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cikkünk a 10. oldalon

Alpolgármester

Szakrendelő

Ikerképek

Körkérdésünkre ezúttal Lakos
Imre, városüzemeltetésért,
városfejlesztésért felelős
alpolgármester válaszol.

A milliárdos költséggel felújított szakorvosi rendelő átépítését nyomon követtük. Most
megnéztük, milyen egy napja.

Pascalau Mariana festőművész
jó évtizede él Magyarországon.
A Tető Galériában Sikoly címmel állította ki munkáit.

interjúnk a 3. oldalon

riportunk a 4. oldalon

írásunk a 13. oldalon

Átszervezik a tömegközlekedést

Hősi halált halt a fiatal újbudai tűzoltó

Megkezdődött az
állomások építése
A tervek szerint e számunk megjelenésének hetében kezdődik meg a 4-es
metró Bocskai úti és Móricz Zsigmond
körtéri állomásának építése, ami miatt
több hónapig nem lehet közlekedni a
Fehérvári út belső szakaszán. A Kanizsai utca és a Bocskai út közötti részen
csak gyalogosan lehet közlekedni,
és a Móricz Zsigmond körtérnél a
Szabolcska Mihály utca és a Karinthy
Frigyes út közötti szakasz is el lesz
kerítve.
A 18-as, 41-es és 47-es villamosok helyett
pótlóbuszok közlekednek. Lapszámunk
megjelenésének hetében Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér, valamint
a Szent Gellért tér között járnak a buszok.
Augusztus 28-tól viszont csak az Etele út
– Fehérvári út csomópontja, valamint a
Móricz Zsigmond körtér és a Szent Gellért
tér között járnak majd, mert addigra kiépítik az ideiglenes villamos-végállomást a
Fehérvári út és a Dombóvári út kereszteződésénél. A korábbi elképzeléseket némileg módosította a beruházó, így a Móricz
Zsigmond körtérre közlekedő járat jele
18-47V lesz, és nem a múlt lapszámunkban
megjelent M, mint Móricz, a Szent Gellért
térre pedig a 41V jelű járat megy majd. Legutóbbi számunkban még G jelű buszról írtunk, ami az akkori elképzelések szerint a
Gellért téri célállomást takarta. (A terelések
nyomán kialakuló új forgalmi rendben való
eligazodást 3. oldali ábránk segíti – a szerk.)
A Móricz Zsigmond körtéri lezárások
miatt némileg módosul a 3-as és az 53-as
buszok útvonala is. A 3-as és a piros 3-as
a Bercsényi utca – Váli utca – Siroki utca
útvonalon keresztül érik el a Karinthy Frigyes út elején található végállomást. Az
53-asok pedig a Kosztolányi Dezső tértől
a Bocskai út – Október huszonharmadika
utca – Bercsényi utca – Váli utca – Siroki
utca útvonalon jutnak el a Karinthy Frigyes úti végállomásukra. A 14-es, 114-es
és a 103-as buszjáratokat sűrítik – tájékoz-
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tatta szerkesztőségünket a BKV. Lapzártánkkor a közlekedési vállalatnál még nem
tudtak pontos felvilágosítást adni arról,
hogyan járnak majd az érintett területeken
az éjszakai buszok. Ígéretük szerint erről
honlapjukon lehet majd olvasni.
Jelentősen korlátozzák az autóforgalmat is. A Fehérvári útra az Etele út
– Hengermalom út csomóponttól a városközpont felé csak célforgalomban lehet behajtani. A Móricz Zsigmond körtér
felé az Etele út – Tétényi út – Bartók Béla
út a kerülő. A Petőfi híd felé a Hengermalom út – Budafoki út – Bogdánfy utca
útvonalan lehet eljutni a Fehérvári útról. 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, bár
ezek csak célforgalomként hajthatnak
be erre a részre.
A teljes lezárás 2007 szeptemberéig
tart – tudtuk meg Gulyás Lászlótól, a DBR
Metró projektigazgatóság ügyvezetőjétől.
Akkora elkészül az állomás szerkezete, és
várhatóan 2x1 sávon lehet majd autózni
a Fehérvári úton. Az utat teljes szélességben csak az építkezés befejezése után lehet
majd használni.
Közben a Szent Gellért és az Etele téren már folynak az állomásépítés munkálatai, a kivitelezők három méterrel az
eredeti utcaszint alá mélyítették a munkaterületet. Innentől már résfalazó gépek
építik meg az állomások szerkezetét, és
miután elkészül a megálló „betonkerete”,
azután szedik ki a többi földet. Az Etele
téren már dolgoznak a Franciaországból
érkezett réselőgépek.
Az összesen közel száz méter hosszú
fúrópajzsok gyártását október elejére fejezik be Németországban, ahonnan szétszerelve hozzák Magyarországra, majd
itt újra összerakják a két szerkezetet. Az
alagutak fúrása várhatóan csak jövő januárban kezdődik.
(G. P.)
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A XI. KERÜLET POLGÁRAINAK HETI KÖZÉLETI LAPJA

Hősi halált halt három tűzoltó a Műszaki Egyetem lőterén keletkezett tűzben augusztus 8-án. A K épület alagsorában található helyiségben a lövedékeket felfogó gumifal gyulladt ki eddig ismeretlen okokból. A tűzhöz először Újbuda tűzőrségének két kocsija érkezett, ők mentették ki a lent
rekedteket, és ők kezdték meg az oltást, amelyhez aztán több mint 30 autót és 120 tűzoltót vezényeltek a főváros tűzoltólaktanyáiból. A tűz és a
tragédia okát azóta is több szakértői csoport vizsgálja. A három hősi halott egyike, Reppman Károly törzsőrmester a XI. kerületi tűzoltóságon szolgált, őt Lamperth Mónika önkormányzati és területfejlesztési miniszter posztumusz hadnaggyá léptette elő. Reppman Károly 1982-ben született,
20 évesen lett tűzoltó Óbudán, majd nem sokkal később, 2002 decemberében került saját kérésére az Újbudai Tűzőrséghez, ahol azóta szolgált.
Kollégái szerint feladatait mindig kiemelkedő igyekezettel és rátermettséggel végezte, ezért többször is elismerésben részesült. Tanulmányait
kitűnően végezte, az előírt követelményeket mindig teljesítette – emlékeznek rá munkatársai.
Reppman Károlyt a váli katolikus temetőben helyezték örök nyugalomra, tűzoltók tisztelegtek gyászszertartásán, valamint temetése kezdetekor
országszerte megszólaltak a tűzoltóautók szirénái. A XI. kerületi Tűzoltóság Tas vezér utcai épülete előtt ismerősök és ismeretlenek virágokat
és gyertyákat helyeztek el a három tűzoltó emlékére, már a tragédia másnapján. Két társát, Pintér Gábor rohamparancsnokot és Horváth Ákos
beosztott tűzoltót, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Speciális Mentési Parancsnokságának munkatársait posztumusz szintén előléptette a
miniszter.

Jövő júniusra nem lehet ráismerni a rendőrkapitányság régi, korszerűtlen épületére

Egyszerűbb ügyintézés, olcsóbb hivatal
Egyszerűsödhet az ügyintézés jövőre a
Polgármesteri Hivatalban, és a kerület
pénzt takarít meg azzal, hogy a Zsombolyai utcában álló volt rendőrségi
épületbe költözteti az Erőmű utcában
és a Bazsalikom utcában működő részlegeit. Az építkezés ősszel kezdődik, és
jövő év júniusára be is fejeződik.
A polgármesteri vezetés célja, hogy a kerületben szétszórt hatósági irodákat, önkormányzati egységeket egy helyre költöztesse. Ennek első lépése az volt, hogy
saját kezelésébe vette a Zsombolyai utca
5. alatti házat, azt egyik cégén keresztül
felújította, és átköltöztette a polgármesteri
vezetést, valamint néhány ügyosztályt. A
Bocskai úti épületben felszabadult helyen
kialakították az ország legnagyobb okmányirodáját a modern ügyféltérrel. A
Zsombolyai utca túloldalán, a volt rendőrségi épületet áprilisban kapta meg ingyen
az önkormányzat az államtól. Ide költöztetnék a szociális osztályt, a szabálysértési
csoportot és az egészségügyi osztályt az
Erőmű utcában és a Bazsalikom utcában
található épületből – avat be a részletekbe
Molnár Tibor, a felújítást koordináló, 100
százalékban Újbuda tulajdonában levő

Zsombolyai Kft. ügyvezetője.
Az anyagi megtakarítás évi több millió forint lehet, hiszen például az Erőmű
utca és a Bocskai út közötti telefonvonalak
bérlése egyedül havi 300 ezer forintot tesz
ki. Ehhez jön még az iratok mozgatása, a
futárok, a rendszeres gépkocsihasználat
– mondta az ügyvezető. Még nem tudni,
hogy mi lesz a két kiürülő épület sorsa. A

korábban már megszüntetett Bogyó utcai
részleg épületét a terveknek megfelelően
eladta az önkormányzat, a több százmilliós
bevétel a kerületi költségvetésbe folyt be.
Nemcsak anyagi megtakarítást remélnek azonban az összeköltöztetéstől, hanem
az ügyintézés egyszerűsödését is, hiszen
így több dolgot lehet egy helyen intézni. A
tervek szerint a kerületi ÁNTSZ, és talán a

tűzoltóság tűzmegelőző hatósági részlege is
a Zsombolyai utca 4-be költözik.
A felújított épületben egy kisebb ügyfélteret is kialakítanak. A beruházó cég
szerint a szociális ügyekhez diszkrétebb,
egymástól jobban elkülönített terekre van
szükség, mint a Bocskai úti ügyféltérben.
A szabálysértési részlegnél pedig kis, egymástól elválasztott tárgyalókat terveznek.

A Bocskai úti főépületet és a Zsombolyai
utca 5-öt – itt dolgozik a kerület politikai
vezetése –, egy híddal kötötték össze az első emeleten, erre a Zsombolyai utca 4-nél
nincs lehetőség – mondta az önkormányzati cég vezetője, aki elképzelhetőnek nevezte, hogy a Zsombolyai utca elején sétálóutcát vagy forgalom-csillapított zónát
alakítanak ki.
A Zsombolyai Kft. már benyújtotta az
engedélyezési terveket, a kiviteli tervek is
készülnek, ezek alapján írják ki a pályázatot a felújításra. Várhatóan szeptember
végén kezdődik az építkezés, és jövő júniusra fejeződik be. A jelenlegi házra még
ráépítenek két szintet, és az épület udvari
részén kétszintes, 50 férőhelyes parkolót
alakítanak ki, a tetejét füvesítik és fásítják.
A felújítást a Zsombolyai Kft. végzi,
bankhitelt is ők vesznek föl. Erre a közgyűlés már felhatalmazta a vállalkozást.
Az önkormányzat bérli majd az épületet
saját cégétől, ugyanúgy, mint a Zsombolyai utca 5-nél. A bérleti díj a piacinak
60 százaléka lesz, mert a kft.-nek., mint
az önkormányzat cégének, nem a nyereség a célja, hanem az önkormányzat
kulturált és gazdaságos elhelyezése. A
beruházó azt ígéri, hogy a felújítás hasonlóan kevés zajjal és porral jár majd,
mint a Zsombolyai utca 5. alatti épület
átépítésénél, ugyanakkor előre elnézést
kérnek a környéken lakóktól az esetleges
kellemetlenségekért.
gianone
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Célom az, hogy a kerületnek híre, méghozzá nagyon jó híre legyen

Az értékekhez ragaszkodni kell

Hétfő:
Szerda:
Péntek:

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

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

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

Honlap: www.ujbuda.hu
KIHELYEZETT
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK

 Eleven Center, XI., Rétköz u. 7.

Nyitva tartás: Hétfőn 15-19, kedden
9-13, szerdán 14-18, csütörtökön 1418, pénteken 9-13 óráig.
Tel.: 248-0777, 248-0778
KIHELYEZETT ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK

(okmányügyintézés nincs)
 XI., Bazsalikom u. 24. Nyitva tartás: hétfőn 13-17, kedden 8-11, szerdán 13-17, csütörtökön 11-12 óráig.
Pénteken zárva. Tel.: 228-5770
 XI., Kisújszállás u. 6. Nyitva tartás: hétfőn 8-12, kedden 14-17, szerdán 8-12, csütörtökön 13-16.30 óráig. Pénteken zárva. Tel.: 203-1583
BM KÖZPONTI OKMÁNYIRODA
 XI., Fehérvári út 83. Nyitva tartás:

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

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

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

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

Mikor, hogyan került kapcsolatba az MDF-el?
A rendszerváltás óta MDF-választó vagyok, de eddig politikai szerepet nem vállaltam. Dr. Csapody Miklós országgyűlési
képviselő munkáját segítem évek óta, idén
tavasszal a kampányfőnökeként is. 2003
óta vagyok tagja az MDF-nek. A párt
politikai szerepvállalását teljes egészében
magaménak vallom, a legfontosabb az értékekhez való ragaszkodás.

Hogyan látja a kerületi egészségügyi ellátást?

leményüket. A rendszer működése legyen
koherenciában a lehetőségekkel és a törvényekkel. E fórumoknak ki kell szolgálnia
azt a szellemi funkciót, amelyet én a kerület elhelyezkedéséből adódóan „Kapu
és Híd” szerepként aposztrofálok. Kapu,
mert földrajzilag a főváros nyugati kapuja, híd pedig azért, mert összeköt. Azért is
kellenek ezek a fórumok, hogy bárki felismerje és elmondhassa véleményét, képviselhesse érdekeit, az a 146 ezer ember,
aki itt él, a szó minden értelmében otthon
érezze magát.

Mennyiben más a célja, a programja, a megvalósításhoz tervezett eszközei, mint más jelölteknek,
hiszen nyilván mindegyikük a kerületért, a kerületben élőkért szeretne dolgozni?
A célok alapvetően ugyanazok, a különbséget én inkább a „hogyan”-ban, a
megvalósítás módjában, a sorrendben, a
súlyozásban látom. Amit rossz gyakorlatnak érzek, az a ciklusokban való gondolkodás. Meggyőződésem, hogy ami jó, azt

Milyen célokkal, eszközökkel és háttérrel száll
ringbe a kerületi polgármesterségért?
Elképzeléseim – amelyek egybeesnek az
MDF elképzeléseivel – alapjai az új esélyek, új lehetőségek, a másképp, máshogyan kategóriába helyezhetők. Vissza kell
kanyarodni az alapértékekhez, legyen
fontos a személy, a hitelesség, az adott szó.
Ennek a hitelességnek szeretnénk konkrét
formát adni. Mindenkinek, aki bizalmat
és lehetőséget kapott a társadalomtól korrekten számot kell adni arról, hogy mire
használta ezt a bizalmat. Véleményem
szerint az elmúlt 16 évben szétesett a magyar társadalom. Szinte mindegy, milyen
szintű felelősséget vállalva lát el közfeladatot egy ember, egy intézmény vagy akár a
városvezetés, nincs elszámoltatás. Szükséges egy olyan szervezet, egység, amelynek
lehetősége és joga lesz számon kérni. Minden társadalmi szervezetnek, csoportnak,
rétegnek meg kell adni az átjárás lehetőségét azért, hogy meg- vagy újrateremtsék
magukat, megfogalmazzák a mindennapi
életüket érintő kérdéseket. Ezért szükséges, hogy legyen egy olyan civil központ,
amely hátteret tud adni ezeknek a szervezeteknek, elhelyezés, iroda, kiszolgálás, akár marketing tekintetében is. A
társadalmi szervezetek köre mára ugyan
nagyságrendjében jelentősnek mondható,
hatékonyságuk, eredményességük azonban – részben a megfelelő háttér hiánya
miatt – kívánnivalót hagy maga után. A
kerületi civil szervezetek jól működnek,
de kevés a megjelenési lehetőségük. Egy
közmeghallgatás lényegesen kevesebb annál, mint amire szükség van ahhoz, hogy
a vélemények eljussanak az érdekeltekhez.
Jómagam, részben azért, mert magam
is alapítványi kurátor vagyok, a Magyar
Reformátusok Világszövetségének elnökségi tagja, egyházi tisztségeket töltöttem
és töltök be, látom és tudom, hogy milyen
területeken lehet lépni.
A demokrácia része, hogy mind a
képviselők, mind a lakosság közvetlenül,
mind a civil, társadalmi szervezetek, mint
informális fórumok, elmondhassák a vé-
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:

Somogyi István, az MDF XI. kerületi polgármester jelöltje, negyvennégy éve él a
kerületben. Az 54 éves gépészmérnök nehéz időszakot tudhat maga mögött, felesége alig egy hónapja hunyt el. 28 éves lányuk egy másfél éves kisfiú édesanyja, 25
éves joghallgató fiuk pedig maga is a párt
képviselőjelöltje. Somogyi István több
mint két évtizede a Kelenföldi Református
Egyházközség presbitere, 15 évig főgondnoka volt. Szakmai munkáját tekintve úgy
fogalmaz, hogy a kulturális-, a sport- és
a közösségi élet technikai kiszolgálását
végzi. Az utóbbi években projektek tervezésével-finanszírozásával foglalkozik, az
előcsatlakozási alapok és a jelenlegi támogatási lehetőségek kihasználásával.

Somogyi István: Ami jó, azt meg kell tartani,
függetlenül attól, hogy ki indította el

meg kell tartani, függetlenül attól, hogy
ki indította el. Az elődök munkáját fel kell
vállalni, eredményeikre büszkének kell
lenni. Fontos megkülönböztetni a kommunikációt a PR-tól, a kettő nem ugyanaz. Céljaink, elgondolásaink közvetítésére
legfontosabb eszközként az önkormányzat lapja, az Újbuda szolgálhat, hiszen a
kutatások szerint a kerületben élők 85
százaléka a lapból szerzi az információit.
Konkrét célként kiemelt jelentőségűnek
tartom az intézményrendszer átvilágítását
és ha szükséges, az átszervezését, mert a
24 milliárdos költségvetés jelentős részben intézményfenntartásra fordítódik.
Ott, ahol hiányoznak az alapintézmények,
természetesen szükséges a telepítés vagy
az átalakítás, ami nem egyszerű. De ha
megvan az akarat, akkor ezeket a változtatásokat, súlyponteltolódásokat végre
lehet hajtani. Az átrendeződés alapvetően
az oktatási intézményeket érintené, szigorúan őrizve azokat az értékeket, amelyek
a kerületi oktatási rendszer kiemelkedő
színvonalából adódnak. Iskoláink, nevelési intézményeink kiválóak, ezt meg kell
őrizni, csak szakmai szempontok játszhatnak szerepet a változásokban.

Az egészségügyet illetően van egy nagy
félelmem, a mögötte lévő probléma megoldását ma még nem is igazán látom. Aki
ma bemegy a Fehérvári úti rendelőbe, azt
látja, hogy korszerűen felújított, szép és
tiszta. De attól, hogy létrehozunk egy műszakilag és esztétikailag jó épületet, még
nem lesz jó az egészségügy! Abba, hogy a
rendszer javulását a kerület miként tudja
befolyásolni, hogyan tud beleszólni – túl
a fenntartói jogon – még nem tudom. Azt
viszont tudom, hogy egyetlen olyan kórházigazgatóról sem hallottam az elmúlt 16
évben, aki azt mondta volna, hogy a magyar egészségügy olyan, amilyen, de én a
saját portámon rendet teszek! Legalább
olyan területeken, ami nem pénz, vagy
nem orvos-szakmai kérdés. A személytelenség megszüntetésére, a mindennapi
üzemvitel problémamentességére gondolok. Az átfogó reformot, a struktúrát
nyilvánvalóan csak nagy rendszerként
lehet megmozdítani, de az biztos, hogy
valamilyen módon rendet kell vágni. Az
önkormányzat kezelésében lévő egészségügyi hálózatban az üzemszervezési kérdéseket nagyon egyszerűen meg lehetne
oldani. Ehhez kevésbé kellenek az eszközök, sokkal inkább a partnerek, hiszen ha
a rendszer kialakul, akkor a szabályokat
mindenkinek be kell tartani.
Precízen együttműködő rendszert
kell létrehozni, és ez nyilvánvalóan a
polgármester feladata, elsősorban a saját
stábja tekintetében, mert bár a testületet
nem ő állítja össze, de működtetni neki
kell. Ez nemcsak empátiát igényel, hanem
szervezetépítési képességet, tapasztalatot,
tűrőképességet is. Általánosan is igaznak
gondolom, hogy olyan kerületben, amelyben hihetetlen erőt képviselve sok fővárosi
és országgyűlési képviselő él, jól működő
civil szervezetei vannak, és mindannyian
csapatba tudnak állni, ott a szó legjobb értelmében vett lobbierőt lehet létrehozni.

