
a magyarság, pontos, világos volt a cél, a 
szabad, független, köztársaság. Az oda-
vezető utat már viták feszítették, mást 
gondolt üdvözítőnek Kossuth, Széchenyi,  
Görgey, és az arisztokrácia. Éppen ezért 
kegyelmi pillanat volt a magyar történe-
lemben 1848, amikor a reformkori küz-
delmek során kikristályosodott, hogy me-
lyek azok a közös értékek, amelykért kell 
küzdeni. Ma különösen tudjuk értékelni 
az akkori napi vitákon való felülemelke-
dést, hiszen kisebb dolgokban sem sike-
rül megállapodni a pártoknak – tett egy 
mai kitérőt a szónok, majd így folytatta: 
1848 szelleme nem bukott el. Jó pár évvel 
a szabadságharc után, az 1870-es években 
a fővárosban a Közmunkák Tanácsa veze-
tésével épült annak 70-80 százaléka, amit 
ma értéknek és megőrzendőnek tartunk. 
Az egymást váltó politikai erők nem he-
lyezték át a Parlamentet a Kossuth térről 
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Izgalmas programokkal, új helyszíne-
ken, és méltó módon, világsztárok fel-
léptével ünnepli negyedszázados jubi-
leumát a Budapesti Tavaszi Fesztivál.

A fesztivál világviszonylatban is jelentős-
nek számít: a tekintélyes holland Lokale 
Festiviteiten internetes oldalon, mely is-
mét összeállította Európa ötven legjobb 
fesztiváljának listáját, az előkelő 25. hely-
re került. Március utolsó két hetében a 
főváros közel 60 helyszínén mintegy 200 
esemény, neves és elismert hazai, illetve 
külföldi művészek várják az érdeklődő-
ket. A programsorozat az idén új helyszí-
nekkel bővül, mindenekelőtt a Nemzeti 
Hangversenyteremmel, ahol olyan híres 
zenekarok lépnek fel a fesztivál keretében, 
mint a Chicagói Szimfonikus Zenekar 
(Pierre Boulez vezényletével, zongorán 

közreműködik Daniel Barenboim), vagy a 
firenzei Maggio Musicale Zubin Mehtával. 
Itt kerül sor továbbá a Nemzeti Filharmo-
nikus Zenekar és Énekkar, a Budapesti 
Fesztiválzenekar, az Eurofestivalchor és a 
X. Budapesti Nemzetközi Kórusverseny 
koncertjeire is. Nagy várakozás előzi meg 
a világ egyik legkeresettebb operaéne-
kesnője, Barbara Hendricks március 22-i 
fellépését. A Svédországban élő művész-
nő a szakma által zseniálisnak tartott 
skandináv szaxofonos, Magnus Lindgren 
dzsesszkvartettjével érkezik Budapestre. 
A Művészetek Palotájában lévő, igazán 
impozáns és kiváló nézőtérrel, akusztiká-
val rendelkező Fesztivál Színházban lép 
fel a Singapore Chinese Orchestra, s itt 
tartják Eötvös Péter A balkon című operá-
jának magyarországi ősbemutatóját.  

(deák) 

A jegyek nagy része már elfogyott

Sztárok a Tavaszi Fesztiválon

A főváros városüzemeltetési bizottsá-
ga március 7-i ülésén döntött: megkez-
dődhet Budapest közlekedésfejleszté-
sének legjelentősebb beruházása.

A 4-es metró nélkülözhetetlen, azonban 
önmagában nem lesz képes megoldani 
a budapesti közlekedés gondjait. Ezért 
szükség van egy olyan átfogó beruházás-
ra, amely túlnyúlik a főváros határain, és 
észak-déli irányban összeköti a nagyobb 
közlekedési útvonalakat. Ez lesz az Észak-
Déli Regionális Gyorsvasút, más néven az 
5-ös metró. Különlegessége abban rejlik, 
hogy a külső városrészek között felszíni 
gyorsvasútként, a belvárosban pedig a föld 

alatt, metróként fog haladni. A beruházás 
teljes költsége nagyon magas – körülbelül 
600 milliárd forint –, ezért több ütem-
ben lehet csak megvalósítani. Az első, 
az Astoria és a Lágymányosi híd közötti 
szakasz a tervek szerint 2010-re készül el. 
A második ütemben a vonalat Békásme-
gyerig húznák ki, a Margit hídtól Budán 
menne a vasút. A harmadik szakaszban 
a pestszenterzsébeti vonalat kötnék össze 
a soroksári vasútállomással. A tervek két 
további, kiegészítő szakaszt is javasolnak, 
melyek előbb a MÁV esztergomi vona-
lát, majd a ráckevei HÉV-et kapcsolnák a 
rendszerbe. 

(d. á.)

600 milliárd forintos nagyberuházás 

Már tervezik az 5-ös metrót

 SASAD-SASHEGY  GELLÉRTHEGY  SASAD-SASHEGY 
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Az 1848-as forradalom és szabadság-
harc tiszteletére rendezett kerületi 
központi megemlékezésére március 
11-én délután a Polgármesteri Hivatal 
dísztermében került sor. 

Az ünnepséget a Bárdos Lajos iskola ta-
nulóinak műsora keretezte, s ezúttal adták 
át a Pro Communitate XI. kerületért díja-
kat is. Az eseményen megjelentek Újbuda 
notabilitásai, Csapody Miklós országgyű-
lési képviselő, a polgármesteri vezetés, 
a képviselő-testület több tagja, iskola és 
intézményvezetők. Molnár Gyula polgár-
mester ünnepi beszédében március 15-ét 
mindannyiunk legkedvesebb ünnepének 
nevezte. Ha melengető nemzeti érzésre 
van szükségünk, akkor 1848 jut eszünkbe 
először – hangsúlyozta. Ekkor nemcsak a 
főváros, az ország önbecsülése nőtt meg, 
és Európa is felnézett ránk. Egységes volt 

a Vérmezőre, nem állították le a hidak épí-
tését. Ez a fajta bölcsesség és távolbalátás 
ma is példa lehet. Vigyázzuk tehát 48 örö-
két, hangsúlyozta Molnár Gyula. Bízzunk 
a fiatalokban, akiket nem torzít el a múlt, 
akik igazi jussa a márciusi ifjak öröksége. 
Magyarországot nem a pártok vezetik, ha-
nem néhány ezer ember. A milliók pedig 
azt várják, hogy cselekedjünk, építsünk 
egy jobb Magyarországot.
 Március 15. alkalmából adják át ha-
gyományosan a Pro Communitate Bu-
dapest Főváros XI. kerületéért kitüntető 
címeket két önzetlen, másokért sokat dol-
gozó embernek, akik sokat tettek a kerület 
szellemi és anyagi javainak gyarapításáért. 
Sarkadi Nagy Emília helytörténész a hely-
színen vette át a kitüntetést, Adányi Lász-
ló, a Magyar Karitász, a RÉV ambulancia 
egyik vezetője távolléte miatt egy későbbi 
időpontban kapja meg.

