtak rá.
S a fotóművész természetesen nem
tudott kibújni a bőréből: figyelni kezdte
az emberek gesztusait, hozzáállásukat az
élethez s a mindennapok nehézségeihez.
Rengeteg fotót készített, kár, hogy azoknak
csak kicsiny töredékét tudta most kiállítani. A fotókon tetten érhető a szingaléz emberek harmóniája, kiegyensúlyozottsága.
A legszegényebb
iskola legkisebb
nebulója is olyan
kedvesen tekint a
fényképezőgép objektívjébe, hogy a
szemlélődőnek az
jut eszébe, bármelyik gyermektelen
magyar házaspár
szívesen örökbe fogadná bármelyiket.
A kiállítás augusztus 20-ig, hétfőtől vasárnapig
8 és 23 óra között
látható.

Kép a képben – más világok

Deák Attila

G. E.

(szamos)

Révész Marianna

Dalok játékkal, humorral

kerületi önkormányzattal az együttműködési – így a fellépési – lehetőségeket.
Az együttes valamennyi tagja rendelkezik zenei képzettséggel, és több nyelven
is tudják tolmácsolni igényesen felépített,
sokszínű műsorukat. A szülők véleménye
szerint – túl a jó zenén – a legfontosabb az,
hogy a kicsik szívesen kapcsolódnak be a
játékosan felépített programba, szeretik a
kérdezz-felelek dialógusokat, szívesen mesélnek például az állatos dalok bevezetésekor az állatkerti élményeikről, és sokszor
napokig dúdolgatják otthon a műsorban
hallott dalokat.

Első könyvek – Első könyvesek címmel
nyári könyvbemutató-sorozat vette kezdetét az A38 Állóhajón, amelyben új szerzők, színes egyéniségek mutatkoznak be a
kortárs magyar irodalomból a szépíróktól
az internetes naplóírókig, a bloggerekig.
Július 26-án este Büky Anna olvasott
fel megjelenés előtt álló írásaiból a hajó
éttermében, a művek között Ittzés Gergely
fuvolajátéka szórakoztatta a közönséget.
A sorozatot szervező I.A.T. (InterActive Team) Kiadó elsősorban olyan elsőkönyves írók pályakezdését segíti, akik
tehetségükkel észrevetették magukat, és
eddigi pályájuk alapján már kiérdemelték,
hogy bemutatkozási lehetőséget kapjanak.
Brenyó József igazgató nem kevés kockázatot vállal e művek megjelentetésével,
azonban a siker nem marad el. Elég,
ha itt arra utalunk, hogy tavaly ez a
kiadó adta ki Tisza Kata nagy visszhangot kiváltott első könyvét Pesti
kínálat címmel.
A mostani est vendégének első,
A pillanat műve című kötete három
évvel ezelőtt jelent meg. Brenyó József
az internet segítségével talált rá a szerzőre, és nyomban megkedvelte a stílusát. Büky Anna saját bevallása
szerint azért ír, mert szeretné
megérteni az életet. Tizennégy éves korában
kezdte, naplóval
és szerelmes
v e r s e kkel,

majd öt évvel ezelőtt rugaszkodott neki
igazán. Rendszeresen, naponta igyekszik
rögzíteni életutakat, történeteket, érzéseket, néha csupán a hétköznapokban
elhangzott egyetlen mondat mélységét
elemezve. Mesterének vallja a József Attila-díjas Vathy Zsuzsát és a Magyar Köztársaság Babérkoszorús Írója címmel kitüntetett Márton Lászlót.
Az este során öt novelláját olvasta
fel, amelyekben a szerelmi kapcsolatok
kuszaságáról írt megrendítő egyszerűséggel. A tanulságokat sem nélkülöző,
élettapasztalatokkal átszőtt történetek
szereplőinek viszonyát hol fanyar, hol
szeretetteli humorral festi le Büky. A valóság helyenként elszomorító ábrázolása
közben abszurd fordulatokkal csábít mosolyra. A gyakorta ismerős élethelyzetek
felidézése közben a közönség élénken
reagált, vette a lapot többször harsant fel
jóízű kacaj, elismerő taps.
A felolvasott, igényes novellák
a szerző reménye szerint legkésőbb a
jövő évi tavaszi könyvhétre jelennek
meg az I.A.T. Kiadó gondozásában.