Az egyik legjelentősebb probléma a kerületben
a közlekedés és a parkolás, ezeket illetően tervez
változtatásokat?
A kerületben jelentős az átmenő forgalom,
amit lehet és kell is csillapítani. Egyszerű
technikai lépésekkel, átszervezésekkel a
forgalmat szét kell osztani. Annál roszszabb nincs, mint ha meg sem próbálunk
változtatni azon, ami láthatóan nem jól
működik. Céljaim között szerepel az
1-es villamos áthozatala a Lágymányosi
hídon a budai hídfőig, bár az optimális
megoldás a Kelenföldi pályaudvar lenne.
Fontos a parkolási rendszer egységesítése:
komoly befektetői szándék volna parkolóházak építésére, amennyiben a rendszer
egységessé válna, előre megváltható, bárhol használható kártyával, a vállalkozásokban való elszámolás lehetőségével, és
egyszerűségével. A mai rendszert át kell
alakítani, nemcsak azért, hogy minőségi
szinten szolgálja ki az igényeket, hanem a
forgalomcsillapító hatása miatt is.
Minden területre – a már említetteken
kívül a kultúrára, dinamikus sportéletre, a
szociális hálózatra, az életkörülményekre
– vonatkozóan egyértelműen megfogalmazható célom az, hogy a kerületnek híre,
méghozzá nagyon jó híre legyen, hogy az
emberek szívesen és büszkén éljenek itt.
Garamszegi Erika

HÍREK

Hírek
FOGADÓÓRA

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 ke-

Nem tudni, mi
okozta a bűzt
Szerte Budapesten bűz terjengett augusztus 9-én. Újbudán is több helyen érezni lehetett a gyakran orrfacsaró szagot, például
a Móricz Zsigmond körtérnél, a Kosztolányi Dezső térnél és az InfoParknál. Az
okára eddig nem derült fény.
A Fővárosi Csatornázási Művek is
vizsgálódott a bejelentések alapján két hete, de semmi rendellenességet nem tapasztalt a csatornahálózatban. A szolgáltató
szóvivője, Bátori Marianna az Újbudának
elmondta: sem dugulást, sem iszaplerakódást nem találtak a rendszerben, minden a
megszokott rendben működött.
A szóvivő szerint, ha a csatornával lett
volna baj, akkor nem olyan hirtelen terjedt
volna el a szag, és nem is szűnt volna meg
olyan gyorsan. Ezenfelül nem tipikus csatornaszag áradt – tette hozzá Bátori Marianna, aki elképzelhetőnek tartotta, hogy
az aznap fújó nagyon erős szél hozta a bűzt
a fővárosba.
A Csatornázási Művek az esettől függetlenül hamarosan megkezdi a csatornarendszer átmosását.

Megtámadták az útdíjat
A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete
az Alkotmánybírósághoz fordult a XI. és a
XII. kerületben bevezetett közútkezelői és
útfenntartási hozzájárulási díj miatt.
Mint arról korábban beszámoltunk, az
újbudai önkormányzat döntése alapján a
12 tonnánál nehezebb járművek ez év július 1-jétől csak engedéllyel közlekedhetnek
önkormányzat tulajdonában álló helyi
közutakon. Az engedélyt a polgármester
adja ki egy alkalomra, vagy 30 napra, és a
közútkezelői hozzájárulásért költségtérítést, az úthasználatért fenntartási hozzájárulást kell fizetni. Budapest Hegyvidék
XII. kerületi Önkormányzat lényegében
azonos tartalmú rendelete 2005. július 1jén lépett életbe.
A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete az Alkotmánybíróságtól e rendeletek
megsemmisítését kéri, hivatkozva arra,
hogy a rendelkezések miatt egyes szállítmányozási csoportokat gazdasági hátrány
ér, ami torzítja a versenyt. Kifogásolják
azt is, hogy a rendeletek megalkotása előtt
nem egyeztettek az érdekképviseletekkel,
és tudomásuk szerint hatástanulmányok

sem készültek. A beadványban emlékeztetnek arra is, hogy a jelenleg érvényben
lévő jogszabályok szerint csak a gazdasági
és közlekedési miniszternek van joga úthasználati díjat kivetni.

Nőnek a közterülethasználati díjak
Augusztus 1-jétől átlagosan 3,6 százalékkal emelkedett a közterület-használat díja
a fővárosban. Mindez azokat érinti, akik
bármilyen árusításra szolgáló létesítményt
(pl. pavilont) üzemeltetnek, alkalmi jelleggel árusítanak, sörsátrat vagy teraszt működtetnek, illetve reklámhordozókat (pl.
reklámtáblát, hirdetőoszlopot), illetve sitt
elszállítására szolgáló konténert helyeznek
ki közterületen, továbbá állványzatot állítanak fel házfelújításhoz.
Ugyancsak augusztus 1-jétől megtiltották a kisállatok árusítását a főváros
valamennyi közterületén. A rendelkezésnek
egészségügyi okai vannak, az aluljárókban
és az utcákon árult állatok többsége ugyanis
nem rendelkezik megfelelő oltásokkal, ezért
gyakori köztük a megbetegedés. A rendelet
megszegőit pénzbírsággal sújtják.

rületi irodája és a 16. választókerület
választási irodája: 1119 Mérnök u. 40.
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.
MSZP JOGSEGÉLY

Az MSZP XI. kerületi szervezete ingyenes jogi tanácsadással áll az érdeklődők
és rászorulók rendelkezésére szeptember 6-án, szerdán 17 órától a Mérnök
utca 40. alatti székházában.
MSZP ADÓTANÁCSADÁS

Az MSZP XI. kerületi szervezete ingyenes adó-, könyvvezetési- és vállalkozási
tanácsadást tart szeptember 6-án, szerdán 17 órától a Mérnök utca 40. alatti
székházában.
MSZP A NYELVTANULÓKÉRT

Az MSZP XI. kerületi szervezete ingyenes angol nyelvi klubjának következő
foglalkozását szeptember 5-én, kedden
16 órakor tartja a Mérnök utca 40-ben.
Ennek keretében a résztvevők felmérhetik nyelvtudásuk szintjét, kommunikációs helyzeteket gyakorolhatnak, korrepetálhatják nyelvtani ismereteiket.
FIDESZ IRODA

A Fidesz XI. kerületi szervezetének
Budafoki út 9-11. alatti irodája ismét
várja az érdeklődőket. 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 06/30/384-4873as mobiltelefonon.
A MIÉP irodában metszet-kiállítás
nyílik augusztus 23-án 17 órakor BudaPest anno címmel. A tárlat a város
részleteit és életét mutatja be az 1840-es
évektől az 1940-es évekig.
JOBBIK-KAPCSOLAT

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

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

A Fővárosi Közterület-fenntartó
Részvénytársaság a XI. kerületben szeptember 23–27. között tartja meg a 2006.
évi lakossági lomtalanítási akcióját.
ÉJSZAKAI ÉS HÉTVÉGI PATIKAÜGYELET

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

Gyűlnek a cédulák
Információink szerint lapzártakor több
párt már összegyűjtötte és részben le is
adta az ajánlószelvényeket.
Az MSZP és az SZDSZ polgármesterjelöltje, Molnár Gyula augusztus 11.
óta hivatalos jelölt, és leadták valamennyi
közös induló képviselőjelölt szükséges kopogtatócéduláját. Az SZDSZ bejelentette,
hogy a fővárosban mindenütt sikeresen
befejezték az ajánlószelvények gyűjtését.
Dr. Kupper András a Fidesz-KDNP
polgármesterjelöltje augusztus 17. óta
hivatalos jelölt, és a 9-es választókerület
kivételével, ahol nem indítanak jelöltet,
szintén leadták az ajánlócédulákat.
A kerületi MDF egyéni képviselőjelöltjeinek több mint fele hivatalos jelölt, a többiek augusztus 23-án adják le ajánlásaikat.
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Új hely, régi célok

Lakos Imre: Valóra váltott ígéretek – a tettek szövetsége

A Mérnök
utcába költözött
az MSZP

Újbuda ma Budapest egyik legvonzóbb kerülete

Miért jöttek el a Bikszádi utcai épületből, mely
1989 óta volt a párt kerületi székháza?

Annak a törekvésnek az érdekében, hogy
valamennyi, a kerületben működő párt
kiegyensúlyozottan, azonos feltételekkel
és körülményekkel jelenjen meg Újbuda
politikai és társadalmi életében, hosszabb
ideje folytak tárgyalások az önkormányzattal az épületcserékre, új ingatlanok
átadására vonatkozóan. Ennek eredményeképp kapta meg az MSZP a Mérnök
utcai ingatlant, a Bikszádi utcai épület
pedig visszakerül a kezelőhöz, a Kincstári
Vagyoni Igazgatósághoz. A költözés egyik
indoka volt tehát a pártok egyenlő kerületi
megjelenése, amelynek keretében nemcsak a szocialisták, hanem más pártok is

birtokba vehettek új ingatlanokat. A másik ok az volt, hogy a Bikszádi utcai székház műszaki állapota rendkívül rossz volt,
felújításra szorult az épület, a tető beázott,
a nyílászárók tönkrementek, és más tekintetben sem tudta már szolgálni a szükséges célokat.
A Mérnök utcai ingatlan modernebb,
a jelen kor működési igényeinek jobban
megfelel. Előadótermének befogadóképessége ugyan kevesebb a korábbinál, de
több, kisebb helyiség áll rendelkezésre,
amelyekben folytathatóak a Bikszádi utcai
épületben már megszokott tevékenységek,
többek között az ingyenes jogi tanácsadás,
a nyelvi felkészítők, a számítástechnikai
lehetőségek igénybevétele, az adótanácsadás, és természetesen a képviselők is itt
tartják majd a jövőben a fogadóóráikat.
A székház tehát teljes egészében átveszi
a Bikszádi utcai intézmény szerepét. Az
őszi önkormányzati választásokig pedig
már kampányközpontként is működik.
Telefonszámaink, e-mail címeink megmaradtak, így elérhetőségünk ezeken a
módokon nem változott.
Elsődleges célunk, hogy kialakuljon
az az érzelmi kötődés tagjainkban és kerületi szimpatizánsainkban, amely a korábbi székházhoz való viszonyt jellemezte.
Hiszen tagadhatatlan, hogy az 1989 vége
óta működő Bikszádi utcai épületünk
sikereink egyik kovácsa volt. 1990-től
kezdődőn minden ciklusban választási
központként üzemelt, szorosan összekapcsolódott a párt által elért egyre nagyobb
sikerekkel, eredményekkel: 1994-től két
választókerületben is országgyűlési képviselőt adtunk, 1990-től alpolgármestert,
majd Molnár Gyula személyében kerületi
polgármestert is.
Ennek az érzelmi kötődésnek a kialakításához kell a megfelelő körülményeket
megteremtenünk. Természetesen a továbbiakban is fontosnak tartjuk a személyes
jelenlétet, a szóróanyagok terjesztését,
a plakátok kihelyezését, az utcai megjelenést, és bízunk abban, hogy egy-másfél hónap alatt a szűkebb aktív MSZP-s
szervezeti kör megszokja az új székházat.
A későbbiekben a párt törekvéseit, céljait szolgáló programokat, találkozásokat,
előadásokat is szervezünk itt.


Országgyűlési képviselőként a választást
követően nem volt lehetősége pihenésre, a
kerületi szervezet elnökeként pedig része volt
a költözésben. Maradt ideje nyaralásra?

A kormányalakítást követő hetek természetesen munkával teltek, de augusztus
első másfél hetében baráti körben, itthon
nyaraltam, augusztus huszadikát pedig
Szlovéniában, a muravidéki magyarok
körében ünneplem majd. A kampányidőszak alatt további pihenésről szó sem
lehet, legközelebb a téli parlamenti ülésszak után tervezek hosszabb szabadságot,
amely alatt kipihenhetem majd az elmúlt
igen intenzív másfél év fáradtságát.
(g. e.)



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

Az új képviselő-testület megalakulásakor a közvetlenül megválasztott MSZPSZDSZ polgármesterrel 20 fős koalíció
alakult a 18 fős ellenzékkel szemben.
A választási ígéreteink és a minimális
többség nagyon fegyelmezett, következetes, célratörő együttműködést követelt
meg tőlünk, amely sokkal több, mint politikai koalíció. Ez a tettek szövetsége volt.
Azt, hogy tegyük rendbe a költségvetést,
stabilizáljuk a gazdálkodást, tegyük áttekinthetővé a vagyongazdálkodást, és
alakítsuk ki az intézményrendszer működtetésének egyensúlyát, én kötelező
házi feladatnak tekintettem. Ugyanakkor
nem engedhettük meg magunknak, hogy
elszalasszuk a kerületünk adottságai által kínált lehetőségeket, amelyek alapján
joggal remélhettük, hogy olyan pályára
tudjuk állítani Újbudát, ami a főváros
legdinamikusabban, leglátványosabban
fejlődő városrészévé teszi.
Személyesen ez motivált a legjobban,
hiszen az első ciklusban alpolgármesterként
már átélhettem egy hasonló folyamatot,



Az elmúlt időszak megvalósult vállalásai közül a saját területén mit érez különösen fontosnak, feltétlenül megemlítendőnek?

Alpolgármesteri feladatköröm meghatározó része a
városüzemeltetési terület volt,
amelyben sikerült megvalósítanunk – évről
évre milliárdos
nagyságrendben – útjaink,
parkjaink,
játszótereink,
zöldfelületeink
megújítását és
jelentős közlekedésfejlesztéseket is. Országosan is egyedülálló játszótér-megújítási
pr o g r a mu n k
még a kerületi
ellenzék osztatlan elismerését
is kivívta. A
külső Bartók
Béla út felújítását, a gazdagréti körgyűrű új aszfaltszőnyegét, a kátyúprobléma kezelését, az
Újbuda-busz működtetését, a Savoya Park
kiépítését személyes sikeremnek is tekintem. De hatalmas vállalás volt és teljesült
a Fehérvári úti szakrendelő felújítása és a

Lágymányosi-öböl beruházás beindítása
is. Mindvégig törekedtem arra, hogy a kerületi önkormányzat olyan befektetőbarát
környezetet teremtsen, amelynek eredményeképpen a magánbefektetések szinte
robbanásszerű fejlődést eredményeztek,
elsősorban a lakásépítés területén. Mára
kerületünk Budapest három legvonzóbb,
legnépszerűbb kerületeinek egyike.


a szabadtéri színpad funkciója a Lágymányosi-öbölben megvalósítható.
Szerettem volna, hogy a Citadella is a
kerületi önkormányzat hatáskörébe kerüljön, a tárgyalások megkezdődtek, és
jó esélyt látok arra, hogy megszűnjön az a
méltatlan állapot, amely ma a Citadellán
uralkodik. Az Andor utca évek óta tartó
rendezetlensége tűrhetetlen, és az 1-es
villamost is át kell hozni a Lágymányosi
hídon. Van tehát még feladat bőven.

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?



Buda új belvárosának kialakítását a
Gellért tér, Kosztolányi Dezső tér
közötti szakaszon
terveztük, ugyanakkor még mindig
sz é g yen folt na k
tekintem a Móricz
Zsigmond körtér és
a Gomba állapotát.
Elindítottam azt a
folyamatot, hogy
a kerületi önkormányzat szerezze meg a BKV-tól a Gomba tulajdonjogát és ezzel párhuzamosan
a lehetőséget a rendezésre. A következő
időszak feladata a bezárt feneketlen-tavi
Budai Parkszínpad helyén játszótér, emlékpark kialakítása, s ezzel párhuzamosan

(h. l.)

Fővárosi és kerületi vezetők fóruma a Bikás-dombon

Nyitott Városháza
A Nyitott Városháza eseménysorozat
keretében az egyes városrészekben
megvalósult fejlesztéseket és eredményeket mutatják be a főváros és
a kerületek vezetői. Augusztus 11-én
és 12-én a dél-budai települések
és Csepel került sorra. A kelenföldi
Bikás-dombon Demszky Gábor főpolgármesterrel, Molnár Gyula újbudai
polgármesterrel, Ikvai-Szabó Imre és
Vajda Pál főpolgármester-helyettesekkel, valamint Lakos Imre alpolgármesterrel találkozhattak az érdeklődők.
Demszky Gábor beszámolt a metróépítkezés állásáról, hangsúlyozva, hogy a 4es metró gyorsaságával, biztonságával és
korszerűségével nemcsak új dimenzióba
helyezi majd a főváros közlekedését, de a
nyomvonal környékén megújulnak majd
az utcák és a terek, új parkolók létesülnek, új szolgáltatások települnek meg.
Tájékoztatást adott a megvalósult fejlesztésekről, kiemelve az újbudaiakat, így az
Etele tér, a Villányi úti villamospálya, a
Balatoni, a Budaörsi, a Karolina, a Bartók Béla út felújítását. Kitért a lakásépítésekre, a játszóterek korszerűsítésére,
a szelektív hulladékgyűjtésre, az egyre
kulturáltabbá váló ebtartásra, majd részletes tájékoztatást adott a folyamatban
lévő városrehabilitációs programon belül a panellakások felújítását segítő Panel
plusz elnevezésű pályázati lehetőségről. A
támogatási kérelmek beadási határidejét
meghosszabbították, október végéig lehet
pályázni a programra, amelyben egyharmad-egyharmad arányban vállalja a terheket az érintett lakóközösség, az önkormányzat és az állam. Jövő évtől várhatóan
bővül a pályázati rendszer, már nemcsak a
házakat, hanem a környéket, tehát a zöldterületet, a parkolókat, járdákat is rendbe
lehet tenni a növekedő támogatásokból,
vagyis a régi lakótelepek akár teljesen újjászülethetnek.
A főpolgármester részletesen szólt az
embereket leginkább foglalkoztató kérdésekről, így a gázáremelkedésről és ennek
hatásairól. Elmondta, hogy a harminc
százalékos növekedés a távhődíjakat 18
százalékkal drágíthatja majd, ám az eddigi egyeztetések és tárgyalások alapján
elég lehet a 8 százalék körüli díjemelés.
Ismertette a díjkompenzációs rendszert
is, amely a főváros és a közműcégek befizetéseivel segíti a rászorulókat, és amely
bevezetése óta, a téli kiegészítő támogatásokkal együtt 13,7 milliárd forinttal
csökkentette a szegényebbek közműdíjait.
A főváros évente 50-60 ezer családot segít
ki oly módon, hogy hozzájárul a víz-, sze-

métszállítási-, csatorna-, gáz- és távhődíj
számlákhoz. Új elem a rendszerben, hogy
több család, több háztartás, egyre növekvő összegű támogatást kaphat, a következő fűtési szezonban több mint 1,8 milliárd
forintot fordít a főváros a díjkompenzációra, ami az ideinél 15 százalékkal nagyobb
támogatást jelent.
Molnár Gyula polgármester arról a
filozófiáról beszélt, amelynek kialakítását
évekkel ezelőtt határozták el a kerületben,
és azt valósítják meg folyamatosan. Ennek lényege, hogy a probléma az, ami az
embereket zavarja, és nem, ami a városvezetőket. Tájékoztatást adott az Újbudán
végrehajtott és a folyamatban lévő fejlesztésekről, az út- és játszótér-felújításokról,
a kulturális- és sportélet körülményeinek
javításáról, az oktatási-nevelési intézmények korszerűsítéséről. Utóbbi keretében
ebben az évben összesen félmilliárd forintos felújítási munkát végeztetnek el, ennek
keretében például valamennyi nevelési intézményben teljesen új világítási rendszert
építenek ki. Elmondta, hogy ez év elejétől
a kerület minden iskolájában a korszerű
táplálkozási elvek alapján készült reform
ebédet kapnak a gyermekek, amelynek 150

Demszky Gábor, Molnár Gyula

milliós többletköltségét az önkormányzat
átvállalta. A polgármester is kitért a 4-es
metró építkezésére, mely az elkerülhetetlen útlezárásokkal és a tömegközlekedési
hálózat várható átszervezésével is érinti a
kerületben élőket. Molnár Gyula elmondta, a közelmúltban metróbiztost neveztek
ki annak érdekében, hogy a beruházás a
lehető legkevésbé zavarja a lakosságot, és

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 következő ciklus meghatározó folyamata kerületünk életében a 4-es metró építése, amellyel párhuzamosan új városrész
születik az Etele tér környékén, a Skála
helyén, és átalakul kerületünk nagy része.
A polgármesteri vezetés legnehezebb feladata az lesz, hogy ezt az átalakulást úgy
irányítsa, hogy az itt élők számára a lehető
legkevesebb problémát és a legtöbb hasznot eredményezze. Elő kell készítenünk a
következő időszakban a metró meghoszszabbítását Budaörsig, egy új híd építését
Albertfalván, és be kell fejeznünk a Lágymányosi-öbölben, valamint Madárhegyen
elkezdett beruházásokat. Folytatnunk kell
közterületeink rendbetételét és a lakótelepi házak felújítását.
Remélem, hogy az MSZP-SZDSZ koalíció továbbra is megkapja a választók
bizalmát, és vállalásainkat, ígéreteinket
ugyanúgy valóra válthatjuk a következő
ciklusban, mint ahogy az elmúlt négy évben tettük.

Révész Marianna



majd azt követően irányítója lehettem több
éven keresztül a nemzetközi elismertségű
ferencvárosi rehabilitációnak, újjáépítésnek.