Cselekedjünk, építsünk egy jobb Magyarországot!

Molnár Gyula polgármester

Elkészült az ötödik szint

Panelvilág

Az eredetileg tervezett időpontra, 
február 28-ára elkészült a Fehérvári 
úti Szakrendelő ötödik emelete, 
ahová az intézményt működtető 
Gyógyír XI. Kht. munkatársai költöz-
nek be, és itt lesz a dolgozói ebédlő is. 

A vadonatúj szintet megtekintették 
Balázs Gyula és Lakos Imre alpolgár-
mesterek, akik megköszönték a kivi-
telezőknek a határidőre befejezett és 
színvonalasan munkát.
 Lakos Imre alpolgármester hangsú-
lyozta, a kerületet irányító MSZP–SZDSZ 
koalíció megígérte, hogy átveszi a fővá-
rostól, és fel is újítja a szakrendelőt. Az 
átvétel lezajlott, jelenleg javában zajlik 
a rekonstrukció, és ha minden az elő-

re tervezett módon halad, ez év őszén a 
kerület lakossága egy teljesen megújult, 
a XXI. századi igényeknek megfelelő 
szakrendelőt vehet birtokba. A bontási 
munkálatok során kiderült, csoda, hogy 
egyáltalán funkcionál még az épület és 
lehet benne gyógyítani, mert az elmúlt 
évtizedek alatt csak ötletszerű toldozá-
sok-foldozások történtek. Még néhány év 
halogatás, és teljesen használhatatlanná 
vált volna a rendelő. 
 A felújítás részleteivel kapcsolatban 
megtudtuk, hogy csak a téglafalak ma-
radnak meg, azon kívül minden kicseré-
lődik és átépül. Az épület klimatizált lesz, 
a klímaberendezéseket a hatodik emele-
ten helyezték el.

folytatás a 2. oldalon

Újabb állomásához érkezett a szakrendelő felújítása

Magyarországon az emberek egy-
ötöde panellakásokban él. Ezen 
épületek felújítása az egész társa-
dalom érdeke, mert a késlekedés 
krízishelyzetet is előidézhet. 
Interjúnk az 5. oldalon 

 Gyerekkoromban az aradi 13 hős 
kivégzéséről szóló népballada volt a 
kedvencem. Annyi szépséghibája akadt 
a műélvezetnek, hogy csak munka köz-
ben mondta el Nanám elejétől a végéig 
a történetet. Ha még kicsi volt a dohány, 
kilátszottunk belőle, és gyaníthatóan a 
hang visszaért a lemaradó kapásokhoz, 
akkor csendesen mormolta. Ha mesz-
szebb értünk, szinte eljátszotta, külön 
jellemet adott az egyes hősöknek a hang-
színével. Mikor ősszel nem látszottunk 
ki a tengeritáblából, énekre is fakadt és 
kieresztette a hangját. Azt mondta, hogy 
az édesanyjától tanulta, ő pedig egy kol-
duló öreg negyvennyolcas honvédtól, aki 
látta a kivégzést a saját szemével. Hittem 
is nem is a ballada eredetét. Írott válto-
zatban hosszú évekig nem bukkantam 
rá, pedig időközben elfelejtettem az ének 
szinte összes szavát. Csak a hangsúlyo-
kat, a hangszínt és a hősies kiállást, meg 
az előadás varázsát nem.
 Számomra a szabadságharc részt-
vevőinek korát ez a ballada és a vele jól 
passzoló tisztaszobai festményen kolduló 
hadirokkant állította be, jó idősre. A sza-
badságharcban részt vett Rózsa Sándor 
is öregebbnek tűnt fel Nanám elbeszélé-
sében, mint amit később Móricznál ol-
vashattam. Az előbbi jobban is tetszett.
Végül a Széchenyi Könyvtár Múzeum 
körúti épületében bukkantam rá véletle-
nül a balladára. Hitetlenül olvasgattam, 
aztán még azon a héten megnéztem 
magamnak Barabás Miklós Nemzetőr 
című festményét – ezen jó erőben lévő, 
kissé színpadiasan beállított férfit lát-
tam. (Nem ez a kép volt a tiszta szobá-
ban, de hirtelenjében csak erről tudtam.) 
Nem segítette a jól bevésődött emlékeim 
átértelmezését az sem, hogy a korabeli 
hatalom megpróbálta ezt a szép, tiszta 
ünnepet eljelentékteleníteni. Egy csokor-
ba kötötte az úgynevezett FIN, azaz for-
radalmi ifjúsági napok rendezvényeivel: 
a tanácsköztársaság március 21-i, és a 
„felszabadulás” április 4-i megünnepel-
tetésével. Erre a hagyományépítő fel-
adatra pedig a tapasztalatlan fiatalokat 
szemelték ki. Öntudatlanul is jól szol-
gálta ezt a szándékot egy film, a Petőfi 
73, amiben a költőt évfolyamtársunk 
alakította. Szegény Petőfi!
 Az viszont sokat segített a régi han-
gulathoz visszatalálni, hogy az ünnep 
előtti este a rádióban egy síri hangú 
bemondó közölte, a közrend megzava-
rásának szándéka miatt őrizetbe vettek 
valakit, majd a következő évben, biztos, 
ami biztos alapon már a feleségét is. De 
a röpcédulák, a hírek csak terjedtek sza-
badságról, jogokról, követelésekről. Cso-
dálva néztük az utcán a későbbi politi-
kust, akiről az hírlett, hogy ha csak egy 
embert gumibotoztak meg a rendőrök 
az ünnep tisztességére, akkor az biztos ő 
volt. Ha többet, persze akkor is köztük 
volt. Valahogy zavarta a rend szigorú 
őreit a magasan himbálódzó feje és szá-
ja sarkában az a fanyar mosoly...
 Az idő sok mindent megold. Már 
öcséim lehetnének a korabeli hősök, 
nagy lányaimhoz pedig kölyök lenne Pe-
tőfi és természetesen kikosaraznák. Így 
aztán a két kicsinek mesélek Nanámról, 
48-ról, a virtusról, a kisdobos hősi halá-
láról. Mert azért az is olvasmányélmé-
nyem volt, ha nem is illett be a sorba.