Révész Marianna

A Magyar Mesezenekar az A38-on

A Petőfi híd budai hídfőjénél horgonyzó A38 tetőteraszán a Mesehajó rendezvénysorozat keretében augusztus
közepéig minden szombaton fél öttől
a Magyar Mesezenekar nyújt vidám
gyermekprogramot, tréfával, muzsikával, játékokkal.

IRODALOM

AZ ÚJBUDA KULTURÁLIS AJÁNLÓJA
 INDONÉZIA 
Az indonéz kultúrába és mitológiába, a szigetvilág hétköznapjaiba ad
betekintést a Congress Park Hotel
Flamencóban (XI., Tas vezér u. 7.)
szeptember 8-ig nyitva tartó vándorkiállítás az Indonéz Magyar
Kulturális Egyesült rendezésében.
A bemutató anyagát 2005-ben állították össze, és eddig már többek
között a Néprajzi Múzeumban, a
Thermal Hotel Margitszigetben,
a Gellért Szállodában, valamint a
Magyar Kultúra Házában láthatták az érdeklődők. A változatos technikával – selyemfestmény domborhímzés, bőrmunka
–, részben hagyományos, részben modern eljárásokkal készült, igen látványos, gazdag színvilágú alkotások mindegyike
mutatós bambuszkeretben van elhelyezve.

 EGY MÁSIK VILÁG KÉPEI 
Idén nyáron Délkelet-Ázsiával ismerkedhettek meg a Bukarest utcai Tranzit Art Café vendégei három tárlat, és a hozzájuk kapcsolódó kulturális rendezvények révén. A sorozat záró
fotókiállítása augusztus 22-én 18 órakor nyílik meg Egy másik
világ képei, Thaiföld – Kambodzsa címmel. A fényképeket
Antal László készítette, aki 2005 novemberében két és fél hetet
töltött el e két egzotikus országban. Alkalma volt megtekinteni Bangkokot, a Királyi Palotát, a csodálatos buddhista templomokat, az úszó piacot, Angkort, és bepillantást nyerhetett
az emberek mindennapi életébe. Mint kiállítása elé írta, ez az
időszak kevés volt az elmélyüléshez, de elég ahhoz, hogy megérintse egy másik világ, egy másik kultúra. Ezt az élményét
osztja meg felvételeivel e tárlaton. A megnyitón a thai nagykövet mond beszédet, thai jellegű ételeket és italokat szolgálnak
fel, és lesz thai masszázs bemutató. A teraszon társkiállításként
Hostenák Ildikó kézzel festett kelméi lesznek láthatók. Antal
László fotóit egy hónapig tekinthetik meg az érdeklődők.

 LOOP DOCTORS 
A Loop Doctors, vagyis Szendőfi Péter (dob) és Romhányi
Áron (billentyűsök) – mindketten dzsesszistaként váltak ismertté – elkészítette High Voltage című lemezét, melynek bemutató koncertjét az A38 hajón
tartják augusztus 8-án 20 órától
(másnap pedig megismétlik a
Sziget Fesztiválon). A kísérletező
kedvű együttes zenei világa a mai
modern irányzatokkal – mint a
drum ‘n bass, jungle, breakbeat,
rap, nu jazz – rokonítható. Rövid,
nagyon karakteres témákat találnak ki, melyeket előzőleg rögzítenek, ezen az alapokon kívül azonban mindent akusztikus
hangszereken, élőben eljátszva szólaltatnak meg, folyamatosan
improvizálva. Cyberjazznek nevezték el irányzatukat, mely stílus a hazai zenei életben eddig még nem volt jelen. A koncert
(és a lemez) különlegessége, hogy közreműködik rajta a Tribal
Tech basszusgitárosa, Gary Willis zenészként és szerzőként is.