Zih Zsolt

Augusztus elején vette birtokba új
székházát a Mérnök utca 40. szám
alatt az MSZP XI. kerületi szervezete, amelynek elnöke, Szabó Vilmos
országgyűlési képviselő a költözés
hátteréről tájékoztatta lapunkat.

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. Ezúttal Lakos Imre
városüzemeltetésért, városfejlesztésért felelős alpolgármester válaszait
közöljük.

ALPOLGÁRMESTEREK

a kerület érdekei a lehető legjobban jelenjenek meg az építkezés során.
Vajda Pál főpolgármester-helyettes az
Andor utca korszerűsítésére, és ezzel öszszefüggésben a lakók kártalanítására irányuló kérdésre reagált. Tájékoztatása szerint évekkel ezelőtt tárgyalásokba kezdtek
az utcában élőkkel, ennek eredményeként
megvásárolták azoktól a lakásukat, akik
felajánlották megvételre. Hangsúlyozta,
hogy amennyiben a folyamatban lévő perekben a bíróság a lakók számára kedvező
döntést hoz, azt természetesen tiszteletben
tartják, és megtörténik a kártalanítás.
A rendezvény résztvevői felkereshették a fővárosi közműcégek kihelyezett
ügyfélszolgálatait. Pénteken délután a
főpolgármester és helyettesei fogadóórát
tartottak, majd szombaton ismét találkozhattak a városvezetőkkel az érdeklődők, a
nagysátorban Demszky Gábor, Vajda Pál,
Ikvai-Szabó Imre és Molnár Gyula válaszoltak a lakosság kérdéseire.
Sikere volt a gyermekprogramoknak:
a kicsik a felfújható légvárban ugrálhattak,
a Budapest Játszóház pedig nemcsak szellemes játékaival kötötte le a gyerekeket, hanem tanított is – például a makett hidak elhelyezésével fővárosi helyismeretre. Levente
Péter szombat délelőtti műsora a borús idő
ellenére is óriási siker volt. Koncertek, esti
disco, fiatal előadók bemutatkozása színesítették még a Nyitott Városháza második
állomásának eseményeit.
garamszegi

Tömegközlekedés- és járműforgalom-elterelések Újbudán

A metróállomások építése miatt előreláthatólag 2007 szeptemberéig teljesen lezárják a Fehérvári utat a forgalom elől (lásd első oldalas cikkünket). Az új forgalmi rendben való eligazodást jeleztük ábránkon az autósoknak és a tömegközlekedést igénybe vevő utasoknak.
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Az igazgatónő az átadáskor kiemelten
szólt a kardiológia osztály fejlesztéséről,
amelynek feladata a hazánkban vezető
szív és érrendszeri megbetegedések hatékony gyógyítása. Elmondta, az önkormányzat milliárdos áldozatvállalása révén
javítottak a járóbeteg-ellátás rendszerén, a
vizsgálókat pedig korszerű műszerekkel
látták el.
Az azóta eltelt hónapok igazolták az
elvárásokat, az intézmény valóban a XXI.

Kanizsai Lászlóné főnővér a fizikoterápián

század követelményeinek megfelelő színvonalon működik. A mindennapi üzemmenetről Végh Ágnes úgy tájékoztatott,
hogy szinte minden osztályra előjegyzést

Hozzáértő ellátás kellemes környezetben

SZAKRENDELŐ

Az egészség központja a Fehérvári úton
kell kérni a labor kivételével. Mivel azonban ide nem csak a szakrendelő orvosai
küldhetnek pácienst, nehezebb a munka
összehangolása, emiatt kissé hektikus a
forgalom. – Sürgősségivel minden rendelésre be lehet menni, de van olyan osztály,
ahol már aznap fogadni tudják a beteget,
ha időpontot kér, igaz, akad olyan is, ahol
két hét a várakozás – tette hozzá az igazgatónő.
Időpontot kérhetünk személyesen a
földszinti ügyfélszolgálaton, illetve telefonon is, ez utóbbihoz két szám áll rendelkezésre (279-2156 és 279-2157). Jó tudni,
hogy ha a távbeszélős megoldást választjuk, akkor is szükségünk lesz a TAJ-számra, ezért tárcsázás előtt készítsük elő a
kártyát. Az ügyfélszolgálaton dolgozó hölgyektől megtudom, ha
most – augusztus második hetében járunk
– szeretnék például szemészetre menni, még
a mai napon tudnának
fogadni, a nőgyógyászatra a következő
héten kellene visszajönnöm.
A reumatológiára a
legnehezebb bejutni,
körülbelül két hét a várakozási idő. Dr. Tóth
Edit főorvos szerint
ennek nemcsak az az
oka, hogy sok a reumás
beteg a kerületben, de
gyakrabban is látogatják a rendelőt, mint
a más betegségekben
szenvedők. – A reuma
ugyanis fáj, ezért nem
halogatják az orvoshoz
járást. Egy nap alatt
sokszor harmincnál
is több beteg jut a reumatológián egy-egy
orvosra. Ráadásul itt nem elég az átlagos
12 perces kezelési idő, és sokszor vissza
kell hívni a pácienseket. Akut panasszal
érkező beteget még sose küldtünk el, igaz,

olykor még este 8-kor is dolgozunk. Szerencsére az intézmény átalakításakor mi
is kaptunk új, korszerű számítógépeket,
ezek nagyban megkönnyítik a munkánkat – tájékoztatott a főorvos asszony.
Egyes osztályokon csak beutalóval fogadják a betegeket, ilyen a reumatológián
kívül még az ortopédia és a neurológia.
Közvetlenül az adott rendelőnél lehet bejelentkezni a kardiológiára és a fogászatra.
Miközben a további tudnivalókat sorolják
az ügyfélszolgálatosok, hatvan körüli nő
érkezik a háziorvosától kapott beutalóval.
Amikor megtudja, hogy nem mehet most
be a rendelésre, csak egy későbbi időpontban, rettentő ideges lesz. Aztán a recepciós hölgyek addig-addig beszélgetnek vele,
míg teljesen megnyugszik. Végül csak a
hónap végére kap időpontot, de az itt megszokott pontossággal: nem csak napra, de
órára és percre. Az eleinte háborgó páciens végül mosolyogva távozik, köszönhetően az itt dolgozók hozzáállásának,
kedvességének. Úgy tűnik, ez a légkör – az
egészségügyben sajnos szokatlan módon
– az egész gyógyközpontra jellemző.
Aki olyan szerencsés, hogy csak ritkán akad dolga rendelőintézetben, biztosan meglepődik, amikor belép az inkább
modern irodaházra, mint egészségügyi
komplexumra emlékeztető épületbe. Nincsenek ronda zöldre mázolt, lemosható
falak, töredező csempék, van helyettük
elegendő ülőalkalmatosság, igényesen
kialakított mosdók. Tisztaság és rend
uralkodik mindenütt. A tájékoztatással
sincs gond: már a földszinti fogadótérben
pontosan feltüntették, melyik osztályt hol
találjuk. Természetesen gondoltak a nehezebben mozgókra is, két lift van, hogy ne
kelljen akár négy emeletet is megmászniuk a betegeknek.
A legfelső, V. emeleten az igazgatóság,
valamint a működtetéshez és fenntartáshoz szükséges irodák kaptak helyet. A
páciensek idáig nem mennek fel, csak a
negyedikig, ha például a fül-orr-gégészetre, a szemészetre, az urológiára vagy a nőgyógyászatra igyekeznek. Ezen a szinten
található egy optikus is, így ha szemüveget
kell készíttetnünk, nem is kell messzebb

fotók: Révész Marianna

Az Újbudai Egészségközpont épületét
emeletenként újították fel, úgy, hogy
közben a betegellátás egy napra sem
szünetelt. Az építésről rendszeresen
írtunk, most visszatértünk a működő
intézménybe. Az üzemeltető Gyógyír
XI. Kht. igazgatónője, Végh Ágnes
még az átadáson beszélt arról, hogy a
mostani állapotok eléréséhez fontos
politikai döntést kellett meghozni: a
rendelő működtetését Újbudának át
kellett venni a fővárostól.
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Dr. Kiss Margit főorvosnő egyik kis páciensét vizsgálja

menni. Ugyanezen logika mentén található a III. emeleten ortopédcipő-készítő
és -javító is, a másodikon pedig egy gyógyászati segédeszközöket árusító kis üzlet.
Gyógyszertár a földszinten van, rögtön a
bejárat mellett jobbra. Ez hétköznapokon
tart nyitva, egészen este nyolcig.
A kerület néhány háziorvosa is az
egészségközpontban fogadja betegeit, az
ő rendelőik az I. emelet egyik folyosóján
találhatók. Ahogy más részlegeknél, úgy
itt is fel van tüntetve mindegyik szobánál, hogy éppen melyik orvos rendel,
mettől meddig vannak a rendelési idők,
és hogy ki meddig van szabadságon. A
háziorvosokhoz természetesen nem kötelező előre bejelentkezni, de érdemes,
hiszen az adott időpontra érkező betegek
elsőbbséget élveznek.
Az épület alagsorában, a lépcsőtől
balra fogtechnikai gyorsszervizre, valamint egy különös helyre bukkanok. Az
ajtaján csak ennyi áll: sóbarlang. Az itteni
kúra az asztmás, illetve allergiás betegek
gyógyulását segíti elő, a mesterségesen
kialakított környezetben is azok a hatás-

mechanizmusok érvényesülnek, amelyek
a természetes sóbányákban.
A legjobb az volna, ha sose kellene orvoshoz menni. Ha mégis szükségünk van
a kezelésre, akkor olyan helyre szeretnénk
kerülni, ahol hozzáértő módon és kedvesen bánnak velünk, és mindezt kellemes
környezetben teszik. A Fehérvári úti rendelőintézetben ez pontosan így van.
Rózsa Melinda

Ideiglenes helyen a Bőr
és Nemibeteg Gondozó
Augusztus 18-án 12 órától a Bőr és
Nemibeteg Gondozó rendelése szünetel. A betegeket augusztus 21-től
változatlan rendelési időben (minden
nap 8-19 óráig) ideiglenes helyszínen,
a XI., Fejér Lipót u. 59. szám alatti rendelőben fogadják, mely a 7-es, 14-es,
valamint a 114-es buszokkal közelíthető meg, a Szent Imre Kórház megálló után kell leszállni.

Újbuda - mindannyiunk közös otthona.

Városrészünk sokat változott, szépült az elmúlt négy évben. Szeretnénk, ha ez a fejlődés töretlenül tovább folytatódhatna.

Molnár Gyula polgármester és Újbuda szocialista és liberális képviselőjelöltjei
Erős érdekképviselet + határozott vezetés = Épülő, fejlődő, otthonos Újbuda
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
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Közvetlen és állandó veszélyforrás Gazdagréten

Kóbor kutyák a lakótelepen
A Gazdagréti lakótelep lakói végső
elkeseredettségükben fordultak a nyilvánossághoz, így próbálva ráirányítani
a figyelmet a környéken elszaporodott
kóbor kutyákra, illetve az ezzel szorosan összefüggő kutyatartási problémákra.
A tévénézők néhány héttel ezelőtt az
egyik kereskedelmi televízióban láthatták,
ahogy buzgó sintérek befognak néhány
kutyát a lakótelep területén – ám ezzel az
akcióval nem lett megoldva semmi. A ku-

bokros, völgyes területen, ahol a kóbor kutyák szinte befoghatatlanok. Több hektáros
területről van szó, ahol derékig ér a gaz, s
mindenhol bokrokat találunk. A be nem
fogott kutyák között sok a vemhes, vagy
már hetekkel, hónapokkal ezelőtt lefialtak.
Tehát minden bizonnyal több tucat kisebbnagyobb kutya lehet még a templom mögötti részen. Az esti órákban egy legalább
kilenc kutyából álló horda továbbra is feljön
a völgyből, őket szinte minden este látom
az ablakomból. A lakótelepen próbálnak
élelmet keresni maguknak.

elképesztő esetet is, hogy a nyaralókban
elő hajléktalanok a kóbor kutyák kölykeit
árulták az egyik élelmiszerbolt előtt.


Támadtak már meg valakit?

Olyan esetről hallottam,
hogy bicikliseket kergettek meg, de arról
nincs tudomásom, hogy valakit megharaptak volna. Ezek alapvetően békés állatok, amíg az általuk őrzött területet valaki
meg nem sérti. Én nem azt szeretném,
ha elaltatnák, vagy bármilyen módon elpusztítanák őket, hanem hogy lehetőség
szerint házi kedvenchez méltó életet élhessenek, s megszűnjön ez a közvetlen és
állandó veszélyforrás a környezetünkben.
Ezek a kutyák ráadásul fertőzéseket is
hordozhatnak, mivel pedig a kutyafuttató
körül verték fel a tanyájukat – ott remélik
az élelmet a buszmegállóban várakozóktól
–, ezért sokan éppen miattuk nem viszik
le sétáltatni a saját kedvencüket.
M. KECSKÉS EDIT:



Próbáltak már a hatóságokhoz fordulni?

fotók: Dömök Viktória

M. KECSKÉS EDIT: Igen, számtalanszor írtam,

Tisztán, jóllakottan, gazdira várva az Illatos úton – a falkát nem célszerű fotózni...

tyák egy részét ugyanis nem sikerült begyűjteni. A probléma gyökereit, a jelenlegi
állapotot, a kutyafuttató körül kialakult
nézeteltéréseket, illetve a lehetséges megoldásokat az érintettektől, azaz az itt élőktől szerettük volna megtudni.


A sintérek akciója a tévénézők szeme láttára
történt. Sikerült minden kóbor kutyát befogniuk?

Nem. Sőt valójában nagy
részük itt maradt a Gazdagréti út mögötti
NAGY BÉLÁNÉ:



Honnan jöttek, hogyan verődtek össze ezek a
kutyák?

NAGY BÉLÁNÉ: Az első állatokkal 2005 ele-

jén találkozhattak az itt élők. A gazdájuk
ráunt, kitette őket. Ám a legtöbbjük a
völgy túloldalán található nyaralókból
jött. Ezeket az apró, elhanyagolt hétvégi
házakat a hajléktalanok feltörték, idővel
beleköltöztek, s ők sok esetben hoztak
magukkal kettő-három, vagy még több
kutyát, amelyek elkóboroltak, s idővel ehhez a falkához csapódtak. Láttam olyan

sok esetben telefonáltam az önkormányzathoz, illetve próbálkoztam a Főpolgármesteri Hivatalnál is, hogy valamilyen
módon segítsenek megoldást találni. Többnyire nem érkezett visszajelzés. Egyszer
az újbudai önkormányzat illetékese kijött
a helyszínre, megnézte a területet, amíg
én ismertettem vele az itteni helyzetet, ám
érdemi előrelépés azóta sem történt. Egy
újságcikk remélhetőleg végre felhívja a figyelmet erre az áldatlan állapotra.


Önök szerint mi lenne a megoldás?

Számtalan állatvédő szervezettel, alapítvánnyal próbáltam meg
felvenni a kapcsolatot, nem sok sikerrel.
Nincs elég helyük és eszközük ahhoz,
hogy erről a hatalmas területről begyűjtsék az állatokat. Én is tartok kutyát, ezért
tökéletesen tisztában vagyok azzal, hogy
mennyi törődést igényel, s mennyire hálás jószág. Az viszont senkinek sem jó, ha
egy ekkora falka gazdátlanul csatangol a
lakótelep területén. Minél hamarabb be
kellene őket fogni a kölykeikkel együtt, a
lehető leghumánusabb módszerekkel, és
HONFI GÉZÁNÉ:

elszállítani egy állatotthonba. Az lenne
a legjobb, ha új gazdát kaphatnának, ám
valljuk be, ennek nem nagy az esélye. Addig pedig lesznek olyan állatbarát emberek, akik etetik ezeket a magára hagyott
állatokat, ami nem megoldás.


Mi a gond a kutyafuttatóval?

A Tűzkő utcával szemben található a Gazdagrét lakói számára
elkülönített kutyafuttató, ahol a 153-as
busz megáll. Egész pontosan valamikor
régen úgy funkcionált, ám mostanában
egyre többször látunk kisgyermekes családokat ezen a területen, akik állandóan
panaszkodnak a kutyáink miatt, habár ez
a terület kifejezetten kutyafuttatás céljából lett elkülönítve. Sok kutyatartó ezért
inkább a parkban sétáltatja a kedvencét,
KAJDÓCSY RITA:

ám az sem megoldás, hiszen ezeket a parkokat a gyermekek és a családok részére
hozták létre. A jelenlegi helyzetben sem a
kutyafuttatóba, sem a parkba nem tudjuk
levinni a kutyáinkat anélkül, hogy valaki
ne kezdene el panaszkodni, rosszabb esetben káromkodni. Kicsit nagyobb toleranciára lenne szükség, illetve egy kitáblázott
és elkerített kutyafuttatóval sokat lehetne
tenni azért, hogy a Gazdagréti lakótelepen
kialakult állapotokon némiképp javítani
lehessen. Ezért arra kérnénk az illetékeseket, nagyobb hangsúlyt fektessenek az itt
élők panaszaira, problémáira. Abban bízom, hogy sikerül olyan megoldást találni,
ami a kisgyermekeseknek, a kutyatulajdonosoknak s talán még a kóbor kutyáknak
is elfogadható lesz.

Ha tehetnék, a legtöbben családi házat vennének

Interjú Vagyóczky Károllyal, papírpénzeink egyik megalkotójával

Újbuda továbbra
is kedvelt célpont

Gyűjtsünk forintot!

A Studio Metropolitana Kht. legújabb
kutatása a budapestiek lakásválasztási
szokásait vizsgálta. Az eredményekről
Ongjert Richárd, a cég vezetője és
Bihary Gábor, a Fővárosi Közgyűlés
európai integrációs és külügyi bizottságának elnöke sajtótájékoztatón számolt be augusztus 8-án.
Az adatfelvétel kérdezőbiztosok segítségével, telefonon keresztül történt. A teljes,
reprezentatív minta – 18 éves vagy annál
idősebb budapesti lakosok – 1000 főt tett
ki. A felmérés során rákérdeztek a fővárosi
élet megítélésére különböző szempontok
alapján, a budapestiek lakóhely-változtatásának gyakoriságára, okaira, irányára,
az előnyben részesített lakóterületre és
lakóháztípusra, a költözési szándékokra
és okokra, valamint a lakóhely-választás
szempontjaira.
A megkérdezettek 47 százaléka szerint
egyszerre jó is, meg rossz is Budapesten
élni. Inkább jól 29, nagyon jól 13, inkább
rosszul 7, nagyon rosszul 3 százaléknyian
érzik itt magukat. A fővárosiak csaknem
a fele elköltözne Budapestről, ha tehetné.
Mintegy 30 százalékuk az agglomerációs
településeket, 25 százalékuk pedig a vidéki
városokat választaná, nagyvárosba 6, kisvárosba 9 százalékuk menne. A megkérdezettek több mint a fele viszont Budapesten maradna, viszont negyedük a városon
belül jobb környékre és lakásba költözne,
elsősorban a fiatal középkorúak és a lakótelepiek mutatnának erre hajlandóságot.
Az új otthon kiválasztásánál legfontosabb szempont volt – nem meglepő módon –, hogy zöldövezetben és csendes, jó
levegőjű környéken legyen, de sokan említették a társadalmi összetételt és a közbiztonságot is. A jó kiskereskedelmi ellátás
inkább a fiatalok esetében jelent előnyt, a
családosoknak sokat számít, hogy óvoda,
iskola, vagy orvosi rendelő van-e a közelben. Ez utóbbi különösen fontos az idősek
esetében, akik a jó tömegközlekedést is kiemelték. A köztisztaságnak, az épületek ál-

lapotának, a kerékpárút-hálózatnak sokkal
elhanyagolhatóbb szerepe van a döntésnél.
A fenti tényezők alapján kialakult városrész-sorrendben – úgy, hogy a válaszadók
az ingatlanárakat figyelmen kívül hagyhatták – a II. kerület lett az első 12, a XI.
és a XIV. kerület holtversenyben a második 9-9, a XII. kerület pedig a harmadik 8
százalékkal. Jól szerepel még a III., a IV.,
a XVI. és a XVIII. kerület 5-7 százalékos
eredménnyel, a többi 15 kerület összesen
34 százaléknyi szavazatot kapott.
A felmérésből az is kiderült, hogy a
budapestiek tíz százaléka életében egyszer
sem változtatott lakhelyet, alig több mint
negyedük tartozik a gyakori lakhelyváltók
közé, háromnál többször pedig alig több
mint 28 százalékuk költözött. A többség
csupán egyszer (20 százalék) vagy kétszer
(19 százalék) váltott lakóhelyet eddigi élete
során. A fővárosiak kétötöde semmiképpen
sem költözne el jelenlegi lakóhelyéről. A nagyobb költözési hajlandóság azokban van
meg, akik vidékről jöttek Budapestre – a
főváros lakosságának mintegy a fele –, vagy
tartósan másutt, például vidéken éltek.
A vizsgálat szerint az elköltözők zöme
nem elsősorban a környezet miatt szánná
rá magát a döntésre, hanem azért, mert
nem felel meg neki a lakása mérete – vagy
azért mert kinőtte, vagy már túl nagy neki
–, illetve a jellege. Akik más környezetben
élnének szívesebben, a kosztól, a zajtól, a
zsúfoltságtól szeretnének megszabadulni, és a „zöldbe vágynak”. A költözők 72
százaléka különálló családi házba vagy
egylakásos villába menne, 13 százaléknyian többszintes, különálló, lehetőleg kertes
társasházzal is „megelégednének”. A többi
épülettípus minimális szavazatot kapott
– régi, többemeletes bérházba például a
megkérdezettek alig 5 százaléka költözne
szívesen –, bár meglepő módon a panel lakótelepet 2 százaléknyian nevezték meg lehetőség szerinti célként. Az egyre nagyobb
számban létesülő lakóparkokat a válaszadóknak csak a 4 százaléka választaná.
N. N.