(halász)

Hány évesek voltak
a 48-as honvédek?
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Kátyút lát? 
Hívja Újbuda 
zöld számát!

Újbuda önkormányzata március 
10-én meghirdette a kátyúmentes-
kerület programot. A program ke-

retében, a 06-80-ÚJBUDA számon 
beérkezett bejelentések alapján két 

munkanapon belül megkezdjük a 
közlekedés biztonságára veszélyes, 
és az újbudaiak életét megkeserítő 

úthibák kijavítását.

06-80-ÚJBUDA 
(06-80-852-832)

Újbuda zöldszáma

A KÖZVETLEN 
KAPCSOLAT

KÁTYÚMENTES KERÜLET PROGRAM

a 06-80-ÚJBUDA ingyenesen hívható zöld-
számról részletes információ a 9. oldalon!



  

Hírek
 A PÁRBESZÉD FOLYTATÓDIK
Molnár Gyula polgármester, ország-
gyűlési képviselő március 16-án, 
szerdán 17 órakor nyilvános fogadó-
órát tart a Lágymányosi Közösségi 
Házban (XI., Kőrösi J. u. 17.).

 FOGADÓÓRÁK
Szabó Vilmos országgyűlási kép-
viselő (MSZP lista) március 24-én, 
csütörtökön 17 órakor tartja foga-
dóóráját a XI., Bartók Béla út 19. sz. 
alatti helyiségben, (bejárat a Mészöly 
utcából).
Wieszt János önkormányzati képvi-
selő (MSZP) március 24-én, csütör-
tökön 17 órakor tartja fogadóóráját a 
XI., Bartók Béla út 19. sz. alatti helyi-
ségben, (bejárat a Mészöly utcából).

 MSZP JOGSEGÉLY 
Az MSZP XI. kerületi szervezete in-
gyenes jogi tanácsadással áll az ér-
deklődők és a rászorulók rendelkezé-
sére április 6-án, szerdán 17 órától a 
Bikszádi út 43. sz. alatti székházban. 

 MSZP ADÓTANÁCSADÁS
Az MSZP XI. kerületi szervezete in-
gyenes adó-, könyvvezetési- és vállal-
kozási tanácsadást tart április 6-án, 
szerdán 17 órától a Bikszádi út 43. sz. 
alatti székházban. 

 MSZP A NYELVTANULÓKÉRT
Az MSZP XI. kerületi szervezete új 
formában ismét elindította ingye-
nes angol nyelvi klub foglalkozásait. 
Ennek keretében a résztvevők felmér-
hetik nyelvtudásuk szintjét, kommu-
nikációs helyzeteket gyakorolhatnak, 
korrepetálhatják nyelvi ismereteiket, 
eredeti angol nyelvű filmeket, iro-
dalmi alkotásokat ismerhetnek meg. 
Mindezt egy csésze tea mellett. Az 
érdeklődőket április 5-én, kedden 16 
órától várják a Bikszádi út 43. sz. alatt

 AZ MKDSZ MEGEMLÉKEZÉSE
A Magyar Kereszténydemokrata 
Szövetség március 15-én, kedden 10 
órakor ünnepi megemlékezést tart az 
1848-49-es forradalom és szabadság-
harc hőseinek tiszteletére. Helyszín: 
Schweidel József utca 11. Köszöntőt 
mond Kupper András, a Fidesz buda-
pesti elnöke és Deák András ország-
gyűlési képviselő.

 FIDESZ PROGRAMOK
A Fidesz XI. kerületi irodája (XI., 
Budafoki út 9-11.) nyitvatartása: h-
cs: 10-18, p.: 11-17. Telefon: 209-3439. 
Kedden a 17. választókerület, szerdán 
a 16. választókerület, csütörtökön a 15. 
választókerület az ügyeletes. Ugyanitt 
minden kedden 14-16 óra között 
dr. Oláh András Sándor ügyvéd  
ingyenes jogi tanácsadást tart. 
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:

Hétfő:  13.00–18.00-ig
Szerda:  08.00–16.00-ig
Péntek:  08.00–12.00-ig

A POLGÁRMESTERI HIVATAL  
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK 
FÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:  08.00–18.00-ig
Kedd:  08.00–18.00-ig
Szerda:  08.00–18.00-ig
Csütörtök:  08.00–18.00-ig
Péntek:  08.00–16.00-ig

Telefonszám:  372-45-00
Honlap: www.bp11.hu

Továbbra is várjuk ötleteiket, visz-
szaemlékezéseiket, javaslataikat, 
hogy méltóképpen ünnepelhessük 
Újbuda 75. évfordulóját!  
Cím: XI. kerületi Önkormányzat,  
1113 Bocskai út 39–41.,  
e-mail: 75@bp11.hu

Kedves olvasóink!

A távfűtés korszerű és környezetbarát 
fűtési mód, de versenyképessé kell 
tenni. Egy új megoldás eredménye-
ként éves szinten húszezer forinttal 
csökkenhetne egy átlagos lakás 
távhődíja.