 WAYNE HUSSEY 
Az angolszász alternatív zene
egyik kultikus alakja, Wayne
Hussey lép fel az A38 hajón
augusztus 22-én 20 órai kezdettel. Hussey tagja volt műfaja, a dark-goth rockzene két
kultuszzenekarának is, a Sisters
of Mercynek, majd abból kiválva megalapította a Missiont,
mely 1986-tól sikert sikerre halmozott: ontották magukból
az azonnal klasszikussá vált albumokat, sorra adták teltházas
koncertjeiket hazájukban és szerte Európában – az egyiket az
egykori Budapest Sportcsarnokban, éppen az 1990-es taxisblokád idején. A Mission négy éve felbomlott, de Wayne nem
hagyta cserben a rajongókat, önállóan, egyetlen akusztikus
gitárral folytatta a koncertezést. Az A38-ra ezúttal nem egyedül érkezik, zenészbarátja, a The Coldban játszó Timo Schardt
kíséri szintetizátoron. Ez esten az újak mellett az egykor volt
szép idők minden meghatározó száma elhangzik.
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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.
BUDAI Ingatlaniroda keres, kínál a kerületben
eladó és bérbeadó ingatlanokat. 315-1020,
www.budagold.hu
ELADÓ, kiadó ingatlanokat keresek ügyfelek
részére. Dr. Fülöp. 06/30/973-8536.
MEZŐKÖVESD utcai, részben felújított, 34
m2-es lakás eladó. 06/84/131-2212 este.
III., SZENTENDREI út elején, tiszta, rendezett
házban, 14. emeleti, budai hegyekre örök panorámás,
34 m2-es, csendes lakás eladó. 06/30/627-1412 este.
TÉTÉNYI út 137. alatti 189 m2-es családi ház eladó garázzsal, 450 m2-es kerttel. 06/20/206-8940.

XI., MOHAI közben, vagy környékén lakást
vennék saját részre,
06/30/362-3961, üzenetrögzítős tel.: 203-5091.
I. KERÜLETBEN 30 m2-es, egyedi gázfűtéses,
első emeleti, udvari öröklakás nagyon jó közlekedésnél 9,3 M Ft-ért eladó. Tel.: 06/30/933-3590.
XXII. KERÜLETI Kastélyparknál 82 m2-es lakás sorházban, kocsibeállóval, saját kertrésszel
eladó. 270 000 Ft/m2. 06/30/488-0717.
www.hazkezelo.hu/sorhaz
KIVÁLÓ befektetés! Pénzét fektesse olcsó,
fejlesztés alatt álló XI., Madárhegyi telkekbe!
Madárhegyi Ingatlaniroda. Tel.: 249-3006.
XI., MADÁRHEGYEN 688 m2-es féltelek 18
millióért, 1376 m2-es (őszre összközmű) 40 millióért eladó. Tel.: 249-3006.

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.

06/30/9925-866

keretes hirdetésekről:

Médiatanácsadás

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.

SZŐNYEGTISZTÍTÁS

GAZDAGRÉTEN, Regős utcában 38-56 m2-es
üzlethelyiségek üzletnek, irodának kiadók, 1300 Ft/
m2 (áfa nincs). 06/20/920-8744, 06/30/222-5329.
MÓRICZ Zsigmond körteret kitűnően megközelíthető, nagytétényi, 55 m2-es, egyedi gázfűtéses, bútorozott lakás szeptembertől hosszú távra, 65 000+rezsi
irányáron kiadó. 06/70/459-4563, 06/56/341-061.

OKTATÁS
ANGOL-, német-, francia-, spanyol-, olaszórák
igény szerint. 201-3139.
MATEMATIKA-, fizika-, kémiaoktatás általános
iskolástól egyetemistákig. 385-3280, Obádovics.
BUDAI Skálánál német-, angoltanítás, korrepetálás. Tel.: 06/30/259-7091, 466-5301.
MATEMATIKA középiskolásoknak, egyénileg,
Budán. Tel.: 466-4933.
MATEMATIKA-, fizikatanítás szaktanárnál
egyénileg, minden szinten. 365-6041.
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.
ANGOL nyelvtanárnő vállal kezdő- és középhaladó tanfolyamot, egyéni vagy csoportos órát is.
Jelentkezés: e-mail: bencze.katalin@freemail.hu,
telefonon: 06/20/912-7823.
MATEMATIKA, fizika, kémia pótvizsga-felkészítés a Skálánál! 06/70/218-9000.
ÁLLAMILAG elismert dajka-, pedagógiai- és gyógypedagógiai asszisztens szakképzés
Csepelen. Kasza Szakképzési Központ: 276-5918.
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.
DUGULÁSELHÁRÍTÓ, vízszerelő gyorsszolgálat. Gebe: www.gebeviz.hu,
207-2850, 06/30/949-2052, 06/30/942-0064.