Születésnapját ünnepelte augusztus 1jén a mindannyiunk által kedvelt fizetőeszköz, a magyar forint. Ez alkalomból exkluzív interjút adott lapunknak
a bankjegyek tervezője, Vagyóczky
Károly grafikusművész.
1978-tól nyugdíjazásáig a pénzjegynyomda grafikai osztályának vezetője volt. Első
önálló munkája az ezer forintos, a „Bartók” volt, ezt követte az ötezres, majd a
jelenlegi forgalmi pénz.


A rendszerváltás után jó ideig még a népköztársasági pénzek voltak forgalomban, majd
tíz évvel ezelőtt hihetetlen gyorsasággal lecserélték ezeket a mostani bankjegyekre.

A sietség oka a hamisítványok számának
rohamos terjedése volt. A nyolcvanas évek
végén már léteztek színes fénymásolók, és
ezzel hamisítottak, ezért az ötezresnél már
olyan védettségi elemeket kellett kikísérleteznünk, hogy azt az akkoriban legkorszerűbbnek számító fénymásoló se tudja
másolni. A színe is ezért lett ilyen. Egyébként a bankjegysor teljes cseréjének előkészületei már régóta zajlottak. 1992-ben
érlelődött meg annyira a dolog, hogy neki
lehetett kezdeni a megvalósításnak. Az
első új címlet 1996-ban jelent meg. Hatalmas feladat volt, egy bankjegy elkészítése
tíz hónap, hat-hét ember munkája. 1992től 2000-ig egyfolytában dolgoztunk.


Kik hagyták jóvá, hogy történt az új papírpénz
elfogadtatása?

A Magyar Nemzeti Bank létrehozott
egy szakértői bizottságot, ez koordinálta
a hosszas folyamatot. Két változat volt,
hogy kik kerüljenek a bankjegyekre, ezt
szintén ez a bizottság dolgozta ki. Az egyiken uralkodók, államférfiak, és volt egy
másik, ott pedig a tudósok, művészek. A
kettő között kellett választani. Legjobb tudomásom szerint a tematikát végül Antall
József hagyta jóvá. Az én feladatom volt
a technikai megoldások, a védettségi elemek kikísérletezése.


Elkészül egy ceruzarajz-vázlat. Hogy lesz ebből nyomat?

Bán Péter

A vezető tervező nagy méretben megrajzolja a portrét. Ez alapján rézmetszet
készül 1:1 méretben. A
régi bankjegyek ismétlődő, összetett díszítő vonalrendszerét a guilloche
gép csinálja. (Olyan, mint
egy verkli, rajzológép,
fogaskerekes szerkezet.
A pénzjegynyomda földszintjén ki van állítva egy
régi, bárki megtekintheti.) Alapozott rézlemezre
gyémánttű rajzolta a mintákat, utána, mint a rézkarcnál, maratták. Jelenleg ez már számítógéppel
készül, és fotó útján kerül
a lemezre.


Megtervezte az utolsó
magyar papírpénzt. Ahogy
jön az euró, úgy tűnik el
mindörökre a forint, ezzel
nemzeti sajátosságunk
egyike is megszűnik.

Pontosan így van, és ez
a többi uniós országra
is igaz. De ha csak az én
területemet nézem, egy
művészeti ág, a rézmetszet is megszűnik. A magyar pénz volt az egyike
azon keveseknek, amelyik
a hagyományos, 19. századi metszett technológi- A művész, aki saját pénzével fizet
ával készült. Nem egyszerű nyomtatványok, inkább nevezhetjük gyek kezelése manapság is eléggé kultúráönálló grafikai alkotásoknak. Megszűnt a latlan. Nem úgy veszik kézbe, mint ahogy
pénzjegynyomda grafikai osztálya, ezzel én szeretném, mint egy rézkarcot, hanem
a rézmetsző technológia meghalt. A szak- begyömöszölik az erszénybe.
ma is ki fog halni, mert nincs hol tanulni,
 Ön az egyetlen ember ebben hazánkban,
ezt csak ilyen helyen érdemes csinálni.
akinek saját pénze van. Mennyire tudta megIdőigényes, nehéz munka, egy portré 5-6
szokni az alkotását, mint fizetőeszközt?
hónapig készül.
Mint bármelyik polgár, aki pénzt vesz a
 A magyar bankjegyek művészi értelemben is
kezébe. Időnként el szoktam merengeni a
értékesek, egyre többen gyűjtik.
dolgon, hogy mi lett volna ha... Mindig a
Ismert fényképről a jelenet, hogy az inflá- legjobbat igyekeztem csinálni.
ciós bankókat utcaseprő söpri. A bankjeKép és szöveg: Kertész Dániel
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A38 ÁLLÓHAJÓ
XI., Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940
AUGUSZTUS 23. 17.00 Első könyvek – Első

könyvesek. Czéh Zoltán: A Pókháló csillagkép,
19.00 Étterem: Midnight Fashion, 21.00 Blue
- Lépj tovább! Žagar, DJ Bootsie Quartet.
AUGUSZTUS 24. 21.00 Perfect (JAM), Likkle T
(D), MC Kemon, Columbo, 21.00 Tetőterasz:
Easy Juggling (Bosi és vendégei). AUGUSZTUS
26. 22.00 Krafty Kuts (UK), Palotai, Vida L&G,
Bergi+Dalma. AUGUSZTUS 28. 21.00 Mondays
on Waves: PASOund System. AUGUSZTUS 29.
21.00 Orrterasz: Bergi’s Kitchen House.
AUGUSZTUS 29., 30. 19.00 Étterem: Trio Affairs.
AUGUSZTUS 30. 21.00 Orrterasz: Erik Sumo és
barátai.
FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
XI., Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868
HÉTFŐ 14.00 Nótakincs Klub, 16.00 Nyugdíjas

torna, 17.00 Cross training, 18.00 Gerinc torna.
KEDD 16.30 Etka jóga, 17.00 Alakformáló
torna, 18.00 Tai Chi.
SZERDA 10.00 Yang Xin Csikung, 17.00 Cross
training, 17.00 Gyógytorna.
CSÜTÖRTÖK 16.00 Szeretet Klub, 16.00
Nyugdíjas torna, 18.00 Gerinc torna.
PÉNTEK 17.00 Tájak, Korok, Múzeumok Klub.
SZOMBAT 14.00 Tiszteletbeli Hollótanya Klub.
VASÁRNAP15.00 Nosztalgia Klub.
GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253
KEDD 10.00 Eklektika Klub, 16.00 Sakk és

Kártya Szakkör.
SZERDA 18.00 Iai Jutsu.
PÉNTEK 18.00Taoista Tai Chi.

NYÁRON MINDEN HÉTKÖZNAP 10.00-18.00-IG

ingyenes pingpong-, csocsó-, társasjáték- és
internetezési lehetőség diákoknak.
AUGUSZTUS 21–26-IG Iai Jutsu mesterkurzus.
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00-18.00-IG
Gazdagréti Közösségi Számítógépes Központ
és eMagyarország Pont.
KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363
HÉTFŐ 15.30 Kóruspróba.

SZÍNHÁZ

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN

Budaörs, Szabadság út 26.
AUGUSZTUS 25. bemutató, 27. 20.00 A

furfangos menyasszony.
AUGUSZTUS 29. 20.00 Thuróczy Katalin:
Carletto. A Zalai Nyári Színházak Kht.
vendégjátéka.
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.
BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760
AUGUSZTUS 26. Utazás a világkörül. A

Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok
Országos Szövetségének fotókiállítása.
Megtekinthető SZEPTEMBER 12-IG.
CONGRESS PARK HOTEL FLAMENCO
XI., Tas vezér u. 7.
SZEPTEMBER 8-IG az Indonéz Magyar

Kulturális Egyesület kiállítása.

HÉTFŐ, SZERDA 18.00 Step aerobic, 19.00

Kondicionáló torna.

HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 9.00 Alakformáló

torna.
KEDD 17.00 Ifjúsági klub.
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00-IG
Újbudanet lakossági internet-használat.

rekreációs (tartásjavító) torna.
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 18.00 Sport és Jóga!
SZERDA 19.00 PÉNTEK 17.00 Pingpong Klub.
CSÜTÖRTÖK 17.00 Női torna.
MINDEN VASÁRNAP Goldance tánciskola 11.30
kezdő, 15.30 szuper haladó, 17.00 versenytánc
előkészítő II, 18.30 versenytánc előkészítő I.
MINDEN VASÁRNAP 8.00 Katolikus szentmise.
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00-18.00-IG Net-Kuckó
eMagyarország pont. Minden megkezdett óra
200 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak ingyenes.
AUGUSZTUS 26-TÓL SZEPTEMBER 15-IG hálózatfelújítás miatt zárva.

Az Ásvány, Csapody Vera Növénybarát,
Csincsilla, Díszmadár, Gombász,
Hajózástörténeti, Madárpók, Tengerimalac,
Törpenyúl és Vadászgörény klubok várják
az érdeklődőket a szakmai kirándulásokra,
gyűjtőutakra. Felvilágosítás kapható: 4669019.
KIÁLLÍTÁS: Öveges József emlékkiállítás:
dokumentumok, tárgyi emlékek bemutatója,
filmbemutatók. Előzetes 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., Tájék u. 26. Tel.: 325-5722, 391-4610, fax: 200-1168

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.
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.
AUGUSZTUS 26. Pilis. Hegy-tető – Szekrény-kő
– Pap-rét – Muflon kunyhó – Bölényes-rét
– Visegrád. Találkozás: 6.45-kor a Batthyány
téri HÉV végállomáson. Táv: 16 km. Szint: 300
m. AUGUSZTUS 27. Budai-hegység. KözépsőJegenye-völgy – Zsíros-hegy – Nagyszénás
– Nagykovácsi. Táv: 16 km. Túravezető:
Kremser Ferenc.

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

RÉT GALÉRIA

XI., Törökugrató utca 9. Tel./fax: 246-5253
AUGUSZTUS 27-IG A Csellengő Művészeti
Tábor csoportos kiállítása. AUGUSZTUS
29. 18.00 Mikrokozmosz. Kohári Csaba és
Tatai Balázs fotókiállítása SZEPTEMBER 5-IG

hétköznapokon 10 és 20 óra között.
SCHEFFER GALÉRIA

XI., Kosztolányi D. tér 4.
SZEPTEMBER 10-IG Olescher Tamás képei.

TRANZIT ART CAFÉ

XI., Bukarest u., Ulászló u. sarok Tel.: 209-3070
AUGUSZTUS 22. Antal László fotói Thaiföldről. Megtekinthető SZEPTEMBER 25-IG.

XI. KERÜLETI HELYTÖRTÉNETI
KIÁLLÍTÓHELY
XI., Erőmű u. 4. T.: 365-6126

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

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
CSÜTÖRTÖK 18.30 Bibliaóra.
VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, 17.00 (kivéve

3. vasárnap) Istentisztelet.

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

GAZDAGRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
XI., Rétköz u. 41. Tel.: 246 0892.
MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet és

gyermek istentisztelet.
SZERDA 9.00, PÉNTEK 9.30 Baba-mama klub.
PÉNTEK 17.00 Ifjúsági bibliaóra 12-18 éveseknek.
MINDEN 2. KEDD FELVÁLTVA 16.00 Bibliaóra a
nyugdíjas házban (Gazdagréti tér 4.), illetve
nyugdíjasklub a templomban.
Hittanórák a Csíkihegyek és a Törökugrató
utcai iskolákban.
KELENFÖLDI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
XI., Bocskai út 10. Tel.: 361-2159.
MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 10.00 (gyülekezeti

terem) Kismamaklub.
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.

 HÉTFŐ

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

AUGUSZTUS 23., 30.  SZERDA
20.00 a 9STV műsora

AUGUSZTUS 28.
 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

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

csoport, Árvai Zoltán, Bakos Tamás, Bodnár
Imre, Huller Ágoston, Magyar József kiállítása. Nyitva SZEPTEMBER 15-IG.

A galéria előzetesen telefonon egyeztetett
időpontban látogatható.

18.00
18.40
18.50
18.55
19.25

HÉTFŐ 19.00, SZERDA 18.00 Jazz-gimnasztika.
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 9.00 Senior megelőző

XI., Alsóhegy u. 38.

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

AUGUSZTUS 21.

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

katolikus szentmise.

MOLNÁR-C. PÁL GALÉRIA

Augusztus 21 – 30.

ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ

KARINTHY SZALON

XI., Karinthy F. út 22. Tel.: 209-3706
AUGUSZTUS 25. Az 5KOR képzőművész

Repülős ünnepi főpróba a Duna felett

Dömök Viktória

AJÁNLÓ
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A látszat többszörösen csal: a kondenzcsíkot húzó repülőgép nem zuhan le, csak gyakorol az augusztus 20-i ünnepi
műsorra készülve, a rakpart nem azért üres, mert mindenki most utazott el szabadságra, csak éppen le van/volt zárva
biztonsági okokból a tűzijáték miatt. Ha nem lennék autós, isten bizony nagyon tetszene ez a látvány itt a Duna-parton.

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

Miserend: 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 Istentisztelet, 10.00 Istentisztelet gyermekeknek, 11.00 Konfirmációs felkészítés.
MINDEN HÓ 4. HÉTFŐ 18.30 Fiatalok Biblia
Köre (20-35 éveseknek). Hittanórák a Bethlen
Gábor, a Keveháza utcai és a Teleki Blanka
általános iskolákban.
FARKASRÉTI REFORMÁTUS GYÜL.

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

11.30 Szentmise.

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
XI., Neszmélyi út 36. Tel.: 06/20/371-1292
MINDEN HÓ 3. VASÁRNAP 17.00 Istentisztelet.

Hittanórák a Menyecske utcai Általános
Iskolában hetente 5 csoportban. MINDEN HÓ 4.
SZERDA 18.30 Házas és Szülői Kör.
SZENT IMRE-PLÉBÁNIATEMPLOM

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

XI., Villányi út 25. Tel.: 466-5886

MINDEN VASÁRNAP 10.30 Református isten-

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 8.00, 18.00,
VASÁR- ÉS ÜNNEPNAP 7.00, 8.00, 9.00, 10.15,

tisztelet. Konfirmációs felkészítés, ifjúsági óra,

11.30, 19.00. SZERDA 9.30 Baba-mama kör
(Szent István Ház), 18.30 Placid atya
katekézise.
CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok
beszélgetése (SZIH).
SZOMBAT 7.00 Laudes a szentmisében,
17.30 Vesperás a Jézus Szíve oltárnál.
MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 18.00 Szentmise a
plébánia betegeiért, szenvedőiért.
AUGUSZTUSBAN MINDEN VASÁRNAP 9.00
Családi mise az éppen itthon lévő vagy idelátogató családoknak.
AUGUSZTUSBAN MINDEN SZOMBATON

17.30 Zsolozsma a Szent Gellért oltár előtt
vagy esküvő esetén az alsó hittanteremben.
AUGUSZTUS 23. Szentségimádás az Ulászló
utcai kápolnában.
AUGUSZTUS 25. 18.00 Közös szentmise a plébánia betegeiért.
AUGUSZTUS 28. Újra kezdődnek a reggel 7.00
órai szentmisék.

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 Vöröskereszt
programjai
VÉRADÁSI IDŐPONTOK
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.)
PÉKÁRU OSZTÁS
Minden szerdán 16 órától a
Szociális bázison (Erőmű u. 6.)

Nyolcvan évvel ezelőtt, 1926
augusztusában Alpár Ignác és
Kotál Henrik építészek közzétették
a Gellért-hegyre tervezett Magyar
kálvária jellegrajz-csomagját.
Sok elképzelés és ötlet születet már a főváros építésére és szépítésére, voltak, amelyek megvalósulhattak, mások viszont
csupán tervek maradtak. Többször fordul
elő olyan eset, amikor az elképzelésből
csupán évtizedek múlva lett valóság, mások még mindig vita kereszttüzében állnak, mint például a hajdani Tabán beépítése. Komoly tanulmányok, tervrajzok is
készültek egyes elképzelésekről, az ötletgazdák ezzel is igyekeztek népszerűsíteni
egy-egy reménybeli alkotást.
E reménybeli művek sorába tartozik
Alpár Ignác és Kotál Henrik kálváriaterve. Megalkotásának gondolata a két
világháború közti korszak politikai alaphangulatát tükrözi. Alpár és Kotál a Gellért-hegy lejtőjére álmodta meg a kálvári-
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Magyar kálvária a Gellért-hegyen

Nyolcvan éves álom
át, azon a helyen, ahol akkoriban még állt
a hajdani Budai Kálvária néhány stációja.
Elgondolásuk szerint tizenhárom különböző alakú és stílusú kápolna, valamint
egy golgota képezte volna a létesítményt.
A kápolnák – egy-egy stációt vizionálva
– küllemükkel és belsejükkel a korábban
Magyarországhoz tartozó városok és vidékek építészeti jellegzetességeit idézték.
Belül a Megváltó szenvedéseinek plasztikus ábrázolását és a háttérben az adott vidéket megjelenítő falfestményt képzeltek
el a tervezők.
Alpár Ignác a különböző tájegységek
építészete mellett a művészeti ág honfoglalás óta bekövetkezett fejlődését is
meg kívánta jeleníteni, így külön gondot
fordított arra, hogy a térbeli és időbeli

különbségeket is megformázzák az egyes
építményeken, úgy, hogy a fő hangsúlyt
közben ne csorbítsák. A kálváriasort a
nyugat-magyarországi, a pozsonyi, a felvidéki, a munkácsi, a nagyváradi, a kolozsvári, a bánáti, az aradi, a székely, a brassói,
a bácskai, a muraközi és a tengermelléki
kápolna képezte, amelyet a Golgota zárt
volna le.
Herczeg Ferenc, az ügy felkarolója kifejezte, hogy a Mezőgazdasági Múzeum
zseniális megalkotóját joggal tarthatják
érdemesnek arra, hogy ebben a munkában az elmúlt idők mestereinek a nyelvén
szóljon a világhoz. A tervrajzok hiánytalanul el is készültek, majd lassan, mint annyi
minden más, ezek is feledésbe merültek.

Kertész István

Tíz éves a Magyar Szentek Temploma

Révész Marianna
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Tíz évvel ezelőtt, 1996. augusztus 13-án szentelték föl a Magyar Szentek Templomát a Magyar
Tudósok körútja l. alatt, a Petőfi híd budai hídfőjénél. Az évfordulót különböző egyházzenei
eseményekkel kívánják ünnepélyesebbé tenni: november 12-ig, a templom búcsújáig a hétvégi
szentmiséken és a hangversenyeken a legkiválóbb budapesti énekkarok működnek közre, kitűnő karnagyok vezényletével, neves orgonaművészek részvételével. A koncertek ingyenesek.
Első alkalommal szeptember 2-án, szombaton 18.30-kor a szentmisén Solymosi Ferenc orgonaművész, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanára működik közre, majd a templom felújított
orgonáján hangversenyt ad. Képünkön július 8-án Balás Piri László önkormányzati képviselő
fogad örök hűséget a kosárlabda-válogatott üdvöskéjének, Károlyi Andreának.

Ciszterci gyökerek

Pozsonyi stáció

Munkácsi stáció

Először 1995-ben indultunk útnak, hogy
felfedezzük a plébániánkat – a Ciszterci
Szent Imre Plébániát – kialakító és jelenleg is fenntartó ciszterci rend alapítóinak
eredetét, európai „gyökereit és hajtásait”. Természetesen Franciaországban,
Citeaux-ban, a XI. században elsőnek alapított monostorban kezdtük, ahol jelenleg
is trappista (szigorú fegyelmű ciszterci)
szerzetesek élnek. A 2000. millenniumi
évet kivéve évenként jártunk egy-egy országban, országrészben. Idén, a 11. úton,
visszatértünk a „kezdetekhez”, és két svájci után Provence monostorait és nevezetes
pontjait kerestük meg.
A ciszterciek építészete a romanikából
gótikába átmenő stílus. A templomok
oszlopai felfelé irányítják a tekintetet, és
főleg azokban, ahol nem barokkosították
az egyszerűségükben csodaszép épületeket, még gyönyörködhettünk a nemes
vonalakban, mint mostani utunkon, pl.