A fővárosi SZDSZ képviselőcsoportjának 
álláspontját Lakos Imre, a Városüzemelte-
tési Bizottság elnöke ismertette. A március 
3-i sajtótájékoztatón Újbuda alpolgármes-
tere elmondta, hogy 240 000 távfűtéses 
lakás van Budapesten. A XI. kerületben 
találhatóak a legnagyobb lakótelepek.
 A nem megfelelő hőszigetelés, a fo-
gyasztói rendszer szabályozatlansága és 
elhasználódása miatt az épületek ener-
giafelhasználása túl magas, a hasonló 
nyugat-európai épületek energiafogyasz-
tásának másfél-kétszerese. Gondot je-
lent, hogy a gázár tekintetében verseny-
hátrányban vannak a nagyfogyasztók. 
Noha a távhőszolgáltatók gázellátásának 
költségei jóval alacsonyabbak, mint a kis-
fogyasztóké, a hatósági gázárak ezt nem 
tükrözik. A fogyasztók költségeinek érde-
mi csökkentése a költségarányos gázárak 
kialakításával érhető el. Ha a Főtáv Rt. a 
legalacsonyabb hatósági erőművi áron 
vásárolná a szolgáltatáshoz szükséges hő-
energiát, egy átlagos család éves szinten 
körülbelül 20 000 forinttal kevesebbet fi-
zetne a távhőért.
 Hován Gábor, a Főtáv Rt. vezérigaz-
gató-helyettese elmondta, hogy évi 1,5 
milliárd forint állami támogatással évente 
40.000 lakótelepi lakás fűtéskorszerűsítési 
munkálatait lehetne elvégezni, ha rendel-
kezésre állna 20% saját erő és 30% önkor-
mányzati támogatás is. Végül egy Újbudát 
érintő jó hír: Kelenföldön, a legnagyobb 
hőkörzetben a Kelenföldi Hőerőmű mű-
szaki fejlesztést hajt végre. Ennek ered-
ményeként jövő év júliusától, miután a 
munka befejeződik, a fogyasztók egysége-
sen három százalékos árkedvezményben 
fognak részesülni.

(dergán)

A távfűtés jó
Csökkenthetők a költségek

Március 3-án egyetlen óra leforgása 
alatt két új postát is átadtak a XI. kerü-
letben. Mostantól az Infoparkban és a 
Savoya Parkban is feladhatjuk a levele-
ket, befizethetjük a csekkeket.

Hiába terjed az elektronikus ügyintézés, 
hiába nő az e-mail népszerűsége, a ha-
gyományos postai szolgáltatásokra a XXI. 
században is nagy az igény. Kerületünk 
postai ellátottságára eddig sem lehetett 
panasz, a helyzet azonban tovább javult: 
már az Infoparkban és a Savoya Parkban 
is van lehetőség a postai ügyintézésre. A 
két új kirendeltséggel 15-re emelkedett az 
újbudai postafiókok száma. 
 A lágymányosi Infopark Közép-Kelet-
Európa első tudományos és technológiai 
parkja. Az alkalmazottak, az üzletfelek és a 
látogatók nagy száma indokolttá tette egy 
saját posta kialakítását. Végül a központi 
(I. számú) épület földszintjén található 
Infotrafikban hozták létre a „minipostát”, 
amely  hivatalos iratok, ajánlott küldemé-
nyek, belföldi postautalványok felvételét 
és készpénz-átutalási megbízások befize-
téseit teszi lehetővé. 
 Az albertfalvai Savoya Parkot min-
den nap vásárlók tömege árasztja el. A 
bevásárlóközpont földszintjén kialakított 
impozáns postahely számukra biztosítja 
a teljes körű postai szolgáltatásokat, a cso-
magfelvétel kivételével. Nagy hangsúlyt 

fektettek a nyitottságra: nem választja el 
üvegfal az ügyfeleket a munkatársaktól, 
így közvetlenebb a kommunikáció. Mind-

két postahely február 15-én kezdte meg a 
működését, március 3-án az ünnepélyes 
megnyitókra került sor. A rövid próba-
üzem bebizonyította, hogy igény van az 
új postákra. Folyamatosan növekszik a 
forgalom, egyre többen fedezik fel a kiren-
deltségeket, és már visszajáró vendégek 
is vannak – mesélte a Savoya Park Posta 
egyik alkalmazottja. Újbuda vezetése ne-

vében Lakos Im-
re vett részt a 
posták átadá-
sán. Mindkét 
helyszínt önálló 
vá rosrésznek 
nevezte. Az ön-
kormányzat így 
is segíti a fiatal 
városrészeket, 
hogy beillesz-
kedhessenek a 
kerület vérke-
ringésébe. 
Bor Sándor, a 
Posta Központi 
Területi Igazga-
tóságának igaz-
gatója elmond-
ta: nem igaz a 
pletyka, misze-
rint bezárják a 
régi albertfalvai 
postát. Felújítják 
a Fehérvári úti 
112-es postát. A 
hivatal a mun-
kák idejére sem 
fog bezárni.

(d. á.)

Posták nyíltak Újbudán
Nem zár be a régi albertfalvai fiók sem   

 KDNP ELŐADÁS
Március 21-én, 18 órakor a KDNP 
helyiségében (XI., Karinthy F. út 9.) 
dr. Botos Katalin közgazdász, egye-
temi tanár tart előadást Keresztény 
tanításról és a globalizációról.

 FKGP ÖSSZEJÖVETELEK
A Független Kisgazda Párt kerüle-
ti székháza (XI., Zsombolyai út 16.) 
minden második szerdán 18 órától 
tartja összejöveteleit. Érdeklődni 
lehet naponta személyesen és a 203-
1168-as számon.

 JOBBIK-KAPCSOLAT
A Jobbik Magyarországért Mozgalom 
minden hónap első keddjén 18 órától 
fogadóórát tart kerületi irodájában 
(XI., Villányi út 20/A). A párt elekt-
ronikus hírlevelére a www.jobbik.hu 
honlapcímen lehet feliratkozni.

 MDF HÍREK
Az MDF XI. kerületi székházában 
(XI., Bartók B. út 61. bejárat a Fadrusz 
u. felől) dr. Csapody Miklós ország-
gyűlési képviselő, minden szerdán 
18 órától fogadóórát tart. Dr. Tóth 
László ügyvéd minden hónap első és 
harmadik hétfőjén 16-18 óra között 
ingyenes jogi tanácsadást tart.
Minden héten kedden: Gondolatkör.
Március 16-án, szerdán 18 órakor a 
kerületi székházban Pálfy G. István 
újságíró, a Duna Televízió kuratóriu-
mi tagja részvételével beszélgetés lesz 
A média helyzete ma címmel.