AJTÓ? ABLAK? BUDALUX®
AZ IGÉNYES, EGYEDI NYÍLÁSZÁRÓ!
DECEUNINCK ötkamrás belga profilból,
SIEGENIA német biztonsági vasalattal,
hővisszaverő üvegezéssel – alapáron!
Minőség közvetlenül a gyártótól:
Kelenföldön a Csurgói út 15-ből
(208-5555, 208-4444 fax: 481-1095)
AKCIÓ: FÉLÉVES RÉSZLETFIZETÉS

... ÉS MÉG SOK MÁS ÜZLET VÁRJA A KEDVES IDE LÁTOGATÓKAT!
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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
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 7–23 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.

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.
LAPOSTETŐ-SZIGETELÉS garanciával, referenciával, 4 Pillér Kft. 405-4603, 06/30/931-5495.
FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást,
tapétázást hosszú távú garanciával.
285-2882, 06/30/251-5872.
SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást vállalok
mestervizsgával, tiszta munkával.
209-5894, 06/30/399-4023.
TETŐFEDÉS, bádogozás! Mindenféle tetők
fedése, lapos tetők szigetelése, bádogosmunkák
készítése és javítása alpintechnikával is. Rengeteg
referenciával, garanciával! Csipak Péter,
06/30/441-3519.
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.
CSEMPÉZÉS, járólapozás, fürdőszoba-felújítás,
vízszerelés, kőművesmunka, gipszkarton-szerelés.
06/70/283-0482, 06/20/333-3921.
FESTÉST, mázolást, tapétázást, parkettacsiszolást, takarítást, kisebb kőművesmunkát vállalunk.
06/30/619-5491.
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 fektetése, csiszolás, javítás. 06/20/972-1213.
TELJES lakásfelújítás azonnal, garanciával.
Nyugdíjasoknak és panellakásra kedvezmény.
06/20/430-1461.
REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, napellenző,
szúnyogháló, függönykarnis készítése, javítása.
Tel.: 356-4840, 06/30/954-4894.
FÜRDŐSZOBÁK felújítása, átalakítása! Kisebb
kőművesmunkák határidőre, garanciával!
06/20/234-0811.
AZONNALI kezdéssel vállalok csempeburkolást határidőre, garanciával. Tel.: 06/70/604-4027.
CSEMPÉZÉST, járólap-lerakást, javítást vállal
megbízható fiatalember garanciával.
Tel.: 06/30/902-5546.
LAKATOSMUNKÁK garanciával: kertkapuk,
vasajtók, -ablakok javítása, zárak cseréje stb. Zöldi
Sándor, 06/70/548-9674.

ÜVEGEZÉS háznál még ma, de holnap biztos.
Számlánkat a biztosítók visszafizetik. Sternglass
Üvegező Bt. XI., Őrmezei út 55.
310-4116, 06/30/281-1457.

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 tisztítását, szervizelését. (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.

FAKIVÁGÁS, kertrendezés, kertészeti munkák
igény szerint is. T.: 06/70/530-6567.
KERTGONDOZÁS, növényültetés, fakivágás,
fűnyírás, sövényvágás, szakértelemmel, lélekkel.
06/30/418-6663.

GYÓGYÁSZAT
ALLERGIA ellen másképp (a tradicionális kínai orvoslás alapján.) Tel.: 06/30/367-5111.
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.
LÉZERTERÁPIA, reumatológia, akupunktúra,
fogyasztás, szénanátha, gerincferdülés, csontritkulás, csípő- és térdkopás kezelése, fejfájás ellátása, lumbágó ügyelet, üzemorvosi vizsgálatok. Tel.:
368-6349, 06/20/968-6886.
DIPLOMÁS nővér házi betegápolást vállal több
éves gyakorlattal. Tel.: 06/20/922-1212.

TV-ANTENNA-SZÁMÍTÓGÉP

RÉGISÉG, KÖNYV

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-, videojavítások. Zalai Péter okleveles elektromérnök. Kamilla u. 3.
319-5762, 06/20/968-2527.

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.
SZŐNYEGBECSÜS vásárol régi, keleti szőnyegeket sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan.
Tel.: 06/30/456-3938.
GORKA, Gádor, Zsolnay kerámiákat vásárolna
budai gyűjtő magas áron. 339-8084.

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.
24 ÓRÁS zárszerelés olcsón, megbízható mérnök. 06/30/574-5333, 06/20/234-4190.
TÁRSASHÁZAK közös képviselete Bocskai úti
székhellyel. 787-3485, 06/20/516-5064.
KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen! Ingyenes
pótkocsi, dobozok. Bauer-Teher.
292-1612, 06/30/944-3717.
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, nehézgépszállítás, lomtalanítás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig, zongora, páncélszekrény. T.: 06/30/948-2206.
KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás, anyagmozgatás,
lomtalanítás emelőfalas autóval, hétvégén is.
Pianínó-, páncélszekrény-szállítás.
Tel.: 06/30/954-5928.