Hautcombe, Sénanque, Salvacane és Le
Thoronet monostoraiban.
A német és északibb vidékeken sok
templomot és monostort az evangélikus
egyház tart fenn és gondoz eredeti formájában, oktatási intézményként, hangversenyteremként, szeretetotthonként.
Európa közepén sok monostor állami
gondozásban, mint kulturális létesítmény,
szálloda, sőt börtön működik. A most
Provence-ban bejárt monostorokban, ha
kevesen is, szerzetesek, szerzetesnők élnek,
akik mezőgazdaságból, miseruha-készítésből, könyvkötésből tartják fenn magukat.
Ez alkalommal a monostorokon kívül
még meglátogattuk Avignont, a pápák
városát, barangoltunk Nîmesben és Aix
en Provence-ban, Szent Lajos király városában, St. Gilles-ben és a monostorokon
kívül még felfedeztük a régi római kultúra
nyomait, építményeit.
Lászlo Ágota

2002-2006
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Újbuda négy éve
2002-2006
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Parkok, utak, terek,
közlekedés, közművek

Négy éven át vezethettem kerületünket, és köszönöm Önöknek is,
hogy most a jól végzett közös munka örömével tekinthetünk, tekinthetek vissza az elmúlt esztendőkre. Újbudát a lendületes fejlődés a
főváros egyik legígéretesebb, legvonzóbb kerületévé tette.
Bízom benne, hogy Önök a mindennapok során is érzik a változásokat, és hogy Újbuda nemcsak szerethetőbb, de emberibb, fokozatosan megújuló közterületeivel, intézményeivel, új busz- és villamosjárataival élhetőbb is lett. Rengeteg feladat vár még ránk, de hiszem, hogy
Önök is úgy gondolják, hogy jó úton, jó irányba haladunk.
MOLNÁR GYULA,
ÚJBUDA POLGÁRMESTERE

Az elmúlt közel négy évben 82,3 milliárd forinttal gazdálkodott az önkormányzat, így a ciklus végén illendő bemutatnunk, hogy mi mindenre fordítottuk az Önök ránk bízott pénzét. Első összeállításunk a kerület közterületeinek változását,
fejlődését mutatja be. Önök, akik itt élnek Újbudán, a lakóhelyük közelében számos változást, fejlesztést fel tudnának
sorolni: hol épült út, járda, hol újítottak fel parkot, játszóteret,
melyiket őrzik azóta is a vandáloktól. Természetesen nem
lehetséges négy év munkájának minden részletét felsorolni, számba venni. Összeállításunkban csak a legjelentősebb
beruházásokat, és azokat a kezdeményezéseket mutatjuk
be villanásszerűen, amelyek mindennapi életünket, életünk
minőségét leginkább befolyásolják.
Már 24 szelektív
hulladékgyűjtő
sziget működik
Újbudán

A megújult Móricz Zsigmond körtér madártávlatból

Nyaranta virágok díszítik a kerületi
főutak lámpaoszlopait

Karácsonyra ünnepi díszbe öltözik Újbuda belvárosa

A kerületi közterek közül talán a Szent Gellért
tér szépült meg leglátványosabban

Költségvetés és fejlesztések
Újbuda az elmúlt négy évben
82,3 milliárd forintot költött. A
kerületi intézményrendszer
működtetése jelentette a legnagyobb kiadást, átlagosan
minden 100 forintból 70–75-öt.
A fennmaradó pénzből – összesen 13,8 milliárd forintból – sok
fejlesztést, beruházást sikerült
megvalósítani.
A kerület elmúlt négy évi gazdálkodására a legjellemzőbb adat
az, hogy míg 2002-ben az összes
kiadás 18 és fél milliárd forintról
25 milliárd forintra növekedett,
addig a működésre fordított öszszeg csak 700 millióval nőtt. A
kerület ráadásul évek óta hiány
nélkül zárja a pénzügyi évet.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK SZÁZALÉKBAN 2003-2006

JELMAGYARÁZAT A TÉRKÉPHEZ
Játszótér és
parkfelújítások

Felújított mellékutcák

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek
Felújított főutak

Útszőnyegezések

TAVASZI–NYÁRI
KERÜLETTAKARÍTÁS
A kerületben már évente két
alkalommal szervez takarítást és
veszélyeshulladék-gyűjtést az
Újbuda Prizma Kht. Az önkormányzati cég gondoskodik a közterületeken a parlagfű kaszálásáról is.
A járdák és utak gépi takarítását új,
modern célgépekkel végzik.

PARLAGFŰ
KÉNYSZERKASZÁLÁS
Az országban Újbudán
rendeltek el elsőként kényszerkaszálást magántulajdonú telken, és itt történt
meg első alkalommal,
hogy a hatóság egy lezárt
teleken is elvégeztette azt.
2005-ben 6 alkalommal,
idén eddig 2 alkalommal
kellett elrendelni hasonló
kényszerintézkedést.

Járdaépítések
és felújítások

RONCSAUTÓ
ELSZÁLLÍTÁS
2000 roncsautó tűnt el
a kerületi utcákról az
önkormányzat roncsautó-mentesítő akciója
keretében. Ha a tulajdonos maga nem viszi
el az autót, akkor azt az
önkormányzat szállítja
el, és büntetést szab ki.
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JÁTSZÓTÉR-FELÚJÍTÁSOK

AKADÁLYMENTESÍTÉS

2008-ig az országban mindenhol az európai uniós szabványokhoz kell igazítani
a játszótereket. Újbudán ez összesen 67 játszóteret érint, amelyek teljes átépítése már idén nyárra, – tehát a határidő előtt több mint két évvel – megtörtént.
13 helyen a játszótereket őrzik, és este bezárják, további 4 játszótéren pedig felügyelet van. A játszótereken található játékok nemcsak biztonságosak, hanem
a gyerekek testi és szellemi fejlődését is elősegítik.

A kerület 135 millió Ft-ot fordított akadálymentesítésre
Újbuda több mint 100 pontján. A kereszteződéseknél úgy
építette át az önkormányzat a járdákat, hogy azok kerekes
székkel, babakocsival is könnyebben járhatóak legyenek.

A JÁTSZÓTEREK FELÚJÍTÁSÁRA KÖLTÖTT ÖSSZEG
2003-2006

SEBESSÉGJELZŐ
BERENDEZÉSEK

180 000 000 Ft
162 005 000 Ft
180 000 000

A közlekedés irányításának alternatív eszközei azok a mobil sebességjelző berendezések, amelyeket
a szakemberek a jövő jelzőlámpájának tartanak. 2006 februárja óta
három berendezés jelzi – eddig 18
ponton alkalmazva – az autósoknak
járművük aktuális sebességét.
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(12 TONNÁS KORLÁTOZÁS)
A kerületi utak állapotát védi az a
rendelet is, amely szerint a 12 tonnánál nehezebb teherautók csak útvonalengedély birtokában hajthatnak
be a kerületi tulajdonú utakra.

CSATORNÁZÁS
A XI. kerületben az elmúlt négy évben
3728 méternyi új csatorna épült 915
millió forintból. A Bartók Béla úti csatornacserén kívül elkészült a közműhálózat Madárhegy felé is.

KERÉKPÁRUTAK

A LÁGYMÁNYOSI-ÖBÖL FEJLESZTÉSE
ÉJSZAKAI BUSZJÁRATOK

A Lágymányosi-öbölben évtizedes elhanyagoltság után 2005-ben megkezdődött egy, a Margitszigethez fogható park, és szórakoztató központ építése.
2006 elején elkészült a Spartacus SE új csónakháza, az év végéig pedig a gát
sétányai és a többi étterem. Az első ütemben felépül a vízi színház és számos
sportpálya is. Közép-Európa legnagyobb kulturális-szórakoztató beruházása
40 hektáros területen valósul meg.

2005 szeptemberében átszervezték az éjszakai
járatokat. Az új rendszerben több járat is érinti
Újbudát, bekapcsolva az éjszakai közlekedésbe
Sasad-Sashegyet is.

2005 őszén a gazdagréti kerékpárosok kezdeményezték a gazdagréti
lakótelepet a Móricz Zsigmond körtérrel összekötő kerékpárút kiépítését. A tervek egyeztetése után
a beruházás első szakasza a Lapu
utcától a Boldizsár utcáig – 38 millió forintból, 2880 méter hosszan –
2006 őszére megvalósul.

VILLAMOSOK
A 18-as villamos pályájának, valamint a 41-es
villamos útvonalának meghosszabbítása jelentősen javította a kerületi tömegközlekedést

ÚTÉPÍTÉSEK, ASZFALTOZÁSOK 2003-2006
208 000 000 Ft
172 903 000 Ft

ÚJBUDA-BUSZ

221 574 000 Ft
123 996 000 Ft
UTAK SZÁMA

2003-ban indult el az Újbuda-busz körjárata,
közvetlen összeköttetést teremtve Gazdagrét,
Kelenvölgy, Kelenföld és a kerület központja
között.

19 út

17 út
13 út
10 út

ÓRIÁSKÖVEK
Ötven helyre helyezett ki Újbuda önkormányzata nagyméretű köveket, amelyek az autósoktól
védik a zöldterületeket. Egy ilyen kő kihelyezése
mindössze 3 ezer forintba kerül, míg a régebben
általánosan alkalmazott fémkaró 20 ezerbe.

Az összegek a Bartók Béla út felújítását nem tartalmazzák

A kerületi utak felújítására négy év alatt – a Bartók Béla út felújítása nélkül
– 1 221 739 000 forintot fordított Újbuda.

Szöveg: Domonkos Csaba Layout: Tóth István Gergely, Vrbanac Zoltán Fotók: Újbuda archívum

KÜLSŐ BARTÓK BÉLA ÚT
2005-ben teljesen átépült az addig rendkívül rossz állapotú út,
több éves előkészítő munka után. A felújítás során a közművezetékeket és a villamospályát is kicserélték. A teljes beruházás
értéke elérte a 2 milliárd forintot. Ebből a csatorna- és útépítés
1,2 milliárd forintba került, amelyből saját forrásból Újbuda 345
millió forintot állt.

IFJÚSÁG
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Hatmilliárd forintot hoz az országnak

SZIGET 2006

Sátrak a platánok alatt

A zenei élményeken túl kulturális
programok is várták a látogatókat, több
múzeum is kiköltözött a Szigetre, többek
között a Művészetek Palotája, a Szépművészeti Múzeum, és a Terror Háza is. Ez
utóbbi nem is sátorba, hanem egy nagy
konténerbe rendezkedett be, és az érdeklődők itt próbálhatták ki az Egyesül Államokban kifejlesztett Freedomfighter
56 nevű számítógépes játékot, amely az
1956-os forradalom fél évszázados fordulójára készült. Virtuálisan így bárki pesti
sráccá válhatott néhány percre.
Azok, akik nem a történelemtudásukat, hanem logikai képességüket akarták
felmérni, a Civil Sziget vagy a Logikai Játékok sátra felé vették az irányt, ahol mindig
akadt egy-egy szabad játék vagy ördöglakat. Az egész napos nyüzsgés hatására a
Csendszoba népszerűsége is egyre jobban
nőtt, ahova egyszerre csak egy ember me-

Az „ottalvós” hetijeggyel rendelkezők már
június 8-án beköltözhettek a másnap kezdődő fesztivál helyszínére, amely az első
napon 45 000 látogatót vonzott, és ez a
szám egy hét során egyre csak nőtt. A Sziget több mint tízéves története folyamán
könnyűzenei fesztiválból olyan kulturális
programmá nőtte ki magát, amely a legfiatalabbaktól a legidősebbekig mindenkinek színes kikapcsolódást nyújt.
A rendezvény fő profilja továbbra is a
zene maradt, idén olyan sztárok léptek fel,
mint a brit rock aktuális fenegyerekei, a
Franz Ferdinand, vagy a Kustorica-filmek
szerelmesei által kedvelt Boban Markovic
Orkestar, de itt járt többek között a
Radiohead, a Prodigy, a Scissor Sisters, és
a The Rasmus is. A magyar könnyűzene
legjobbjai se maradtak otthon, itt
volt a Quimby,
a Zanzibár, a
Tankcsapda, a
Hiperkarma,
mindenki, aki
manapság idehaza sztárnak
számít. Minden
színpad más-más
stílusnak adott
otthont. A feltörekvő tehetségek
a Talentum színpadon mutathatták meg magukat
a nagyérdeműnek, a kevésbé
feltörekvők pedig
a karaoke sátorban énekelhet- A bevállalós csajok: tejben-vajban, na meg csokiban
tek éjjel-nappal.
A szervezők mindent megtettek azért is, hetett be. Csend tekintetében a legjobban
hogy a jó hangulatot ne moshassa el az eső azok jártak, akik a Silent Disco mellé verés a sártenger, így a sátrak alá fa-, a nagy- ték sátrukat, ebben a diszkóban mindenszínpad környékére műanyag burkolat ke- ki fülhallgatón hallgathatta a különböző
rült. Az időjárás valóban nem volt kegyes stílusú slágereket, csak a tánc és egy-egy
a szigetlakókhoz, de a tavalyi látogatóre- kurjongatás emlékeztetett arra, hogy hol
kordot így is sikerült beállítani.
is vagyunk valójában. A csöndes, de még-

is intellektuális elfoglaltság kedvelői is sok
program között válogathattak, „beszélgetős” sátor is akadt jó néhány, téma pedig
kifogyhatatlan mennyiségben állt a résztvevők rendelkezésére, kezdve a környezetvédelemtől az atomenergián át egészen
Afrika helyzetéig. Évek óta megkülönböztetett figyelem övezi a Lumináriumot,
ahová a nap bármely időszakában kígyózó
sor szeretett volna bejutni, mivel a teljesen
zárt műanyag járatrendszer falain átsütő
nap olyan vizuális élményt nyújt, amelyet
senki nem akart kihagyni.
Egy ilyen nagyszabású eseményről a
média sem akart lemaradni, így hazánk
vezető tv- és rádióadói is színpaddal vagy
sátorral készültek a fesztiválra, és ezek közül volt, ahol bárki kipróbálhatta magát
bemondóként vagy meteorológusként. A
tájékozottsághoz néhány nagyobb újság
standja is hozzájárult, több hetilap külön a Szigetre kiadott újsággal készült, de
napilapokban sem volt hiány. Ha már a
tájékozottság szóba jött, a fesztivál területén kihelyezett térképek ellenére a kevéssé
gyakorlott szigetlakók könnyen eltévedhettek, így egy-egy késő esti séta közben
jól jött a táskában megbújó biciklislámpa.
Az embernek néha olyan érzése volt,
mintha hatalmas campingben lenne. A
sziget egyes részeit sűrű sátortenger borította. Az egész hetet itt töltők évről évre
egyre jobb körülmények között lakhatnak,
hiszen folyamatosan nő a zuhanyzók és a
wc-k, valamint az ezeket takarítók száma,
de akinek a sima fürdés túl snassz, az egy
folyékony csokival feltöltött műanyag medencében beszállhatott a csoki-birkózásba, ahol a küzdelem soha nem volt még
ennyire édes. A lelkes csokiban úszók
néha az ártatlan nézelődőket is meglepték
egy-egy „kirohanással”.
Az egyhetes táborozás végére a legfelkészültebbek is kifogytak az élelemből, így
kellő tapasztalat híján a megfelelő túlélési
praktikákra mindenkinek magának kellett rájönnie. Például, ha valaki vette a fáradtságot, hogy párszáz műanyag poharat
összegyűjtsön, egy korsó sörrel jutalmazták. Minden nap osztottak ingyen csokit,
kolbászt, sőt kávét is, de ezt leginkább dél-

után. Tehát éhen senki nem halt, maradt
az álmosság, amit néhányan „a mindenhol
jó, de legjobb az út mellett a füvön” módszerrel oldottak meg, a többség azonban

folyamatosan zajlottak a különböző divatbemutatók.
A szervezők, hogy megelőzzék a túl
magas árakat, egységes ital árlistát állítottak össze, és az ételekért sem kellett a
vártnál mélyebben a péntárcába nyúlni,
de kisebb mennyiségben ez utóbbit be is
lehetett hozni. Vásárolni természetesen
nem csak élelmiszert lehetett. A sziget Világfalu részén kézműves kirakodóvásárt,
a többi helyen elszórva egy-egy ruházati

Fotók: Révész Marianna

66 programhelyszín, 250 külföldi és
500 magyar fellépő, naponta 200
különböző program, mindez 385
ezer – köztük több ezer újbudai
néző – szeme láttára. A 14. Sziget
Fesztivál népszerűsége tehát a rossz
időjárás ellenére idén sem csökkent.
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A Boban Markovic Orkestar szolgáltatta a balkáni hangulatot

megtalálta a saját sátrát. Ha már a földön
fekvőkről esett szó, fontos megjegyezni,
hogy a Sziget nem drogosokkal és alkoholistákkal van tele. Sokan így gondolják, és
ezért tartják távol magukat a rendezvénytől, amely pedig messze nem erről szól. Ha
akadtak is ilyen egyének – hiszen nagyon
sokan szeretik halmozni az élvezeteket –,
a jelenlétükkel a többiek szórakozási lehetőségét nem rontották el.
A Sziget hangulata most is kifejezetten jó volt, itt az emberek barátságosak,
segítőkészek, senki nem siet, van idő egymásra. Egy-egy hosszabb sorban állás alkalmával idegenek is szívesen beszélgettek
egymással, és mivel a fesztivál az elmúlt
évek alatt nemzetközivé vált, az angoltudás mindenféleképpen előnyt jelentett.
Azokat, akiket identitásukban megzavart
a nagy nemzetköziség, biztos felüdítette a
Magyar Néprajzi Helyszín, ahol hajdani
„viselt dolgainkba” nyerhettek betekintést, így többek között a magyar népviselet és kézművesség világába. Akik pedig
modernebb divatra voltak kíváncsiak,
ellátogathattak a Trendi Színpadra, ahol

üzlet kihelyezett sátrát találhattuk, nem
beszélve a Sziget Fesztivál hivatalos boltjairól, ahol különböző pólók, pulcsik, kitűzők várták új gazdáikat. A fesztivál látogatói évente körülbelül hatmilliárd forintot
költenek, amelyből több mint egymilliárd
tiszta adóbevétel, így nem túlzó az eseményt a magyar turizmus egyik zászlóshajójaként említeni.
A Sziget nehezen összefoglalható néhány mondatban, hiszen az említetteken
túl volt még sok más program, sátor és
rendezvény, bungee jumping, katapult,
színes frizurák, telefonfülkén hegedülők,
homokvár-építés, buzogánydobálás, sétahajózás, fokozott mennyiségű túrórudifogyasztás is. Így nem véletlen, hogy sokan már most a jövő nyári folytatást várják, amely biztosan lesz, hiszen egy nyilatkozatban a Hajógyári-sziget déli részén
nagyszabású beruházást bonyolító kft. garanciát vállalt a Sziget Fesztivál jövőjének
biztosítására. A szigetet elhagyókra még
sok alvás vár, a szervezők pedig megkezdték a rendrakást.

Kovács Anna
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FÓRUM / KÖZBIZTONSÁG

RENDŐRSÉGI HÍREK

Meggyőző álszerelők
Három ismeretlen férfi csengetett be az
egyik Bartók Béla úti lakásba, melyben
egy idős házaspár él. A férj nyitott ajtót,
felesége éppen a fürdőszobában tartózkodott. A férfiak azt mondták, a vízművektől jöttek, és azt a 93 ezer forintos túlfizetést szeretnék kiegyenlíteni,
ami a számlák ellenőrzésekor derült ki.
Ugyanakkor 23 ezer forintot vissza kell
kérniük, tették hozzá. Az idős ember
gyanút fogott, és kérte, hogy mutassák
fel az igazolványukat, mire az idegenek
elővettek valamilyen okmányt, ami hitelesnek tűnt számára.
Meggyőzhette őt az is, hogy a férfiak kitetették a 93 ezer forintot az asztalra, majd kérték a maguk 23 ezrét.
Az idős úr ezt az összeget nem az asztalon levő pénzből számolta le, hanem
a kézitáskájából vette elő, amit azután
becsúsztatott a dívány párnája alá. A
pénzszámolásnál kisebb kavarodás „keletkezett”, majd a három férfi gyorsan
távozott. Nem sokkal később a házaspár körülnézett a lakásban, és felfedezték, hogy nemcsak a 23 ezer forintot
vitték magukkal a trükkösök, hanem a
93 ezret is, valamint a párna alá tett kézitáskát benne 200 ezer forinttal, továbbá egy mobiltelefont, és egy antik ezüst
toilett-készletet.
Az elkövetők közül kettő 40-45, egy
45-50 év közötti lehet. A legidősebb feltűnően alacsony, mindössze 150-155
centiméter magas, vékony testalkatú,
kerek arcú, s őszes, rövid haja van. A
másik 170-175 centi magas, testes, világosbarna haja van, felső fogsora feltűnően hiányos. A harmadik 175-180 centi-

méter magas, és 120-130 kilós lehet. Az
egyik férfivel kapcsolatban felvetődött
a gyanú, hogy már korábban is látták a
háziak. Testalkata és a kezében tartott
számlatömb arra a köszörűsre emlékeztette őket, aki nemrég járt náluk, és 27
ezer forintot kért egyetlen olló megélezéséért. Az ügyben tart a nyomozás.