 MIÉP HÍREK
A MIÉP XI. kerületi irodájában 
(XI., Bartók B. út 96.) minden szer-
dán délelőtt 10-12-ig dr. Csigi Zsolt 
ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást 
tart. Kerekes Péter metafizikai 
pszichoterapeuta ingyenes lelki se-
gély tanácsokat ad. Jelentkezés a 
06/30/3844-873-as mobiltelefonon. 
Ugyanitt a MIÉP XI. kerületi újjá-
alakult Ifjúsági Tagozata is várja a 
radikális nemzeti gondolkodású fi-
atalokat minden hétköznap az iroda 
nyitvatartási idejében.

 A MUNKÁSPÁRT HÍREI
A Munkáspárt kerületi szervezete 
hétfőtől csütörtökig 10–16, pénteken 
10–13 óráig tartja nyitva irodáját (XI., 
Bartók Béla u. 79.). Ugyanitt ingyenes 
szépirodalmi kiskönyvtár.

 PATIKAÜGYELET
Március 31-ig a Fehérvár Gyógy-
szertár (XI., Fehérvári út 12. Telefon: 
209-5651) látja el.

 MEGEMLÉKEZÉS APOR VILMOSRÓL
Apor Vilmos püspök mártíriumának 
60. évfordulója alkalmából április 2-
án, szombaton 15 órakor szoborko-
szorúzási ünnepség lesz a XII. kerü-
leti Apor Vilmos téren, majd 16 óra-
kor ünnepi ülést tart az Apor Vilmos 
Emlékbizottság a Budai Ciszterci 
Szent Imre Gimnázium dísztermé-
ben. A megemlékezés 18 órakor ün-
nepi főpapi szentmisével zárul. A 
szentmisét a Budai Szent Imre-plébá-
niatemplomban dr. Beer Miklós váci 
megyéspüspök mutatja be.

 NAGY KÖNYV MOZGALOM
A olvasást népszerűsítő Nagy Könyv 
mozgalomhoz kapcsolódó ingyenes 
programsorozat keretében a BME 
OMIKK-ban (központi könyvtár 
épülete, gazdasági és társadalomtu-
dományi olvasóterem XI., Budafoki 
út 4-6.) március 17-én, csütörtökön 
18 órakor Tarján Tamás irodalomtör-
ténész beszél olvasmányélményeiről, 
kedvenc regényeiről. 

 ALBERTFALVAI ÉS KELENVÖLGYI 
EVANGÉLIKUSOK FIGYELMÉBE
Akik a budafoki (Játék út 16. sz. alat-
ti) templomban szeretnének házas-
ságot kötni, szándékukat hónapok-
kal korábban jelezzék a 229-2538-as 
telefonszámon. A vasárnapi 10 órai 
istentisztelet alatt iskolás gyerekek-
nek foglalkozást tart a lelkészség. A 
lelkészség honlapjának címe: www.
budafok.luithera.hu

 KÖZÖS KÉPVISELŐK KLUBJA
Következő találkozójuk március 
21-én, hétfőn 16 órakor lesz a XI. ke-
rületi Önkormányzat Polgármeste-
ri Hivatala (XI., Bocskai út. 39-41.) 
földszinti nagytermében. Témák: a 
2005. évi lakóház-felújítási pályáza-
ti lehetőségek, a fogyasztói számlá-
zás és a költségmegosztók szerepe a  
fűtési díj elszámolásánál.

Országszerte posták zárnak be. Városrészünkben szerencsére két helyen, 
a Savoya Parkban és az Infoparkban is új postahivatalokat nyitottak.

folytatás az első oldalról
Az ötödik emeleten teljes rekonstrukció 
történt: többek között kicserélték a nyí-
lászárókat és a vezetékeket, mozgássérült 
WC-t alakítottak ki és természetesen min-
den helyiség új burkolatot kapott. A gépé-
szeti felújítás függőleges irányban az egész 
épületben befejeződött már, a később el-

Elkészült az ötödik szint
Újabb állomásához érkezett a szakrendelő felújítása

A kerület 75 éves, ebből az alkalomból 
májusban hivatalosan is felveszi az 
Újbuda nevet, jelentette be Molnár 
Gyula polgármester március 10-én. 

Az évfordulót több szabadtéri rendezvény-
nyel is emlékezetessé kívánja tenni a kerü-
let vezetése, és a helyi címer megújítására 
is pályázatot írtak ki ez alkalomból. Már 
XIII-XIV. századbeli okleveleken feltűnik 
a Buda Ventus (Újbuda) alak, és koráb-
ban a Kelenföldi pályaudvar is az Újbuda 
nevet viselte, ma pedig jól illik Budapest 
legfejlődőbb térségére, hangsúlyozta a 
polgármester. Az újbudai önkormányzat 
megelégelte az úthibák, kátyúk körüli fő-

városi mizériát. A 06-80-UJBUDA, azaz 
a 06/80/852-832-s szám felhívásával a 
kerületi utakon keletkezett kátyúkat és 
balesetveszélyes helyzeteket jelenthetik 
be a kerület lakosai, de a menürendsze-
ren belül mód van információhoz jutni 
az önkormányzatról, az ügyintézésről, és 
üzenetet lehet küldeni a polgármesternek 
is. A kerületi kátyúkat a bejelentéstől szá-
mított két napon belül kijavítják. A beje-
lentéseket munkanapokon reggel nyolc 
és délután öt között lehet megtenni. Ha a 
fővárosi tulajdonú utakon keletkezett ká-
tyúkat nem javítja ki két nap alatt az FKF 
Rt., akkor a kerület elvégezteti a munkát, 
és továbbszámlázza a fővárosnak. 

Március 15-e után egyes területeken csök-
ken az ügyintézési határidő a Polgármes-
teri Hivatalban, a hagyatéki ügyintézés-
nél, a vállalkozói működési engedélyek 
vagy az alanyi jogcímen megállapított 
gyógyszerutalványok kiadásánál. 
 A fiatalkorúak körében egyre jobban 
terjedő kábítószer-fogyasztás megállításá-
ra az önkormányzat – az Újbuda 11. Kht. 
közreműködésével – intézkedéscsomagot 
dolgozott ki, ennek fontos elemei a 2005/
2006-os tanévben a következők: a kerület 
összes iskolájában a 13-16 év közötti kor-
osztály drogprevenciós foglalkozáson vesz 
részt, bővítik az iskolaigazgatók jogi isme-
reteit, a védőnők, gyámhivatali dolgozók, 
polgárőrök évenkénti képzésen vesznek 
részt a témával kapcsolatban, valamint a 
szülőket is el kívánják érni mintaprogra-
mok elindítása céljából. 