ÁLLÁS
HÁZIORVOSI rendelőbe szeptember 1-jétől
körzeti nővért keresek. Területi munkához gépkocsi szükséges. M.: 06/20/230-3784, T.: 318-3977.
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).
NYÁRI munka fiataloknak. Érdeklődni telefonon: 06/20/569-8005 vagy 06/20/941-9215.

VEGYES,
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.
BUDÁN termelői borkimérés bérleti joga működési engedéllyel átadó. Érd.: 06/70/451-4441.
ÚJ fekvőpad pillérrel, lábemelővel, kétkaros
súlyzóval, súlyokkal ár alatt eladó. Tel.: 205-7546.
KORONA Klub és Baráti Kör. Fényképes
társközvetítő klubestekkel, kirándulásokkal!
Augusztus 26-án Grill party a Rómain! Zene,
tánc, buli, bowling… Annyit ehetsz, amennyit
bírsz! Info: 787-8088, 06/70/555-8034.
KOZMETIKUS patronos gyantázást vállal.
Házhoz is megyek. 06/30/443-2031.
GYERMEKFELÜGYELETET vállalok, iskolába,
óvodába vitelt, illetve elhozatalt is.
Tel.: 06/30/232-9543.
LAKÓTÁRSNŐT keresek XI. kerületi albérletbe. Telefon: 208-4912.
FRANCIAÁGY (180x200-as) 1 éves
gyógymatraccal olcsón eladó. Tel.: 06/30/933-3590.
SMINK készítése! Nappali, alkalmi (ballagás,
szalagavató stb.), esküvői. Kérésre házhoz megyek. 06/70/518-2722.
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Az Újbudai Idősek Háza bemutatkozott Strasbourgban Vasárnapi táncmulatság a kánikulában

FMH

Anna-bál a Nosztalgia Klubban

közös tabló, amelyen kerületünk térképe
látható, rajta rengeteg színes, Újbuda nevezetességeit bemutató fotóval. Az alkotó
munkacsoport ügyelt arra, hogy az épületeket, műemlékeket ábrázoló fényképek
úgy legyenek elrendezve a térképen, ahol
valójában is találhatóak. A tabló szélén az
A négy résztvevő ország, Franciaország, idősek háza életéből készített fotók kereteLengyelország, Románia és hazánk in- zik Újbuda térképét. A lakók „Otthonunk
tézményei ez év elején értesültek a pá- és kerületünk Budapesten” címet adták a
lyázat részleteiről. Magyarországról 39 színes tablónak.
közösség nevezett be, köztük az Újbudai
Kalu Mihályné Magdi néni szabadideIdősek Háza lakói, akik három műalko- jében szívesen készít gobelineket, lakótársai
tással készültek a versenyre. A szervezők szobáiban is megtalálhatjuk színes kompozícióit. Magdi néni „Virágok” című gobelinmunkáját
küldte Strasbourgba. Szirtes
László kedveli a régiségeket,
így talált rá egy képkeretre,
melybe először tükröt tett, a
keretre pedig az európai államok zászlóit ragasztotta. Az
alkotás címe: Egy európai
polgár önarcképe.
Strasbourgban a pályázó szociális intézmények
vezetőinek szakmai programokat szerveztek. Az
Újbudai Idősek Házát dr.
Cseriné Demény Annamária
képviselte, aki segített a felkészülésben.
A pro g r a mok n a k
Strasbourg különböző karitatív intézményei adtak
helyet. A kiállítást bárki
megtekinthette, majd rangsorolhatta a műveket. A
három legjobb alkotást a
strasbourgi önkormányzat
hivatalában állítják ki. A
„művészeti lottó” nyertesei
külön díjazásban részesülStrasbourgi kiállításon bemutatott egyik alkotás még itthon
nek, jutalmuk egy 2007-es
nem szabtak feltételeket a versenytárgyak városlátogatás lesz az elzászi főváros vezeelkészítéséhez, csupán annyi megkötés tésének jóvoltából.
volt, hogy az alkotások a közösség életéA kiállítás magyar alkotásait 2006.
hez kapcsolódjanak. Az Újbudai Idősek augusztus végén láthatják a Szociális IgazHázában verseny keretében dőlt el, hogy gatók Magyarországi Egyesülete dunaújmely munkák képviselhetik az intéz- városi konferenciáján.
ményt Strasbourgban. Így készült el egy
Farkas Annamária