Két dühös férfi
Augusztus 14-én hajnalban négy fiatal
– közöttük három külföldi – kijött az
egyik kerületi szórakozóhelyről kicsit
levegőzni. A kijáratnál parkoló egyik
autónak támaszkodva beszélgettek,
amikor megjelent két feldühödött férfi,
és arra hivatkozva, hogy övék az autó,
ütni-rúgni kezdték a fiatalokat. A kialakult verekedésnek a szórakozóhely
biztonsági őrei vetettek véget, akik lefogták és visszatartották a két támadót.
Elszámoltatásuknál először azt mondták a rendőröknek, hogy azért verték
meg a fiatalokat, mert arabok, aztán
helyesbítették vallomásukat, hogy csak a
kocsijukat akartak megvédeni, legvégül
pedig letagadtak mindent. Az ügyben
vizsgálat indult.

Segélykiáltások a Dunából
Egy harminchárom éves asszony esett
be a Dunába augusztus 14-én hajnali
kettőkor a Petőfi híd és a Lágymányosi
híd között. A nő segítségért kiáltott, mivel gyorsan sodorta őt lefelé a folyó, és
semmiben sem tudott megkapaszkodni. Vélhetőleg úszni sem nagyon tudott,
csak a gyors sodrás tarthatta felszínen, s
csupán a feje látszott ki a vízből. Szerencséjére éppen arra járőrözött két kerületi
rendőr, és egy rendőriskolás hallgató,
akik láncot alkotva ereszkedtek a Dunába, s kihúzták az asszonyt. Kikérdezésekor a nő nem tudta megmondani,
hogyan került a vízbe. Közölte, senki
sem bántotta őt, senki sem tartózkodott
a környékén, amikor érthetetlen módon
a folyóba esett. Csak növeli az eset titokzatosságát, hogy a helyszínre érkező
mentőorvos szerint a nő nem szenved
tudatzavarban, nem akart öngyilkos
lenni, és nem is volt ittas állapotban.
S. F.

Nem tájékoztattak a fák
kivágásáról
A Móricz Zsigmond körtéren – ahol lakom – pár hónapja kiszedték a félköríves
házak elől a fákat, s azok javát átültették az
eddig is fásított részbe. Ez rendben van, de
a Fehérvári út felé csupaszon maradtak a
bekerített helyek, s így a tér lehangolóan
néz ki, annál is inkább, mert a villanyóra
körüli fákat is eltüntették. Pár napja pedig
kivágták a második és harmadik emeletig
felnyúló nagy fákat a Váli út és a régi 6-os
villamosmegálló között. Ugyancsak pár
napja az óra közelében hatalmas gödröt
ástak ki, később pedig a csupaszon maradt
füves területen ástak ki egy újabbat.
Azért mégiscsak szeretnénk tudni,
hogy mit, miért, s hogyan tovább? Erről
ugyanis az itt lakókat senki nem világosította fel, és sajnos a lapjuk sem foglalkozott ezzel – igaz, azzal sem, hogy a villanyóra régóta áll. Egyszer ugyanis „megjavították”, csak kissé sikertelenül, mert sok
szám nem volt olvasható.
Bár nem mostani probléma, de a Bartók Béla út és körtér rendezésénél arról is
hallgattak, hogy a Gárdonyi szobornál fordítva betonozták le a székeket, így aki leül,
egy elárusító bódé hátában gyönyörködhet, háttal a szobornak! Ha ezt időben szóvá tették volna, talán még segíthettek volna
ezen a nevetséges és bosszantó helyzeten.
Váli Dezsőné

Mért csodálkozik asszonyom, tudja, mi pénzt felzabál manapság egy rendőrkutya?!

Requiem a körtéri fákért

Gremsperger Péter

Egy feldúlt hölgy jelent meg augusztus
8-án a Szent Imre Kórházban. Veszekedni kezdett a nővérekkel, kritizálta
az orvosok munkáját, majd bejelentette,
azonnal elviszi a fiát, aki súlyos sérülésekkel betegen feküdt az egyik ágyon,
és további kórházi ápolásra szorult. Az
asszonyt – aki korábbi látogatásaihoz
hasonlóan ezúttal is erősen ittas állapotban volt – a kiérkező rendőrök csitították le, s bírták rá arra, hogy hagyja el a
kórház területét.

OLVASÓINK ÍRTÁK

Szmodis Imre

Kellemetlen kórházi közjáték
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Nem gondoltam, hogy egyszer sírni fogok
kivágott fák miatt. Mert nem gondoltam,
hogy ilyen barbár pusztítást végre lehet
hajtani amúgy is zöldínséges környezetünkben. Mélyről jövő szomorúsággal,
ugyanakkor mérhetetlen, de tehetetlen
dühvel néztem végig pusztításukat. Hogy
miért adott rá engedélyt a XI. kerületi
Önkormányzat anélkül, hogy értesítette
(uram bocsá’ megkérdezte) volna a lakókat? Nem tudom (bár sejtéseim vannak).
Meg sem kaptuk a lehetőséget arra,
hogy érdeklődjünk az illetékeseknél. Mert
– oh, milyen jól megszervezték a kivágást
– hétvégén nincs hivatal, nincs illetékes,
nincs önkormányzati képviselő, akiktől
választ várhattunk volna. És a „Tisztelt
Választópolgár” – akit mostanában újra
negédes bűbájossággal szólít meg az öszszes párt, hogy az ő képviselőjét juttassa az
önkormányzatba – azon a forró hétvégén
ott állt tehetetlenül, és olyan kiszolgáltatottan, mint azok a 80-100 éves fák, melyeket (szám szerint ötöt) sorra „nyírtak
ki” a motoros fűrészek. Darabokra vágott
törzsükkel, dús, zöld lombjukkal beterítették házunk előtt a járdát. Ártatlan életükkel a nemsokára beinduló metróépítkezés
útjában voltak. (Milyen morbid, hogy az
önkormányzati képviselőségre áhítozók
ugyanakkor fásítási programokat, a zöld
területek növelését tűzték ki célul, így kívánva meggyőzni a kerületi lakókat.) Miután végleg sikerült kiirtani az utolsó zöld
földnyelvet is, a betonteknő körtér immár
várja végzetét.
Tudjuk, hogy ez még csak a kezdete az
egész körtéri felfordulásnak. De ahogy ezt
a fakivágási ügyet is kezelték, abból már
látszik, hogy az illetékesek (önkormányzat, Strabag Kft.) nem óhajtják partnerként kezelni azokat a kerületi lakókat, akik
közvetlenül ott élnek a körtéren, és viselik
majd ennek a nagy építkezésnek minden
kellemetlenségét, a munkálatokkal járó
zajt, piszkot, port, a parkolás ellehetetlenülését, a közlekedés nehézségeit. Még el
sem kezdődött az építkezés, és máris úgy
érezzük, hogy a „nagy cél érdekében” csak
nekünk, a környéken lakóknak kell maximálisan alkalmazkodnunk az építkezéssel
járó nehézségekhez.
Tallián Erzsébet
Móricz Zsigmond körtér 14.

SZABADIDŐ
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március 21–április 20.

Kisebb-nagyobb családi problémák jegyében zajlik az elkövetkező pár napja. Ezek
egy részét hamar sikerül rendezni, lesznek
azonban olyan ügyek, melyek megoldására remény sincs a közeljövőben. A munkahelyén akarva-akaratlan részese lesz a
hatalmi harcoknak, pedig jobb lenne, ha
ezekből kivonná magát. Számtalan kísértésnek lesz kitéve, melyeknek igen nehezen tud ellenállni. Ha nem iszik elegendő
folyadékot, az egészsége látja kárát.

BIKA

április 21–május 20.

Általában szereti maga megoldani az
ügyeket, és büszke is az önállóságára.
Vannak azonban helyzetek, amikor szövetségesekkel az ember könnyebben és
gyorsabban boldogul. Ne úgy élje ezt meg,
mint függetlenségének a feladását, hanem
mint racionális megoldást. Az a Bika, aki
mostanában esett át válóperen vagy szakításon, fájó sebei ellenére is nyugodjon
meg, mert csak rövid ideig marad egyedül. Próbálja meg reálisabban szemlélni az
életet, és főképpen ne másokat utánozzon.
Legyen önmaga, álljon ki az érdekeiért.

ügyeiben legyen sokkal visszafogottabb,
mert hamarosan nagyobb kiadásokra
számíthat. Egy ismerőse, aki már párszor
kihasználta, ismét anyagi és erkölcsi támogatást kér öntől, cserébe bizonytalan
ígéretekért. Ezúttal mindenképpen utasítsa el, ne vállaljon kockázatot. Hasznos ismeretségeket köt egy nagyrendezvényen.

SZŰZ

augusztus 24–szeptember 23.

Lazítson az elmúlt hetek emberpróbáló
hajtása után. Családja megérti önt, ismerősei segítik, átvállalják ügyei egy részét,
úgyhogy nyugodtan lustálkodhat egy
kicsit. Amint kipihente magát, a közérzete is sokkal jobb lesz. Ez az időszak nem
alkalmas nagy értékű árucikkek vásárlására, esetleges lakásügyeivel se most foglalkozzon. A szerencsejátékokban sem
számíthat sikerre, már ha kedveli az ilyet.

HOROSZKÓP
2006. augusztus 23–30.

Az egyedülálló Szűz számára kellemes
meglepetést tartogat az elkövetkező napok valamelyike.
szeptember 24–október 23.

Növekvő önbizalomhiányára sokáig nem
talál magyarázatot, ráadásul egyre jobban nyomasztja ez az állapot. Csak ront
a helyzetén, hogy féltékenykedni kezd a
párjára, ami egyre elképesztőbb lépésekre
sarkallja. Az előbbi problémáira szakembertől kérjen tanácsot, az utóbbit pedig
egy őszinte beszélgetéssel gyorsan és egyszerűen tisztázhatják. Egy előnytelennek
tűnő befektetéséről kiderül, hogy mégis
hoz némi hasznot.

SKORPIÓ

október 24–november 22.

OROSZLÁN

A jelenre összpontosítson, az aktuális
problémáit oldja meg minél hatékonyabban. A jövőjével ráér foglalkozni. Pénz-

Végre rendet kellene teremtenie otthon,
nemcsak konkrét, átvitt értelemben is.
Közösen meg kellene alkotniuk azokat a
szabályokat, amelyek figyelembevételével

ÉLŐVILÁG

Kamilla, a legjobb orvosság
Szerényen, zöld levelével, a margarétához hasonló picinyke virágzatával
hazánk területén szinte mindenütt
fellelhető: ott díszlik az árokparton, a
művelt vagy elhanyagolt kertekben,
útszéleken, várva arra, hogy valaki
lehajoljon érte, szedje le, vigye haza,
és szárítása után használja fel a felülmúlhatatlan kamillát.
Ezt a szinte mindenre jó gyógynövényt ismerik a legtöbben, ezt használják leggyakrabban a népi gyógyászatban – ismert
orvosi székfű, bubulyka, katóka, pipiske,
anyafű, szentivánpipitér, szüzekanyja,
anyaméhfű, teafű, piperefű néven is –, és a
tudományos kutatások
alapján is az egyik legfontosabb gyógyszernek, gyógyszeralapanyagnak tartják. Tóth
Sándor zsadányi juhász,
aki a gyógyfüveket nagyon ismerte, így ír róla: „A kamilla minden
nyavalyában alkalmazható, a szikfüvet (kamilla) nem múlja felül
egy gyógynövény se a
világon!”
A kamilla belsőleg
és külsőleg is használható. Főzetet úgy készítünk belőle, hogy egy evőkanálnyi kamillavirágot egy csészényi vízben egy-két
percig főzzünk, majd 15 perc elmúltával
leszűrjük. Teaként fogyasztva lassan, kortyonként iszogassuk.
Belsőleg eredményesen alkalmazható
nyugtatónak gyomorfájáskor, lázcsillapításra, görcsoldásra, de hasmenés, emésztési zavarok ellen is hatásos. Jó eredmény

Néhány rokonával vitába keveredik, és a
párkapcsolatában sem felhőtlenek az állapotok. Előbbi inkább csak bosszantja,
utóbbi azonban erősen megviseli az idegeit.
Valami megoldást mihamarabb találniuk
kell, különben csak elmérgesedik a helyzet.
Váratlanul igen előnyös állásajánlatot kap,
mely azonban nem mentes a kockázatoktól. Döntésében ne az anyagiak legyenek a
meghatározók. Csak akkor vegyen fel kölcsönt, ha mindenképpen elkerülhetetlen.

VÍZÖNTŐ

MÉRLEG

július 22–augusztus 23.

november 23–december 22.

december 23–január 20.

június 22–július 21.

Egyre zűrösebbnek érez maga körül mindent. Úgy látja, hogy most nem az ön
akaratán múlik a jövője, mások döntései
vihetik előre, vagy éppen tartják egy helyben. A kialakultakért önmagát is okolhatja, amennyiben az elmúlt években hagyta
felgyülemleni a problémákat. Ha képtelen tisztázni és rendezni az ügyeit, kérjen
segítséget. A feldolgozatlan helyzetek a
lelkiek mellett fizikai tüneteket is okozhatnak. Nemcsak lelkiállapota miatt kell
aggódnia, munkahelye is veszélybe kerül,
szerencsére csak átmenetileg.

NYILAS

Mostanában egyre nehezebben alkalmazkodik a változásokhoz. Merevségét, rugalmatlanságát érzékeli, de nem tud tenni ellene. Átmenetileg fogadja el a helyzetet, az
okokat pedig keresse tovább. A pénzügyek
terén problémásabb időszak vár önre, az
sem elképzelhetetlen, hogy minden tartalékát mozgósítania kell. Kiadásait nem
ártana hosszabb távon átgondolni. Egyen
sok zöldséget és gyümölcsöt, az azonban
nem mindegy, hol vásárolja meg őket.

május 21–június 21.

RÁK

ezután élnek, ha pedig a szabályok megvoltak, de nem megfelelően működtek,
újakat kell hozni. Nem jó, ha mindent
magára vállal, de az sem, ha mindenből
kivonja magát. Otthoni problémáit ne vigye be a munkahelyére. Anyagi helyzetében rövid távon jelentős javulás várható,
később lesz néhány nagyobb kiadása.

BAK

IKREK

Lassan vége a nyárnak, nehezére esik viszszazökkenni a megszokott kerékvágásba.
Viselje türelemmel ezt az átmeneti időszakot, legfőképpen családjával ne éreztesse,
mennyire nincs kedve bizonyos dolgokhoz. A hét második felében egy fiatalabb
családtagja okoz néhány kellemetlen pillanatot, azonban hamar úrrá lesz a bonyodalmakon. Néhány fontos kérdésben kellene gyors döntést hoznia, ám erre most képtelen lesz. Maradjon higgadt, ne erőltessen
semmit, mert akkor biztos hibázni fog.

ÚJBUDA 2006. AUGUSZTUS 23.

érhető el vele heveny és idült gyomor- és
bélhurut, gyomorfekély, patkóbélfekély
esetén. A felsorolt betegségeket hathatósan csak úgy kezelhetjük, ha több hónapos ivókúrát tartunk.
Külsőleg a kamillateás főzetet használhatjuk borogatásként szemkötőhártya-gyulladás és árpa, valamint nehezen
gyógyuló sebek esetén. Torok és gégegyulladásnál öblögethetünk vele, hörghurutnál, hűléses megbetegedéseknél inhalálhatunk a tea gőzeivel, vigyázva arra,
hogy ne forrázzuk le magunkat.
Sokan használják a kamillát megelőzés céljából, mivel szervezetünk immunrendszerének nagy segítője: naponta éhgyomorra egy csészényi tea
a jó közérzetünk és a
betegségekkel szembeni
ellenálló képességünk
biztosítéka.
A szépségápolásban is
gyakran alkalmazzák,
mert csökkenti a bőr
szárazságát, viszketését,
gyulladtságát, növeli az
erek rugalmasságát, kifényesíti a hajat, nyugtatja a fejbőrt.
A kamilla késő tavasszal kezd el virágozni, és sokszor egész
nyáron nyílik, így rengeteg időnk jut arra, hogy az éves családi
szükségletünket begyűjtsük. Szárítása
roppant egyszerű a lakásban is: a leszedett
növényeket minél szellősebben terítsük
szét papírlapokon, és rövid idő alatt kiszáradnak. Papírzacskóban tárolva a jövő évi
termésig folyamatosan hozzájuthatunk a
legsokoldalúbb „orvosságunkhoz”
Bánhídi János

KERESZTREJTVÉNY

SÍK SÁNDOR

Sík Sándor:
Szentkirály szólongatása
A költeményből idézünk négy sort.

január 21–február 19.

Gyakran kényszerül döntési helyzetbe,
olykor akarata ellenére is. Bármennyire is
sürgetik ilyenkor a körülmények, maradjon megfontolt, semmiképpen se kapkodjon. A munkahelyén hamarosan változásokra számíthat. Előléptetés, fizetésemelés
is kinéz önnek, viszont olyan emberekkel
kell együtt dolgoznia, akiket nem nagyon
kedvel. Egyik jó ismerőse rosszindulatú
pletykákat kezd terjeszteni önről. Nem
kell túl kíméletesnek lennie, védje meg
magát, és határozottan vágjon vissza.

HALAK

február 20–március 20.

Néhány testhez álló feladat otthon és a
munkahelyén végre kizökkenti az elmúlt
időszak langyos-unalmas hangulatából,
ami legfeljebb némi önvizsgálatra, rosszabb
esetben kilátástalan önmarcangolásra volt
jó. Tettrekészsége hamarosan a régi lesz,
és ezt többféleképpen is kamatoztathatja:
kezdjen bele otthona felújításába, utazzon
el a családjával, vagy iratkozzon be valamilyen tanfolyamra. Javuló közérzete előnyösen hat párkapcsolatára, vagy ha éppen
egyedülálló, jobb eséllyel köt ismeretséget.
(Rebeka)

A hullócsillagok
A tiszta augusztusi égbolt bársonyos kupolája alatt szinte izzanak a csillagok. A
mozdulatlannak tűnő álló égitesteken
kívül megfigyelhetjük a szabályos pályán
mozgó bolygókat, de gyakran suhannak
át rajta fényes csóvát maguk mögött hagyó hulló „csillagok”, amelyek tulajdonképpen meteoritok. A hullócsillagokhoz
sok hiedelem fűződik: „Ismét meghalt
valaki, leesett a csillaga”, tartja a babona.
Meteorok sokasága tölti ki a csillagok
közötti teret, ahol nagy sebességgel száguldanak. Amint a Föld vonzáskörébe
kerülnek a világűr vándorai, és elérik a
levegőburkot, a nagy súrlódás miatt felizzanak, majd elégnek, ezért láthatóak az
égbolton. Az égés során keletkezett hamu
legjobban a sarkvidéki hótakarón mutatható ki, amelyet szürkére fest. A nagyobb
meteoritok nem égnek el teljesen, darabjaik kis vascseppek formájában becsapódnak a Föld szilárd kérgébe, de a mély tengerek vörös iszapjában is megtalálhatóak.
A hullócsillagok 100-150 kilométer
magasságban izzanak fel. Csillagfényes
estéken másodpercenként akár 400 is átsuhan az égbolton. Számuk késő nyáron,
ősszel nagyobb, mint tavasszal, mert ekkor a Föld forgástengelyének északi vége a mozgáspályájuk irányába hajlik, az
északi földgömb belemegy a világűrben
nyüzsgő meteoritokba. Cholnoky Jenő
földrajztudós írta a jelenségről: „Mivel a
Föld mindég azzal az oldalával halad előre, amelyiken éppen napkelte van, ezért a
Földnek ez az oldala fogja el a legtöbb hullócsillagot. Mint ahogyan az ágyúgolyó a
muslicák raján keresztül repülve, az elülső
oldalával üti el a legtöbbet, azonképpen a
Föld is haladtában azon az oldalon »kapja
el« a legtöbb hullócsillagot, amelyiken éppen napkelte vagy kora reggel van. Ezért a
legtöbb hullócsillagot éjfél után és napkelte előtt látni.”
B. J.