Tallián

Zöld szám: két nap alatt kijavítják az úthibákat

Kötelező drogfelvilágosítás

A legfelső szint teljesen kész állapotban fogadta az átvevő alpolgármestereket...

készülő szinteket csak rá kell kötni a köz-
ponti vezetékekre. Az egészségügyért fe-
lelős alpolgármester, Balázs Gyula szerint 
április végére elkészül a negyedik emelet, 
ahol végleges otthonra lel a sebészet, a fü-
lészet és a szemészet, valamint itt lesz a két 
szellőztető berendezés gépháza. 

Tallián

...a lentebbi szinteken még folynak az építési és felújítási munkálatok
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A fenti kérdésre lehet hányaveti módon válaszolni: csak úgy! Azért mégis bennünk 
marad a kíváncsiság: hogyan? Válaszolhatunk az értelmező szótár segítségével is leg-
alább három mondattal. Az én lokálpatrióta élményem több mondatot igényel.
 Arra szeretnék válaszolni, hogy helyi érdekű hazafiasságom honnan ered, miből 
táplálkozik. Egy idős vagyok a kerülettel, akkor születtem, amikor ez a kerület levált 
az első kerületről, és önálló városrész lett. Megdobogtatta szívem születésem dátu-
ma: 1930. Igaz, erre csak felnőtt fejjel döbbentem rá, amikor is egykori iskolám tör-
ténetét kutattam. Hetven éve lakom a kerületben, itt jártam iskolába, és itt kezdtem 
tanítani, abban a gimnáziumban, ahol érettségiztem. Ez a Budai Ciszterci Szent 
Imre Gimnázium, amiről kevesen tudják, hogy kerületünkben innen indult el a dol-
gozók gimnáziuma, melynek első, 1945/46-os tanéve 1946 márciusában kezdődött. 
Ide jártak azok a munkás, paraszt és polgári családból származó fiatalok, akik a II. 
világháború után nem tudták befejezni tanulmányaikat. Első igazgatója dr. Brisits 
Frigyes volt, a neves irodalomtörténész, Vörösmarty-kutató. 1948-ig irányította a 
dolgozók gimnáziumát is, majd az államosítás után, 1950-től már József Attila ne-
vét viselte iskolánk. A névváltozás is jelzi az idő múlását, hiszen a mai napig létezik 
kerületünkben József Attila Gimnázium, immáron 55 éve. 
 Jómagam ebben az iskolában töltöttem 20 évet, közben kutattam a dolgozók 
gimnáziumának történetét. Most nem a történetéről, hanem a rám ható, és engem 
alakító alma materről szeretnék írni. A háború után meghívták előadásra Devecseri 
Gábort, aki éppen Homérosz eposzainak fordításával foglalkozott. Olyan szép törté-
neteket mesélt az eposzokból... Magyartanárunk említette először Szerb Antal nevét, 
akinek a háború után, 1947-ben, a Révay Kiadó ismét útjára bocsátotta A magyar 
irodalom története és A világirodalom története című munkáit. Ezekből a köny-
vekből sokat tanultam, ma is használható, igényes irodalomtörténetek. Ezeknek a 
munkáknak is kapcsolata van tehát kerületünkkel, nemcsak azért, mert sokadma-
gammal épültünk általa, hanem azért is, mert 1930-ban az Erdélyi Helikon pályá-
zatára írta Szerb Antal, akinek az volt a célja, hogy „…a magyar szellem örökkévaló 
egysége…” fennmaradjon. Szép cél, és nem ütközteti helyi érdekű hazafiságomat az 
országos érdekkel.
 Kelenföld és Lágymányos a szűkebb pátriám, s igen büszke voltam, vagyok arra, 
hogy Móricz Zsigmonddal, a Karinthyakkal, Ottlik Gézával, Gyurkovits Máriával, 
Egry Józseffel, Macskássy Izoldával élhettem, élhetek itt. Sok neves művész, tudós 
járt egykori iskolámba: Latinovits Zoltán, Császár Ákos matematikus, Hámori 
József, Czeizel Endre és a népszerű szövegíró, Romhányi József. Itt élt kerületünkben 
Csontváry Kosztka Tivadar is, éppen a Hadik Kávéház egykori épületében. Abban a 
házban laktam sokáig, amelyben Somlyó Zoltán, neves költőnk is. Van mivel büsz-
kélkednünk és nemcsak azért, mert kerületünk értékeit túlbecsüljük, hanem azért, 
mert az életünk, az iskoláink, a művészet és a gazdaság mai eredményei is bennünk 
vannak, bennem vannak.
 Nekem a jazz szeretete is iskolám történetéhez tartozik, de az enyém marad. 
Itt lépett fel szalagavató bálomon az 1957-ben alakult Benkó Dixieland Band, akik 
akkor fiatalok, kezdők, de nagyon lelkesek voltak. Minden generációval fejlődtünk, 
gazdagodtunk. A kerület polgársága tudott örülni az iskoláknak – ma már sok gim-
náziumunk van, nem úgy, mint 1930-ban, amikor csak egy volt –, a moziknak – ab-
ból is volt három: Symplon, Hunnia, Nap. Igaz, ma már van színházunk, nem is 
egy, hála a Karinthyaknak, és persze a MU Színház, ahol éppen ebben az évben volt 
Hobo nagyon szép József Attila-estje. A kerületünkben tehát méltó módon indítot-
ták útjára az UNESCO által is támogatott József Attila-évet, ami egybe esik kerüle-
tünk születésnapjával. Büszkék lehetünk, hogy József Attila is beépült életünkbe és 
Pilinszkyvel vallom: „még ma is ő a legmodernebb költőnk”. 
 Szeretném javasolni, hogy a még fiatal, aktív „Jóskások” rendezzék meg a szüle-
tésnapi találkozót, tegyenek alapítványt a kerület szépítéséért, amihez szerény lehe-
tőségemmel magam is hozzájárulok. Legyünk lokálpatrióták, helyezzük az országos 
érdek elé szeretetünket kerületünk iránt! Ki-ki tehetsége szerint lesz lokálpatrióta 
életével, munkásságával.