A Fővárosi Művelődési Házban működő Nosztalgia Klub július 30-án családias hangulatú Anna-bált rendezett.
Az első Anna-bált 1825. július 26-án rendezte meg Balatonfüreden Szentgyörgyi
Horváth Fülöp János leányának, AnnaKrisztinának a tiszteletére, a lány névnapján. Anna az első bálon ismerkedett
meg későbbi férjével, Kiss Ernővel, aki
a szabadságharc altábornagyaként a tizenhárom aradi vértanú egyike lett. Ezt
követően minden évben az Anna-naphoz
legközelebbi szombaton megtartották az
Anna-bált, és a füredi rendezvényen sorra
jelentek meg az ország legjelesebb művészei és politikusai, gyakran vendégeskedett ott Jókai Mór, Blaha Lujza és Vörösmarty Mihály.
Az első világháború után az Annabálok fokozatosan veszítettek jelentőségükből, 1945 után pedig évekig nem is
rendezték meg. Csak 1954. július 31-én
tartottak ismét Anna-bált, azóta a hagyomány nem csak a Balaton mellett él
tovább, országszerte tartanak bálokat az
Annák tiszteletére. Így tesz a Nosztalgia
Klub is, amely immár húsz éve működik
a Fővárosi Művelődési Házban. Minden
évben báloznak a tagjai a jeles napok környékén, így tartanak szüreti és pünkösdi
bálokat, és ilyenkor, a nyár közepén természetesen Anna-bált is.
A klub rendezvényeire elsősorban a
környékbeliek járnak, 150-200 fő. A klub
vezetője, Zubek Andrásné, Gabi néni szerint ez a város egyik legjobb kultúrterme.
Adnak a megjelenésre is, rendezvényeiken
mindenki a vasárnapi öltözködés íratlan
szabályainak megfelelően vesz részt.
A július 30-án tartott Anna-bálra
nem készültek külön látványos programmal, hiszen a cél az volt, hogy a kis
közösség tagjaiként érezzék jól magukat.
A klubtagok között sok az Anna, őket
külön is köszöntötték. A hangulat most is
családias volt, hiszen ez a klub már maga
is olyan, mint egy nagy család, mindenki
ismer mindenkit. A társaság minden vasárnap összejön, sokszor csak az együttlét
kedvéért, mert vannak olyan idős vagy

A ritmusos zene, a mozgás és a jó társaság varázserővel bír

beteg emberek, akiknek a klub jelenti a
közösségi életet, és sok esetben a családot
is helyettesíti.
Minek ide pénz? – kérdez vissza Gabi
néni, amikor arról faggatom, miből tudják
megvalósítani a programokat. A mulatságra is csak azért szedtek pár száz forintos belépőt, hogy a zenekart kifizethessék,
egyébként batyubált tartottak: ki-ki kedve
és ízlése szerint vitt enni- és innivalót.

Gabi néni közben hol egy asztalt igazít a helyére, hol a tombolánál segédkezik,
egy pillanatra sem áll meg. Ő sem pénzért,
szerelemből teszi mindezt. Ha épp nem a
klubdélutánokat készíti elő, akkor túrákat
szervez, hiszen a klubtagok gyakran kirándulnak is. Gabi néninek lételemévé vált a
sport, ami nem csoda, hisz 52 éve él boldog
házasságban súlyemelőbajnok férjével.
Rózsa Melinda

Mellszobor Nyéki Imrének

Dömök Viktória

Európai országok szociális intézményeinek lakói mutathatták be alkotásaikat a Francia Szociális Igazgatók
Egyesületének és Strasbourg város
közös kiállításán. Kerületünket az
Újbudai Idősek Háza képviselte.
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Európa a mienk is

A Nyéki Imre uszoda névadójának bronz
mellszobrát július 12-én leplezte le Molnár Gyula, Újbuda polgármestere, aki
avatójában a helyi sport és a kultúra találkozásáról beszélt, hiszen a művet a
kerületben született, és itt alkotó Majoros
István készítette, aki Nyéki szülőfalujában, Szerepen is járt, hogy ihletet kapjon
munkájához.
Nyéki Imre 23 évvel profi sportolói
pályafutása után kezdett el ismét sportolni, ezért lett példaképe az uszodában
edző Újbuda Senior Úszóklubnak, amely
csapatban első lett a Stockholmban megrendezett Európa-bajnokságon.