1. Skót férfinév. 7. Az idézet első sora (Ő, E). 10. Kettős betű. 12.
Építőjáték. 13. Igazgató tréfás elnevezése.
14. Álmos anyja. 16. Balatoni üdülőhely.
18. Színészünk (József). 20. Görög betű. 21. Gimnázium. 24. Az idézet 2. sora (J, I, H). 25. Kén és titán vegyjele. 26.
Magkeverék! 27. Hasonlító szó. 28. Nóta
egynemű betűi. 29. Síző páros betűi. 30.
Modern táncfajta. 32. Az Állatöv egyik
csillagképe. 34. Bibliai hegy. 35. A kimonó öve. 37. … Pelin, Dimitar Ivanov
Sztojanov írói neve. 39. Gyógyító. 41. Kínai út. 42. Bonckés. 43. Politikai párt névbetűi. 44. Saul, a fordulat után. 45. Szerte.
46. Kihalt mauritiusi madár. 48. Testfelépítés. 50. Zoltán Erika. 51. Tolnai részlet!
53. Személyénél. 55. Részben beilleszt! 56.
Zenei félhang. 61. Niké egynemű betűi.
62. Közterület. 63. Férfi, barátnők között.
64. Victor Vasarely által művelt irányzat.
65. Atlétanőnk (Tünde). 67. Angol kártya. 69. Szénhidrogén. 71. Felvigyázó. 72.
Strófa fele!
FÜGGŐLEGES: 1. Forma. 2. Földhöz rögzítő.
3. Valódi. 4. Oldott NaCl. 5. Rövid angol
férfinév. 6. Papírmérték. 7. Ázsiai ország.
8. Dánom ikerszava. 9. Kicsinyítő képző.
10. Vízilabdázónk (Gábor). 11. Tiltószó.
15. Baszk terrorszervezet. 17. Mesterember. 19. Máshollét igazolása. 22. Helyeslés.
23. Török férfinév. 25. Az idézet 3. sora
(R, B, I). 30. Mosópor-márka. 31. Erszényes medve. 33. Vél, népiesen. 34. Európai nép. 36. Derek művésznő keresztneve.
38. Jód és kálium vegyjele. 40. Könnyezik.
41. Morze-hang. 42. Akrobatikus ugrás.
VÍZSZINTES:

FORMA STÚDIÓ

(1889-1963)

Piarista pap, költő, irodalomtudós,
egyetemi tanár,
az MTA tagja, a
magyar cserkészet
egyik megalapítója. 1911-től sorra
jelentek meg verseskötetei és irodalomtörténeti dolgozatai.
1929-től a szegedi tudományegyetem
irodalomtörténeti tanszékét vezette.
1942-ben jelent meg Esztétika című korszakos jelentőségű műve. 1946-ban az
újrainduló Vigília című folyóirat főszerkesztője lett. 1948-ban Kossuth-díjat
kapott, és a piarista rend magyarországi tartományfőnökévé választották.
44. Lábasfejű tengeri állat. 45. A tarokkban a legerősebb ütőkártya. 47. DÁG. 49.
Büntetés csökkentését elérő. 50. Hosszú
nyakú emlős. 52. A szerelem és termékenység babiloni istennője. 54. Harcias
indián törzs. 56. Betakarító. 57. Keskeny
nyílás. 58. Az idézet befejező része (E, O,
U). 59. Régész igéje. 60. Autómárka. 65. A
férj a feleség szüleinek szemszögéből. 66.
Ifjúsági Magazin, röv. 68. Rövidítés orvosok neve előtt. 70. Nátrium vegyjele.
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 7., 24., függőleges
25. és 58. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: augusztus
30. A 28-29. ÖSSZEVONT SZÁM REJTVÉNYÉNEK
MEGFEJTÉSE: „Zápor marsolt át a gyenge erdőn, tükrösre lépte a fák levelét.” A
NYERTES: Pesti Józsefné, XI., Zsombolyai
u. Az augusztus 23-i, 30-31. összevont
szám megfejtését és nyertesét a következő
számban közöljük. A nyeremény, a hat alkalomra szóló Prímatorna bérlet a Forma
Stúdióba, a szerkesztőségben vehető át.
Nagy András

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

AZ ÚJBUDA KONYHÁJA

Tökös receptek
Tökben sült rakott zöldségek

Tökös-mákos rétes

1 db tök,
20-20 dkg kelbimbó, karfiol, gomba, sárgarépa, 0,5 kg túró, só, kakukkfű, tejföl,
reszelt sajt.
ELKÉSZÍTÉSE: a tököt meghámozzuk, hoszszában kettévágjuk, és a magházát kivájjuk. A sárgarépát megtisztítjuk, és karikára vágjuk, a karfiolt rózsáira szedjük, a
kelbimbót megtisztítjuk, a gombát megmossuk, és cikkekre vágjuk, a zöldségeket
ezután sós vízben leforrázzuk és leszűrjük.
A túrót áttörjük, hozzákeverjük a zöldségeket, a reszelt sajtot, kakukkfűvel ízesítjük, majd az egészet a tökbe töltjük, és forró sütőben megsütjük. A zöldséges rakott
tököt feldaraboljuk és tejföllel tálaljuk.

HOZZÁVALÓK (20 DB-HOZ): 0,5 kg teljes kiőr-

HOZZÁVALÓK NÉGY SZEMÉLYRE:

lésű liszt, 3 dl tejföl, 10 dkg margarin, 1,25
kg mák, 1,25 kg tök, méz. ELKÉSZÍTÉSE: a
teljes kiőrlésű búzalisztet összekeverjük a
tejföllel és a margarinnal, jól kidolgozzuk,
és egy fél órát hideg helyen pihentetjük. A
tésztát lisztezett deszkára helyezzük, és papír vékonyságúra nyújtjuk (a teljes kiőrlésű
liszt sikértartalma kisebb, ezért nem lehet
olyan vékonyra húzni, mint a klasszikus
rétestésztát, de óvatos mozdulatokkal elég
vékonyra nyújtható). A mákot megdaráljuk, hozzáadjuk a reszelt tököt és összekeverjük. A tölteléket a kinyújtott tésztára
helyezzük, mézet csurgatunk rá, feltekerjük és 200-220 C fokos sütőben megsütjük
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Peter Odry Mason és Erdődy Kristóf felolvasóestje

13

Lapbemutató a víz jegyében

IRODALOM

A38

Megdöbbentő történetek, burjánzó versek Déltenger az Állóhajón

Fotók: Dömök Viktória

Az alkotók köteteit megjelentő I.A.T. Kiadó igazgatója, Brenyó József mellett elsőként Peter Odry Mason foglalt helyet. Az
írói álnév különleges egyéniséget takar. Ő

vezette hazánk első televíziós heavy metal
magazinját, jelenleg műsora van a Budapest Rádióban. Zenei érdeklődése mellett
vonzza minden, ami érdekes, újszerű, és
ami a legfontosabb: félelmetes. A misztikus irodalom iránti rajongásának családi
gyökerei is vannak. Neves dédapja, Ódry
Árpád színész, rendező szintén kedvelte
ezt a témát, testvére – a Rodolfót felfedező
– Ódry Zuárd pedig a Magyar Mágusok
Szövetségének elnöke volt.
Kőmíves Péter a 13 meghökkentő történet című első kötetének kedvező fogadtatása után idén 7 megdöbbentő történet-

Peter Odry Mason

Pascalau Mariana Romániában
született, de jó egy évtizede Budapesten élő festőművész Sikoly címmel állította ki legújabb munkáit a
Tető Galériában.
A tárlatot augusztus 8-án Borbély Károly
festőművész nyitotta meg, akinek alkotásait korábban már megismerhették a galéria látogatói.
Pascalau Mariana 1968-ban született
Romániában, ahol egy művészeti középiskolában, majd a kolozsvári Vizuális Akadémián igen jeles mesterektől sajátította
el a képzőművészet alapjait. A DunaPart
néhány alkotója ajánlotta a Tető Galéria
művészeti vezetésének figyelmébe, így került sor a mostani bemutatkozására.
Bár Pascalau Mariana kitűnő grafikákat, kerámiákat is készít, és jártas a
textilművészetben is, most mégis csak a
festményeit hozta el a Tető Galériába. Az
érett művész többnyire érzelemgazdag
ikerképeket fest. Ezek egymás mellett elhelyezve egyszerre mutatnak egységet és
különállást. Hol azt a drámai benyomást
keltik, mintha egy-egy figura kettőbe len-

Az exkluzív megjelenésű folyóirat szerzői
a „Dél” (Szeged és környéke) fiatal művészei, akik nem kis bátorsággal vetették
bele magukat a lapkiadásba. Irodalomra,
főleg ha még nem befutott alkotókról van
szó, nem könnyű előteremteni a költségek
fedezetét. Ugyan még az első számból is
jó néhány példány a nyomdában van, de
már készülnek a következővel. A Déltenger ízig-vérig mai, (poszt)modern lap,
mégis követ bizonyos hagyományokat. Az
impresszum szerint a folyóirat egy szegedi
kávéházban készül.
„A legrosszabb, amikor a főszerkesztő is költő. Én nem vagyok főszerkesztő,
hanem szövő ember, aki szőtte ezt a textúrát, ami a Déltenger, de lehetne akár
Drót is, vagy bármi más” – mondta a lap
„nem-főszerkesztője”, Weiner Sennyey

Tibor, aki az este folyamán egy balladát
és gyerekverseket is felolvasott alkotásai
közül. Az újság szerzői közül többen maguk szavalták vagy inkább csak élőszóban
is közzétették műveiket, köztük a csoport
legeredetibb ifjú művésze, Derdák Zoltán
Létra. A szőke fiatalember mezítláb ment
fel a színpadra, verseit zenei aláfestéssel
adta elő, majd maga is hangszerhez nyúlt,
és furulyázással kerekítette teljessé a történetet. Létra számára nagy jelentőséggel
bírnak a számok és dátumok, ezért elsőnek azt a versét olvasta fel, amit június 23án, a 23. születésnapján írt.
Dombi Krisztián a kivételek közé tartozik, hiszen ő budapesti. Egy éjszakai
szórakozóhelyen dolgozik, de ez a közeg nem ellensége az irodalomnak, amit
Anyagmozgató című költeményével bizonyított a „laikus költő”.
És hogy ne csak az irodalmi lények
kapjanak lehetőséget a Duna vizén történő
bemutatkozásra, az este során Szabó Péter
festményei is megtekinthetőek voltak az
A38-on, a jó hangulat megalapozásáról
pedig rendkívüli akcióval gondoskodtak:
minden megvásárolt újság mellé két korsó
szponzori sör járt.
(rózsa)

Pascalau Mariana kiállítása a Tető Galériában

Érzelemgazdag ikerképek
ne vágva, ezzel azt sugallva, hogy a figura élete kisiklott. Másutt a kettőzés játszi
könnyedséget, némi humort és iróniát sejtet, a figura tükörképe pedig átkerül egy
másik dimenzióba.
E témakörben A nő című ikerkép különösen megkapó: a kék-türkizzöld, lágy,
gömbölyű vonalak dinamizmust, élettel
teli örömet fejeznek ki. Ezzel szemben a
Sikoly című sorozata (a kettőbe vágott női
akt) mély drámaiságot sugároz. A Jóbanrosszban II. című alkotásán a két sötétkék,
amorf alak piros szájjal és szemmel groteszk iróniával van teli. Anna Karenina
című képén olyan sötétségbe burkolódzik
a főhősnő, hogy annak kisugárzása több
mint fájdalmas. Pascalau Mariana festményei egyediek, látszik, nem kötődik irányzatokhoz, divathoz, eszébe sem jut megfelelni a műkereskedelem elvárásainak, a
műgyűjtők ízlésének. „Egységesnek lenni,
stílust és erőt mutatni, amikor kiszolgáltatott vagy, egyensúlyt és szelíd harmóniát

Délkelet-Ázsia mesés titkai
képzőművészetet mutatja be a legkülönbözőbb technikákon keresztül. Mindjárt
a legelején egy sellőket ábrázoló, embermagasságú faszobor fogad. A hableányok
mintha csak a képek megtekintésére
invitálnának. A képek a szignók szerint
ázsiai alkotók művei, témaválasztásuk is a
klasszikus keleti mintákat követi: vannak
elefántok, bámulatos tájak, csodaszép táncosnők, távol-keleti díszítőmotívumok.
Láthatunk olajfestményt, batikképet,
bagan freskót, burmai kollázst (hímzett,
párnás szövetkép, sok-sok
flitterrel), bársony-neon képet, bőrképet…
Jutott a tárlatra
néhány domború kéregkép,
bodhifa levélkép
és thai selyemkép is, illetve
valami tévedés
folytán (én naivan szeretném
hinni, hogy valóban csak véletlenül) néhány
egyiptomi papiruszkép, olyasfélék, amelyeket szerte Észak-Afrikában
a turistáknak árulnak. Tulajdonképpen
itt is, hiszen egy szállodában vagyunk, és
a képek meg is vásárolhatók, szerencsére
nem túl húzós áron, így aki hangulatossá
és kicsit egzotikussá szeretné tenni otthonát, annak mindenképpen érdemes ellátogatnia a Flamencóba szeptember 8-ig.
Révész Marianna

A Feneketlen-tó közelében járva a Hotel
Flamenco előterében van lehetőségünk
bepillantást nyerni Indonézia, Thaiföld
v a g y é pp e n
Burma képzőművészetébe,
hiszen itt látható az a délkeletázsiai képkiállítás, amelyet az
Indonéz Magyar Kulturális
Egyesület rendezett.
Azt persze
értelmetlenség
volna á llítani, hogy ami a
szállóban most
megtekinthető,
az maga az indonéz művészet.
Ahogy a magyar művészvilág legnagyobb
része vélhetően hasonlóképpen vérig sértődne, ha egy olyan tárlatra mondanánk,
hogy ez a magyar művészet, ahol csak csikósok, gémeskutak, pipacsos búzamezők
és botjukra támaszkodó juhászok láthatók.
Pontosabb volna azt kijelenteni, hogy
a válogatás a tradicionális délkelet-ázsiai

Az A38 Hajó tetőteraszán készültek
bemutatni lapjukat a Déltenger című
összművészeti antológia alkotói, de
a nyakukba zúduló eső hamar lekergette a kis csapatot a koncertterembe.
Augusztus 3-a azért volt fontos dátum
a Tisza-parti fiatal írók és költők számára, mert ez volt az első alkalom,
hogy a fővárosban bemutatkozhattak.

Szamos Márton

Erdődy Kristóf

Indonézia, Thaiföld, Burma képzőművészete

Az utóbbi időben mintha csak a rossz
hírek jutnának el hozzánk DélkeletÁzsiából: természeti katasztrófák, és
a nyomukban járó emberi tragédiák.
Pedig a Föld ezen szeglete a világ
legcsodálatosabb tájai közé tartozik,
hihetetlenül gazdag kultúrájáról, kincseiről pedig vajmi keveset tudunk.

tel örvendeztette meg a borzongást kedvelőket. Elbeszélései, amelyekből Bedő Zsuzsanna olvasott fel részleteket, tele vannak
rejtélyekkel és rejtvényekkel, feltárulnak a
lélek legsötétebb bugyrai. Történeteinek
fő karaktereiből az emberi és az állati lét
határán mozgó ösztönök törnek elő. A
látszat ellenére a szerző elhárítja a horrort,
mint műfaji megjelölést. Írásaival az angol-amerikai misztikus irodalom hagyományait követi. A lebilincselően izgalmas
történetek utolsó mondatai is tartogatnak
meglepetéseket.
A következő vendég, a mindössze
húszéves Erdődy Kristóf a kiadóigazgató
játékos kifejezésével élve valódi, szárnyait
tehetséggel bontogató „magonc”. Gyermek
és fiatalkorát külföldön, Németországban
és Olaszországban töltötte. Ez az időszak
meghatározónak bizonyult gondolkodásmódjának kialakulására. Első verseskötete
az ez év tavaszán rendezett XIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál alkalmából
jelent meg. Költeményei, a kötet címének
megfelelően, mintha egy képzeletbeli üstben, misztikus erővel, egymás ízét erősítve
forrnának egyre zamatosabbá. Az Antal
Tamás grafikus által tervezett szecessziós
motívumú borító jól szimbolizálja a közel
száz költeménynek a szerelem, a nő, Isten,
a haza és a halál témái között izgalmasan
burjánzó világát.

R. M.

festeni, amikor a lelkedben elszabadultak
a démonok? (…) Azok tiszteletére festek,
akik nem gyávák felismerni a gyengeségüket, szembe állnak a kudarcukkal, (…)
tisztában vannak a hiányosságaikkal”
– vallja a festőnő, akinek képein ugyanez
a megrendítő őszinteség tükröződik.
A kiállítás augusztus 31-ig, hétfőtől péntekig 14 és 20 óra között tekinthető meg.
Deák Attila

Dömök Viktória

Egy író és egy költő mutatkozott be az
Első könyvek – Első könyvesek című
nyári könyvbemutató-sorozat augusztus 9-i estjén. A szabadjára engedett
ösztönök működésébe, és egy mindenségre éhes, ezerszínű érzésvilágba
nyerhettek betekintést az érdeklődők
az A38 Állóhajó misztikus hangulatba
burkolózott éttermében.

Szövők, laikus költők és mezítlábas zsenik

AZ ÚJBUDA KULTURÁLIS AJÁNLÓJA
 A FURFANGOS MENYASSZONY 
Lope de Vega A furfangos menyasszony című kétrészes zenés vígjátékát mutatják be a Budaörsi Játékszínben augusztus
25-én 20 órakor Éless Béla rendezésében, a főbb szerepekben Ábel
Anitával, Bánfalvy Ágival Koncz
Gáborral, Farkas Zoltánnal, Straub
Dezsővel, Kertész Péterrel. A darab szerzője 1562-1635 között élte
igen kalandos életét. Spanyol fegyverforgató köznemesi családból
származott, volt katona, részt vett
háborúkban, felszentelték papnak
és prédikált, kalózkodott, de színházigazgatóként is kipróbálta magát. Szenvedélye volt a párbajozás
és a szerelem, sok lányt magába
bolondított, számtalan gyermeke született. A világirodalom
legtermékenyebb írója-költőjeként tartják számon, állítólag
több mint kétezer drámát írt, mellettük lírai és elbeszélő költeményeket, prózai munkákat, prédikációikat, és 21 kötetnyi
költői levelet. Színpadi műveinek nagyobbik része elveszett,
de a fennmaradt drámáinak száma is meghaladja a kilencszázat. Most bemutatott vígjátékának főszereplője egy szende
és szűzies, de igencsak eszes hölgy (Ábel Anita), aki érdekes,
élvezetes bonyodalmak közepette két tapasztalt öreg rókát is
lóvá tesz, miközben furcsa, csalfa csellel tudtára adja szíve választottjának érzéseit.
 UTAZÁS A VILÁG KÖRÜL 
A Magyar Művelődési Intézet a múlt évben is meghirdette nemzetközi tehetségkutató fotópályázatát, melyen iskolai
fotós szakkörök, valamint általános és középiskolás diákok
indulhattak egyénileg. Mindkét kategóriában három fotós
feladatot – két tematikust és egy technikait – kellett megoldani. 655 alkotótól 6289 fotó érkezett be zsűrizésre, és az
anyagból a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége Utazás a világ körül címmel vándorkiállítást
rendezett, melyen 611 fotós alkotásait mutatják be. A tárlat első alkalommal a Budapesti Művelődési Központ galériájában
lesz megtekinthető augusztus 26-tól szeptember 12-ig – majd
még hét helyen az országban –, a megnyitón a Magyar Fotográfia Napjáról is megemlékeznek. A kiállítás ideje alatt a pályázat anyagából megjelentetett fotóalbumot is megnézhetik
az érdeklődők a helyszínen.
 PERFECT & LIKKLE T 
A mú lt év leg nag yobb
dancehall-felfedezettje, a jamaicai Perfect – született Greg
Rose – lép fel az A38 Állóhajón
augusztus 24-én 21 órakor. A
művész tavaly már járt hazánkban, ezúttal európai lemezbemutató turnéjának állomása-

ként ejti útba Budapestet. Frissen megjelent első nagylemezéről, a Giddimaniról már eddig is jó pár szám vált slágerré.
Perfect nem csupán zeneileg alkot nagyot: vallásos és politikus szövegei szintén jelentős szerepet játszanak népszerűségében. Az est másik fellépője, Likkle T, az egyre erősebb német dancehall-reggae egyik nagy ígérete. Tempós, energikus
stílusát karibi útjai során tökéletesítette, és sikerét jelzi, hogy
2003-tól lényegében az összes nagy reggae-elismerést és díjat
megkapta. A koncert közreműködője lesz még DJ Bosi, azaz
Boskovits Gábor a hazai reggae és dancehall egyik legismertebb személyisége, aki létrehozta a Love Alliance-t, a magyar
dancehall-kultúra egyik legfontosabb zenészközösségét. Kitűnő szervező is, a műfaj számos nagysága neki köszönhetően
érkezett Magyarországra.
 ŽAGAR & DJ BOOTSIE QUARTET 
Blue – Lépj tovább! nyári ingyenes koncertsorozatban az
A38-on augusztus 23-án 21 órakor a Žagar, és a DJ Bootsie
Quartet lép föl. A Žagar zenekar zenei „agya”, Zságer Balázs
sokoldalú muzsikus, zeneszerző és producer, aki a kaposvári
The End nevű zenekarban kezdte pályafutását, majd rövid
kitérő után Yonderboi
Quintettel dolgozott
együtt billentyűsként,
ha ngsz erelőként .
Eközben verbuválta a
Žagart – a név eredetileg Zságer szólóprojektjét fedte –, mely a
hazai táncos elektronika egyik legszínvonalasabb együttesévé vált, eddig két lemezt jelentettek meg. Számaikat a szintetizátor mellett a gitár hangsúlyos szerepe, a klasszikus bluestól a bossa nováig terjedő ritmikai változatosság jellemzi.
Az együttesben fellép DJ Bootsie is, akit Magyarország egyik
legjobb lemezlovasának tartanak, és aki ezen az esten a kvartettjével is közreműködik.
 MIKROKOZMOSZ 
Augusztus 29-én 18 órakor a Rét Galériában Mikrokozmosz
címmel Kohári Csaba és Tatai Balázs fotóművész kiállítása
nyílik meg Bartók Béla születésének 125. évfordulója előtt
tisztelegve. Az eseményen Szesztay András, az önkormányzat
kulturális bizottságának elnöke mond köszöntőt, közreműködik a Babszem Gyermektánccsoport, műsorukban Bartók
variációkat adnak elő. A tárlat megnyitója egybeesik a Magyar
Fotográfia Napjával, melynek megünneplését Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége kezdeményezte, emlékezve arra, hogy a fotótörténeti forrásmunkák
egybehangzó állítása szerint 1840-ben ezen a napon készült
Magyarországon először nyilvános rendezvényen fénykép,
egy dagerrotípia: a Magyar Tudós Társaság ülésén Vállas Antal mutatta be, miként lehet képet alkotni a fénysugarak segítségével fényérzékeny nyersanyagon.
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OKTATÁS
ANGOL-, német-, francia-, spanyol-, olaszórák
igény szerint. 201-3139.
ÁLLAMILAG elismert dajka-, pedagógiai- és gyógypedagógiai asszisztens szakképzés
Csepelen. Kasza Szakképzési Központ: 276-5918.
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.
ANGOL nyelvtanítás, nyelvvizsga-felkészítés
tapasztalt nyelvtanárnál.
246-8246, 06/20/585-4515.
ANGOL, spanyol, olasz, német, francia
Gazdagréti Nyelviskolában. Anyanyelvi oktatók.
06/20/354-4879.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornaszerviz! XI.
kerületi gyorsszolgálat. Lefolyótisztítás falbontás
nélkül, azonnal. 228-6193, 06/30/921-0948.
VÍZ-, fűtésszerelés, duguláselhárítás A-Z-ig.
Tel.: 402-0627, 06/20/433-1628.