Pozdorai Lászlóné

Budai Miklós 48 éves. Budapest 
közeli településen, Biatorbágyon 
született, de egész élete, családi 
kapcsolatai, fiatalsága és felnőtt 
kora Budapesthez, elsősorban a XI. 
kerülethez köti. A Budapesti Műsza-
ki Egyetemen szerzett 1982-ben 
gépészmérnöki-közlekedésmérnöki, 
majd ugyanott 1988-ban gazdasági 
mérnöki diplomát. A kerületünkben 
a Kábelművekben szállítmányozási 
területen dolgozott, jelenleg főállás-
ban egy kerületi vállalkozás ügyve-
zető igazgatója. 

Budai Miklós 1994 óta a kelenföldi 10. 
számú választókörzet szocialista párti 
önkormányzati képviselője.

  Véleménye szerint minek köszönheti a vá-
lasztók bizalmát?

1994-ben szocialista képviselőként lettem 
a kerületi önkormányzat tagja. Kezdetek-
től nagy hangsúlyt helyeztem a lakókör-
nyezetemben élő lakosok problémáinak 
megismerésére, és annak ellenére, hogy 
nem voltam egyéni képviselő, sok eset-
ben eljártam és intézkedtem a körzetben 
jelentkező különböző gondok megoldása 
érdekében. Egyszerű környezetből, csa-
ládból származó emberként úgy érzem, 
azonosulni tudok a kedvezőtlen szociá-
lis helyzetből adódó problémákkal és az 
emberek kiszolgáltatott helyzetével. Úgy 
tűnik, képviselői tevékenységem első négy 
éve elégnek bizonyult arra, hogy bizalom 
alakuljon ki az irányomban, és talán en-
nek köszönhetem, hogy 1998-tól folya-
matosan egyéni választókörzetben meg-
választott képviselőként dolgozhatom a 
körzetem fejlődéséért, szépítéséért és eseti 
problémáinak a megoldásáért. 

  Mit tart képviselői tevékenysége legfonto-
sabb eredményeinek?

A választókörzetemben élők érdekében 
igyekeztem elősegíteni lakókörnyezetünk 
rendjének, tisztaságának, közbiztonsá-
gának megteremtését. Ehhez lehetőséget 
nyújtott az a bizottsági munka, amelyet 
a kezdetektől fogva folyamatosan végez-
tem. Az önkormányzat városfejlesztési és 
városüzemeltetési, valamint vagyongaz-
dálkodási (tulajdonosi) bizottságainak 
tagjaként munkámmal elősegítettem, 
hogy ezek a területek a kerületi célok kö-
zött is megfelelő hangsúlyt kapjanak, és 
a lakótársaim számára is közvetlen ered-
ményeket hozzanak. Erőfeszítéseimnek 
köszönhetően mára sokat javult az utak és 
a járdák állapota, több utca teljesen új asz-
faltszőnyeget kapott, másokat felújítottak. 
Sokak számára jelentenek örömet a meg-
szépült játszóterek és parkok a Rozsnyó 
téren és a Szombathely téren. Nyolc évig 
tartó küzdelmem után eltűnt a sokakat 
zavaró konténer-pályaudvar, aminek kö-
vetkeztében jelentősen csökkent a nappali 
nehézgépjármű-forgalom, az éjszakai pe-
dig csaknem megszűnt. 
 Fontosnak tartom a körzetemben élő 
iskoláskorúak helyzetének a javítását is. A 
Teleki Blanka Általános Iskola Iskolaszé-

kének tagjaként és képviselőként támoga-
tom az iskola korszerűsítését. Az évek óta 
folyamatosan zajló fejlesztések hamarosan 
befejeződnek, a mintegy 50 milliós beru-
házásnak köszönhetően szép, korszerű 
ebédlőben, parkosított udvarban, tiszta, 
rendezett körülmények között folyhat a 
tanulás és az oktatás.
 A kerületben kiemelt fontosságú cél 
a közbiztonság javítása, és eddig a leglát-
ványosabb eredményt éppen az én kör-

Azonosulok az emberek problémáival
Budai Miklós, Kelenföld önkormányzati képviselője

szer azt igazolja, hogy a rendőrség van az 
állampolgárokért, azért, hogy ahol lehet, 
segítsenek. 

  Mit szeretne megvalósítani a jövőben?

A körzetemért végzett képviselői munkát 
folyamatnak tekintem. A továbbiakban 
el szeretném érni, hogy az eddigi ered-
ményeket megőrizzük, azaz a környezet 
jelenlegi állapotának minősége stabilizá-
lódjon, sőt, tovább javuljon. A közeli célok 
között szerepel a Puskás Tivadar utca asz-
faltozása, a járdák akadálymentesítése, az 
Etele úti játszóterek felújítása, a parkok és 
utak virágdíszítéssel való ellátása, az isko-
lai rekonstrukció folytatása (tornatermek, 
öltözők), az óvodai fejlesztések elkezdé-
se. Jelenleg is folynak azok a tárgyalások, 
amelyek az Andor utca-Thán Károly utcai 
Volán-garázs működtetésének szabályo-
zását célozzák, hogy a telephely zavaró 
környezeti hatásai minimalizálódjanak. 
Célom annak elérése is, hogy a hat tonnát 
meghaladó tehergépjárművek közlekedési 
tilalmát mihamarabb kiterjesszék az Etele 
útra, amivel a környék megszabadulhat az 
egyre elviselhetetlenebb tehergépjármű-
forgalomtól.
 A körzetemben élők érdekeit a város-
fejlesztési bizottsági elnökeként is szolgá-
lom. Minden lakos számára kedvező lesz 
az, ha a kerületben tervezett fejlesztések 
megvalósulnak. Legfontosabb céljaink 
között első helyen szerepel a külső Bartók 
Béla út átépítése. Nem kevésbé jelentős 
eredmény lesz az, hogy a Fehérvári úton 
Budapest legszebb és egyik legmodernebb 
szakrendelője fog a kerületi lakosaink ren-
delkezésére állni. A kerület régi adósságát 
rója le a Lágymányosi-öböl és környeze-
tének rendbetételével: új szórakozási és 
sportolási lehetőségek nyílnak meg ezen a 
páratlan szépségű területen. 
 Változatlanul igyekszem közvetlenül 
is segíteni a hozzám fordulókat személyes 
problémáik megoldásában. Fogadóórá-
imon, amelyeknek helyszíne a Bikszádi 
úti Napraforgó Óvoda, minden hónap 
második csütörtökén 17 órakor várom a 
segítségre szorulókat, és azokat, akiknek 
javaslatai vannak a körzet és a kerület 
gondjainak megoldására. Remélem, hogy 
folytatódik a jó kapcsolat a körzetben 
működő civil szervezetekkel is. Meggyő-
ződésem, hogy az eredményes képviselői 
munka alapfeltétele a jó együttműködés a 
kerületi polgárok és a képviselő között. 