SPORT

Horváth Gábor újbudai lakosként készül az augusztusi világbajnokságra

Ingatag hajóban stabil ember
A világklasszisokban ugyancsak bővelkedő magyar kajak-kenu sport egyik
állócsillaga vitán felül Horváth Gábor:
kétszeres olimpiai bajnok: másfél évtizede stabilan őrzi helyét a legszűkebb
válogatott keretben.
Sydney és Athén olimpiai bajnoka a közelmúltban belépett a házasemberek sorába. Ez a változás „térfélcserével” is járt az
életében: a korábbi XVIII. kerületi lakos
átköltözött a Duna másik partjára: a XI.
kerületi Nádorliget utcában vett lakást.
– Így már oda várjuk a novemberben

pesti Honvédban, amelynek a mai napig is
a versenyzője vagyok. Nem vagyok ugráló
típus, ugyanitt egy év óta én töltöm be a
szakosztály-igazgatói feladatkört is.


Mikor érte el az első igazi sikert?

1991-ben sikerült először felhívni magamra a figyelmet, amikor húsz évesen Fehérvári Vincével párban másodikok lettünk
a válogatón a Gyulay Zsolt, Csipes Ferenc
kettős mögött. Két évvel később már részt
vehettem az első világbajnokságomon,
ahol ezer méteren másodikok, ötszázon
pedig harmadikok lettünk.

Így végül az 1996-os atlantai olimpiáról
elhozott ezüstérmet sokan csalódásként
értékelték.


Ez a négyes felbomlott, s 2000-re már csak
Ön maradt meg hírmondónak...

Akkoriban egészséges őrségváltás történt, s ennek eredményeként állt öszsze a Kammerer Zoltán, Storcz Botond,
Vereckei Ákos, Horváth Gábor négyes,
amely sokak meglepetésére megnyerte az olimpia kajak négyes ezer méteres
versenyszámának döntőjét. Ráadásul
Kammerer és Storcz kettesben is diadalmaskodott, így abszolút sikerrel zártuk a
versenyt.


Ezt követően hullámvölgy következett be a
kajak négyes életében.

Különböző okok miatt változtatásokra
került sor. Ám mivel az olimpiát követő
három évben a legkülönfélébb összeülések sem hoztak eredményt, ezért 2003
őszén egy hosszabb beszélgetést követően
elhatároztuk, ismét összeül a Sydneyben
győztes négyes. Az athéni események azután ezt a döntést igazolták vissza, hiszen
nem első számú esélyesként rajtoltunk a
döntőben, ahol azután egyértelmű győzelmet arattunk.


Az athéni olimpiai győzelem mámoros pillanatai

megszülető kislányunkat – közölte a kajak négyesek specialistája. – Ami pedig a
lakhelyünket illeti, jól érezzük magunkat
a kerületben, ahol talán még lehetne egy
kicsit többet parkosítani. Azt már nem is
merem mondani, mennyire örülnék, ha
több helyen láthatnám kedvencemet, a
pistikevirágot!


Hogyan került kapcsolatba a kajak-kenu
sporttal.

1984-ben, tizenhárom éves koromban
kezdtem el lapátolni, méghozzá a Buda-



Ezt követően három évet kellett várni az
újabb kiugró eredményre.

Közben egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy
a méreteim miatt a leghasznosabban a
négyes hajóban lapátolhatok. 1995 őszén
Fábián Laci bácsi irányításával összeült
egy papíron elég öreg négyes, amelyben a
magam huszonöt esztendejével gyereknek
számítottam. Csipes Ferenc harminckét,
Rajna András harminchat, Adrovicz Attila pedig szintén harminckét éves volt. Egy
év alatt nagyon jól összerázódtunk, emiatt
a sajtó egy kicsit túl sokat is várt tőlünk.

Ez a motiváció azonban nem tartott sokáig.
Nem lehetett Athént követően érzékelni,
hogy ebben a négyesben nincs több, ezért
abba kéne hagyni?

Ugyan kérem! Mutasson egyetlen olyan
embert, aki győzelem után önként otthagyja a csapatát. Magyarországon ilyesmi még véletlenül sem fordulhat elő, hiszen egy olimpiai sikert követően lehet
megkapni a beígért jutalmakat, illetve a
következő években jár bizonyos központi
támogatás, amiről megint nehéz önként
lemondani.