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.
MOSÓGÉPJAVÍTÁS egy év garanciával, javítás
esetén ingyenes kiszállás.
285-6335, 06/70/315-9525, 06/20/257-2866.

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).
GYERMEKFELÜGYELETET vállalok, iskolába,
óvodába vitelt, illetve elhozatalt is.
Tel.: 06/30/232-9543.
XI. KERÜLET központi részén, jó közlekedésnél lévő otthonomban mozgásképes, de felügyeletre szoruló családtagjának napközbeni
gondozását vállalom. Gyakorlattal rendelkezem.
06/30/970-7541.

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.
LAKÓTÁRSNŐT keresek XI. kerületi albérletbe. Telefon: 208-4912.
LAKÁSSAL rendelkező élettársat keresek.
Bevásárlok, főzök stb. 82 éves, egészséges férfi vagyok. Levelét az „Egy éve özvegy” jeligére postán
maradó 1502 Bp. Pf.: 112. címre kérem.

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.
ÜVEGEZÉS háznál még ma, de holnap biztos.
Számlánkat a biztosítók visszafizetik. Sternglass
Üvegező Bt. XI., Őrmezei út 55.
310-4116, 06/30/281-1457.
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.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, termőföld, murva. 06/20/464-6233.
KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen! Ingyenes
pótkocsi, dobozok. Bauer-Teher.
292-1612, 06/30/944-3717.
SZŐNYEGTISZTÍTÁS akciós áron! Mélymosás,
vegytisztítás 490-690 Ft/m2. Szegés 299 Ft/m.
Garanciával. Tel.: 294-7328, 06/20/804-2936.
FUVARVÁLLALÁS zárt, dobozos, 3,5x2x2 mes rakterű kis tehergépkocsival, Budáról! Sziráki.
Tel.: 06/70/316-1533, 395-1217.
ÜVEGESEK Kft. Üvegezés helyszínen is.
Thermoüveg, tükör, képkeret, eladás. 1116 Bp.,
Kondorosi út 7. 06/30/966-0259, 208-2352.
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.
FAKIVÁGÁS, kertrendezés, kertészeti munkák
igény szerint is. T.: 06/70/530-6567.
FODRÁSZ vidéki árakkal házhoz járást vállal
nők és családok részére. 06/30/368-9211.
FÖLDMÉRÉSI munkákat vállalunk (telekfelmérés, épületfeltüntetés) földhivatali átvezetéssel.
420-9652.

GYÓGYÁSZAT
ALLERGIA ellen másképp (a tradicionális kínai orvoslás alapján.) Tel.: 06/30/367-5111.
GYÓGYMASSZŐR kezel hatékonyan hát-,
nyaktáji fájdalmakat. Stresszoldás.
06/30/981-4944.
LÉZERTERÁPIA, reumatológia, akupunktúra,
fogyasztás, szénanátha, gerincferdülés, csontritkulás, csípő- és térdkopás kezelése, fejfájás ellátása, lumbágó ügyelet, üzemorvosi vizsgálatok.
Tel.: 368-6349, 06/20/968-6886.
PSZICHOLÓGIAI konzultáció, terápia gyerekek és felnőttek részére nyáron is.
Tel.: 06/30/957-0355.

Az Újbuda hirdetési ajánlata
A keretes hirdetések árai és méretei:
oldal/hasáb
1/1 álló
1/2 fekvő
1/4 álló
1/8 fekvő
1/16 álló
1/32 fekvő
első oldali csík
hirdetési csík
hirdetési csík
2/103 álló
3/74 fekvő
2/74 fekvő
1/74 fekvő
Az árak az áfá-t nem tartalmazzák

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

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

színes
401 000
196 000
126 000
75 000
47 000
29 000
260 000
151 000
99 000
104 000
73 000
52 000
28 000

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

RÉGISÉG, KÖNYV
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.

ÁLLÁS
HÁZIORVOSI rendelőbe szeptember 1-jétől
körzeti nővért keresek. Területi munkához gépkocsi szükséges. M.: 06/20/230-3784, T.: 318-3977.
GYERMEKFELÜGYELET vállal megbízható
óvó néni, megbeszélés szerint.
T.: 203-9423 v. 06/30/427-3237.
HASZNOSAN töltött gyermekvigyázást,
korrepetálást, idősgondozást vállal pedagógus.
06/20/418-1086.

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!

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

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

www.referenczia.hu

06/30/9925-866

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.
KÜLFÖLDI turistáknak a MOM Park mellett
apartman kiadó. T.: 201-3252 (17 h után).

LAKÁSSZERVIZ
SZOBAFESTÉST, tapétázást, mázolást, burkolást, parkettacsiszolást, illetve teljes körű lakásfelújítást vállalunk közületeknek is, bútormozgatással, fóliatakarással.
260-7534, 06/70/312-7991.
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.
VILLANYSZERELŐ. Kisebb munkákat is vállalok. Tel.: 246-9953, 06/30/947-6036.
REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, napellenző,
harmonikaajtó készítése, javítása. Csillag József
06/20/984-1742, 229-0319.
SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást vállalok
mestervizsgával, tiszta munkával.
209-5894, 06/30/399-4023.
CSEMPÉZÉST, szobafestést, kőművesmunkákat rövid határidőre vállalok.
06/30/975-0053, 226-2527.
TELJES körű lakásfelújítás! Ácsmunka, tetőfedés, villanyszerelés, festés, burkolás. Gyors, korrekt munka takarítással. 06/20/588-8271.
PARKETTÁZÁS, csiszolás, lakkozás, PVC-, szőnyegpadló fektetése. 208-0721, 06/20/949-4529.
TETŐFEDÉS, bádogozás! Mindenféle tetők
fedése, lapos tetők szigetelése, bádogosmunkák
készítése és javítása alpintechnikával is. Rengeteg
referenciával, garanciával!
Csipak Péter 06/30/441-3519.
CSEMPÉZÉS, járólapozás, fürdőszoba-felújítás,
vízszerelés, kőművesmunka, gipszkartonszerelés.
06/70/283-0482, 06/20/333-3921.
FESTÉST, mázolást, tapétázást, parkettacsiszolást, takarítást, kisebb kőművesmunkát vállalunk.
06/30/619-5491.
RIASZTÓRENDSZER szerelését, karbantartását vállaljuk referenciával. Kérje ingyenes felmérésünket! Recte Kft. 464-5878, www.recte.hu
ASZTALOS-, lakatosmunkák, kertrendezés,
fűnyírás, zárcserék, passzítások.
789-3958, 06/20/411-4349.
AJTÓ-, ablakdoktor! Mindenféle ajtók-ablakok illesztését, szigetelését, átalakítását és zárak
cseréjét vállalom garanciával. Horváth Ákos,
06/30/962-8704.
KISEBB csempézés, kőművesmunkák, helyreállítások, javítások anyagbeszerzéssel, jó minőségben. 06/30/981-8340.
MEGBÍZHATÓ vállalkozó hölgy páros irodaházak, lépcsőházak takarítását vállalja.
06/30/244-5634.
FÜRDŐSZOBÁK felújítása, átalakítása!
Terméskőfelrakás! Kőművesmunkát vállalok!
06/70/604-4027.

TV-ANTENNA-SZÁMÍTÓGÉP
SZÍNESTÉVÉ-JAVÍTÁS! Orion, Videoton,
ITT-Nokia, Dual, Schneider televíziók helyszíni
javítása azonnal, villamosmérnöki végzettséggel,
garanciával! 06/20/531-7638.
GRUNDIG, Samsung, Sony, Orion, Videoton és
minden egyéb televízió, videó, hifi, DVD javítása,
garanciával. 06/30/982-4666, 275-6211.
COMPUTERKLINIKA, számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal!
Tel.: 06/30/857-2653.

keretes hirdetésekről:

BÉRLEMÉNY

DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületieknek
azonnal. Falbontás nélkül, több évtizedes gyakorlattal. 227-7210, 06/30/940-0748.
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, csőrepedések
javítása, duguláselhárítás, műszeres csőrepedéskeresés, hétvégén is. 06/30/914-3588.
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS. Gáz-, fűtésszerelés. Kisebb javítások, csőrepedések, vízóra-,
villanybojler-szerelés, vízkőmentesítés, mosógép-, mosogatógép-bekötés. Írásos garanciával.
Gebe László. 207-2850, 06/30/949-2052,
06/30/942-0064, www.gebeviz.hu
DUGULÁSELHÁRÍTÓ, vízszerelő gyorsszolgálat. Gebe: 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 7.00-23.00 óráig, hétvégén, hétköznapokon. Javítás, csere.
06/20/921-2215, 06/30/471-5440.
VÍZ-FŰTÉSSZERELÉS, teljes felújítás, ázások
megszüntetése, készülékek javítása, cseréje garanciával. Balázs János épületgépész technikus.
362-4050, 06/20/917-0697.

Médiatanácsadás

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.
ELADÓ 80-120 m2-es polgári lakásokat
keresünk ügyfeleink részére. Villányi út 62.
Ingatlaniroda. 361-1001, 06/30/241-8041.
XI. KERÜLET, Fehérvári úton teljesen felújított, 48 m2-es, 2 szobás, tehermentes panellakás
szeptemberi beköltözéssel, tulajdonostól eladó.
Irányár: 10,7 M. Érdeklődni:
06/30/204-1313 vagy 06/30/549-0365.
SAJÁT részünkre keresünk legalább 2,5 szobás
emeleti, zöldövezeti lakást. Tel.: 06/30/440-1452.
MEZŐKÖVESD utcai, részben felújított, 34 m2es 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.
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.
GELLÉRT-HEGYEN, Feneketlen-tó környékén felújítandó lakást keresek 20 M-ért.
06/30/363-4541.
NAGY értékű gépkocsi részére nagy garázs eladó a Kosztolányi térnél. T.: 365-8252.
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.
XI. KERÜLETBEN keresek 2,5–3 szobás, erkélyes lakást főleg Sasadon vagy kertvárosi részen.
06/20/952-1120.
LAKÁST keresek a XI. kerület zöldövezeti,
csendes részén, másfél, vagy 2 szobást, lehetőség
szerint erkélyest, emeletit. Ingatlanközvetítők kíméljenek! 06/70/316-0840.
XI. KERÜLET kiemelt zöldövezeti részén keresek 100-130 m2-es, lehetőleg 1 szintes lakást,
06/20/486-1222, közvetítők kíméljenek!
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ARANYOSI PÉTER: Klampár Tibor még többre vihette volna!

Második helyezés a veterán vb-n
Aranyosi Péter már tizenöt éves korában NB I-es csapatban ütötte a pingponglabdát, aztán edző lett itthon
és külföldön. Legutóbbi nagy sikerét
ez év áprilisában Brémában ismét
pingpongozóként érte el: egykori
nagyságokat megelőzve lett második
a veterán világbajnokságon.
Manapság a magyar férfi asztaliteniszsport legjobbjai nem sok vizet zavarnak a
világversenyeken. Pedig valamikor ez egészen másként volt. Elég csak a harmincas
évekre emlékezni, amikor Barna Viktor
kápráztatta el a világot.
A következő generációt a későbbi kilencszeres világbajnok Sídó Ferenc jelentette, de már ő sincs közöttünk. A küzdőképességéről és kivételes kondíciójáról
is híres Berczik Zoltán sokszoros Európa-bajnok, vb-ezüstérmes volt, edzőként
is nagyot alkotott. Utána pedig a sportág
történetének eddigi legeredményesebb
képviselői – Klampár Tibor, Jónyer István és Gergely Gábor – következtek. A
nagy trió tagjai közül az ötvenhárom éves
Klampár amolyan megélhetési pingpongozóként még mindig játszik az élvonalban, miután világbajnoki címeit követően
közel két évtizeden át Ausztria számos
élcsapatánál volt leszerződve, s élte az ingázók nem könnyű életét.
Klampár, Jónyer és Gergely után egyáltalán nem volt hálás feladat a legjobbak
között játszani, hiszen az ő teljesítményük
mind a mai napig egyedülálló. A sportág
kedvelői és a szakemberek sok éven át azt
hitték, „Klampi” és társai ugyan visszavonultak, de holnap vagy holnapután megint
jönnek a hozzájuk hasonló klasszisok.
Azok pedig csak nem jöttek. Az évek
múlásával azután az igények is egy kicsit
lejjebb szálltak, az emberek pedig kezdték
jobban megbecsülni a sikereket, amelyek
egyáltalán nem természetes módon születtek meg. Ebbe a „követő generációba”
tartozik a ma negyvenkét éves Aranyosi
Péter is, aki évtizedek óta a kerületben, a
Halmi úton lakik. Ő már tizenöt éves korában NB I-es csapatban ütötte a kaucsuklabdát, s idén áprilisban a hatalmas töme-

geket megmozgató veterán világbajnokságon olyan egykori nagyságokat megelőzve
lett második, mint a svéd Appelgren vagy
a szerb Kalinics.
A beszélgetést a közbenső évtizedek
felvázolásával kezdtük.
– Középiskolásként a Miskolci EMTE
játékosaként már élvonalbeli csapatbajnokságon vehettem részt – emlékezett a régi,
szép időkre Aranyosi. – Hosszú
pályafutásom máig is érthetetlen és indokolatlan eltiltásokkal
volt fűszerezett. Amikor például edzőm, Rozsnyói Tibor Szegedre akart igazolni (s én is
vele akartam menni),
nyolc hónapra leállítottak. Mégis
kivártam,
amíg a

győzelemig jutott Klampár Tibort méltatnám elsősorban. Neki valóban félelmetes
technikai repertoárja volt! Már akkor azt
játszotta, ami ma a modern asztalitenisznek számít. Az asztal fölötti, gyors járték
egyik markáns képviselője volt, aki villámgyors, rövid mozdulatokkal terelgette
a kaucsuklabdát. Világbajnoki címei, és
számos, további nemzetközi sikere ellenére is megkockáztatom: neki még többre
kellett volna vinnie!
 Azután jött az utolsó, komolyabb bizonyítási lehetőség: Klampár az 1988-as szöuli
olimpián (ahol először szerepelt a programban az asztalitenisz) be kellett érje
egy negyedik hellyel.

A következő esztendőben Kiskunfélegyházára igazoltam,
újabb egy év elteltével, 1990ben Szosznyák Attilával pá-
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Szép éveket értem ott meg. Feljutottunk
a négy ország három-három legjobb csapatát foglalkoztató Szuperligába. A cseh,
szlovák, magyar és osztrák riválisok között 2000/2001-ben mindössze egy ponttal maradtunk le a végső győzelemről.


A következő nagyobb fordulatra egészen
2004-ig kellett várnia.

Ekkor már valóban csak alá kellett volna
írnom a finn válogatott kapitányi szerződését, amikor váratlanul szóba kerültem a
világ legerősebb bajnokságában, a német
Bundesligában szereplő Würzburg gárdájánál. Később odakerült Rozsnyói Tibor
is, akivel a 2004/2005-ös szezont nagy
egyetértésben levezettük, s annál nagyobb
meglepetésre elsők lettünk a bajnokságban! Utána viszont ketten nem kellettünk, így én elmentem a negyedik ligás
Traunsteinhez első táblás játékosnak. Mivel ez amolyan „kijárásos” kötelezettséget
jelentett, így itthon is tudtam edzősködni;
elsősorban a BVSC-ben foglalkoztam a
tehetséges fiatalokkal.


Így érkeztünk el a történetben az idei nyárhoz, s benne a szenzációs sikert hozott veterán világbajnoksághoz.

Az áprilisban, Brémában megrendezett
felnőtt vb helyszínén rendezték meg a
veteránok csúcstalálkozóját. Csak az én
korosztályomban, a 40-50 év közöttieknél hétszázan indultak! Nem sportszerű,
hogy magamat dicsérjem, de valóban igen
erős volt a mezőny.


DÉLÉP-ben asztalhoz állhattam, ahonnan
másfél év játék után feljöttem a fővárosba, az ország akkori negyedik legerősebb
klubjába, a Ganz-Mávagba.


Ebben az időben Ön az élvonalhoz tartozott. Hogyan emlékszik a világbajnok trióra, amelynek tagjaival gyakran szembekerült?

Bár címek dolgában Jónyer áll a legjobban, mégis a „csak” két világbajnoki

rosban felnőtt országos bajnoki címet szereztem. Egyéniben ekkor még mindig az
első négy-öt közé tartoztam, hogy azután
27 évesen, egy „óvatlan pillanatban” elszegődjek az osztrák első ligás Oberndorf
csapatához, ahol játékos és utánpótlásedző is voltam egy személyben.


Ez volt az osztrák ASKÖ Linz fiókegyüttese,
Ön pedig tizenhárom évig állt a klub alkalmazásában.

Gazdagréti Kispályás
Labdarúgó Bajnokság
A XI. Labdarúgó Kft. 2006 augusztusától 2007 júniusáig megrendezi a
Gazdagréti Kispályás Labdarúgó Bajnokságot a Csíki-hegyek u. 13–15. alatti
műfüves pályán.
A bajnokságban a csapatok kétfordulós körmérkőzést játszanak, vagyis
minden csapat minden csapattal kétszer játszik. Ezt követően a résztvevők
a felső- és az alsóházban folytatják a
küzdelmet. A bajnokságon csoportonként legfeljebb 10 csapat vehet részt, és
az első három helyezett kupát, érmeket,
oklevelet kap. A csoportelsők indulhatnak a Bajnokok Ligája elnevezésű küzdelemsorozatban.
A nevezési díj 80 000 Ft/csapat,
mely minden költséget tartalmaz.
A tervezett játéknapok: hétfő, kedd,
csütörtök 17.00–21.00 óráig, de igény
szerint szerdán, pénteken 17.00–21.00
óráig és hétvégén egész nap (9.00-21.00
óráig) is lehet mérkőzéseket tartani.
A bajnokság lebonyolításának további részleteiről, a játékszabályokról,
a nevezésről a 06/30/977-1156 és a 06/
30/209-1342-es telefonszámon Szőllősi
Tamásnál lehet érdeklődni, illetve információk találhatók a www.csiki.hu
web-oldalon, ahonnan a nevezési lap is
letölthető.

Milyen tervei vannak a következő évekre?

Természetesen igyekszem minél tovább
versenyben maradni a legjobb veteránok
között, ahol számos, korábbi világ- és Európa-bajnok játszik minden korcsoportban. Mivel ősszel csak néhány meccsre
kell kimennem játékosként, így bőven van
időm kedvenc foglalkozásom, az edzőség
gyakorlására. A BVSC-ben – ahol ősztől a
Lombard tulajdonosa, Bíró Péter komoly
támogatóként jelentkezik – továbbra is az
utánpótlással kívánok foglalkozni. Előbb
azonban levezényeljük társammal, Karsai
Ferenccel (ő évek óta az osztrák válogatott
kapitánya, de nem vette fel az állampolgárságot!) Fonyódon azt a nemzetközi
edzőtábort, amelyet immár ötödik éve
meghirdetünk, és amelyre egyre többen
érkeznek itthonról és a legkülönbözőbb
országokból egyaránt.
Kép és szöveg: Jocha Károly

Dömök Viktória
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A bajnokság helyszíne