A hazai viszonyok ismeretében valóban ezt
kellett tenniük, ám a négyes végül mégis
idő előtt felbomlott…

Előbb a 2005-os Európa-bajnokságon szerepeltünk szerényen, majd a világbajnokságon nem jutottunk a döntőbe. Miután
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ketten is érdekeltek voltak más számokban, ezt a lehetőséget eleve feladtuk, így
döntöttünk. Nem volt diadalmenet, ez
tény, viszont az is igaz, hogy nem volt sok
választásunk.


A legendás négyes a múlté. Kammerer
Kucsera Gáborral alkot ütőképes párost,
Storcz Botond visszavonult. Vereckei
Ákossal maradt stabilan a hajóban.

Nyár a Nyéki uszodában

Vidám tábori
hangulat

Pedig ennek az évnek már úgy indultam
neki, hogy ez lesz az utolsó szezon, egyfajta levezető évadot produkálok. Azután
belehergeltem magamat, s most már gőzerővel azon vagyok, hogy a Györkös Lajos,
Kökény Roland, Vereckei Ákos, Horváth
Gábor alkotta egység a lehető legjobban
szerepeljen az augusztus 17-20. közötti világbajnokságon, amelyre Szegeden kerül
sor. Nem tagadom, az ambícióimat nagyban növelte, hogy ezt a világbajnokságot
hazai vizeken rendezik. Többször viszont
nem mondom előre, hogy abbahagyom.
Az sem kizárt, hogy tovább lelkesedem, s
esetleg még Pekingig is kitartok.


Mi a minimális célkitűzés a szegedi vb-re?

Az országos bajnokságon mentünk egy
nagyon jó pályát, ami bizakodással tölt el.
Reményeim szerint ez a négyes keményen
harcban lesz az első három hely egyikéért,
és végül fel is áll majd a dobogó valamelyik fokára.


Ha éppen nincs versenyen vagy edzőtáborban, mihez kezd a szabadidejével?

Nagyon szeretek motorozni, ősrégi Yamahás vagyok, szemben a KTM-et lovagoló
kenus olimpiai bajnokunkkal, Pulai „Sumák” Imrével. Jelenleg egy MT01 típusú
sport roadsterem van, azzal teszek olykor
egy-egy kört. Ha pedig még több időm
adódik, elmegyek valamelyik golfpályára,
és egy kicsit ütögetek. S hogy el ne felejtsem, nagyon szívesen jéghokizom a társaimmal. Állíthatom, ha megfelelő védőfelszerelésekbe burkolózunk, ez a sportág
sem veszélyesebb a többinél.
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Rövidesen harmincöt éves lesz. Mennyire
foglalkoztatják a versenyzést követő évek?

Nem vagyok ideges, bár az épületgépészeti szakközépiskolai érettségimet aligha
fogom használni. Járok a TF sportmenedzser képzőjére. Egyébként pedig a nyomdaiparban és a vendéglátás területén is
vannak érdekeltségeim.
Kép és szöveg: Jocha Károly

Kézműves foglalkozás a sátorban

Ötödik alkalommal szervezték meg
idén a főváros egyik legnépszerűbb
ifjúsági sporttáborát az újbudai Nyéki
Imre Uszodában.
Immár 5. alkalommal rendezték meg
a Nyéki Imre Uszoda területén a nyári sporttábort – mondta el lapunknak
Konrády Ildikó táborvezető. Június 19-től
másfél hónapon át heti turnusokban fogadták az általános iskolásokat. A gyerekek napi egy edzés jellegű foglalkozáson
és egy úszásoktatáson vettek részt. Kézműves foglalkozást, strandolást, játékos
vetélkedőket is szerveztek az uszoda közönségtől elzárt területén, kis csoportokban, egyszerre 110 gyereknek.
A szülőknek valódi megnyugvást jelent ez a lehetőség, hiszen a gyerekeket
már reggel 7 órakor várták és – bár délután négy órakor ér véget a foglalkozás
– öt óráig van ügyelet a tábor területén.
A tábor igencsak lendített a fürdő
amúgy sem gyér forgalmán. A szülők,
nagyszülők gyakran kötik össze a kellemeset a hasznossal, vagyis a gyereket elhozzák a táborba, és napközben egy kicsit
maguk is élvezik a strandot.
(szigeti)