wihart-kiss

zetemben sikerült elérni. Törekvéseim 
eredményeképpen a kerületben elsőként 
Kelenföldön jött létre a lakótelepi rend-
őrség. A folyamatos járőrözés és ellenőr-
zés látványosan csökkentette a bűnözés 
mértékét, jóval kevesebb a lakásbetörés és 
az utcai bűntény, valamint a közlekedési 
morál is észrevehetően javult. De talán a 
legfontosabb, hogy a lakótársaink bizton-
ságérzete mind jobban visszatér. E rend-

Hogyan legyünk lokálpatrióták?
Újbudaiak Újbudáról – 75 éves a kerület 

A jövendő Karolina Udvart kertvárosi 
zöldövezetben tökéletes úthálózattal 
és infrastruktúrával ellátva találhatjuk 
Budapest XI. kerületében – állítja a 
beruházó Olimpia Group, illetve a 
Karolina-Udvar Kft. a honlapján. 

Az Ibrahim és a Laufenauer utca lakói 
tiltakozó kivonulásra gondoltak, hogy 
megakadályozzák az építkezést, ha útinf-
rastruktúra nélkül épül meg a 146 lakásos 
Ibrahim utcai Karolina Udvar és a kisebb, 
63 lakásos Albatros Ház, azaz összesen 
209 új lakás az utcában. A lakosok tehát 
nem azt kifogásolják elsősorban, hogy a 
kertvárosi jellegű helyett magas lakóhá-
zak épülnek az egykori Pap-kert helyén, 
és az Alsóhegy utca folytatásában lévő 
vadvirágos zöldterület előbb-utóbb felszá-
molásra kerülhet. Sokkal inkább azt, hogy 
a kicsi keresztmetszetű Ibrahim utca (6 
méter széles úttest) terhelése akár 209-nél 
is több autó forgalmával növekedhet meg. 
Nemcsak az újonnan beköltözők autóira 
kell tudniillik gondolnunk, hanem ennek 
akár a duplájára vagy triplájára is a kará-
csonyi vagy a húsvéti vendégjárásnál. A 
tervezett lakóépületek ugyanis csak az Ib-
rahim utcán keresztül közelíthetőek meg. 
Alternatív útvonal jelenleg nincs, tehát az 
építkezés terhei is a környék kis áteresztő-
képességű úthálózatára hárulnának. 
 A 2004-es újbudai parkolási rendelet 
kötelezően elrendeli, hogy új építésű há-
zak esetében, lakásonként kötelező egy 
gépkocsiparkolót biztosítani. A tervezők 
ennek mindkét épület esetében eleget 
is tettek. A vendégek parkolási problé-
máit azonban ez nem oldja meg. A kör-
nyéken lakók szerint a forgalom így is 
megnövekedett már a Dorottya Udvar 
irodaépülete miatt. A tömeges méretű 
utcai parkolás következtében a környék 
járdái tönkremennek, az útpadkák meg-
süllyedtek. A Dorottya Udvar körül kiala-

kított parkolókat ugyanakkor nem hasz-
nálják ki, jelentős részük üresen marad.  
 Egerszegi Andreától, a Polgármesteri 
Hivatal városüzemeltetési osztályának ve-
zetőjétől megkérdeztük, vajon más irányú 
– azaz az Alsóhegy vagy a Jászóvár utca 
meghosszabbításával létrejövő – megkö-
zelíthetőség megvalósulhat-e az építési 
terület, illetve a tervezett épületek felé. 
Egerszegi Andrea elmondta, az Alsóhegy 
utca megnyitása, további kiépítése határ-
idő meghatározása nélkül szerepel a távlati 
közlekedési koncepcióban, az aktuális idei 
feladat azonban – mint már köztudott – a 
külső Bartók Béla út felújítása. Az Ibrahim 
utcában beruházó csoportok sem jelezték 
azt a szándékukat, hogy urbanizációs terv 
szerint alternatív útkapcsolat megépítését 
terveznék. Az Albatros Ház átadása – az 
építési telekre kihelyezett reklámtábla sze-
rint – ugyanakkor 2005. III. negyedévétől 
várható, igaz ugyan, munkálatoknak még 
egyáltalán semmi nyoma sincs. Bor Éva, 
a Polgármesteri Hivatal építési osztályá-
nak vezetője a környéken lakó polgárok 
félelmeire is reagálva elmondta, hogy a 

Alternatívák csak a távlati koncepcióban vannak

Mi lesz az Ibrahim utcával?
kerületi szabályozási terveket a képvise-
lő-testületi jóváhagyás előtt kifüggesztik 
a hivatal I. emeleti hirdetőtábláján, éppen 
azért, hogy a lakosság észrevételeit megfo-
galmazhassa és megtehesse. Ebben a stá-

diumban fel lehetne 
sorolni mindazokat 
a panaszokat, ame-
lyekkel a polgárok 
mindig csak utólag 
szoktak élni, ami-
kor már nincs mit 
tenni, mert a vállal-
kozónak szerzett jo-
ga van. Az osztály-
vezető hozzátette, 
sajnos a környéken 
lakók igazából csak 
akkor érzékelik, 
hogy milyen épület 
lesz a közelükben, 
amikor a látvány-
terveket látják és 
a konkrét építési 
paramétereket hall-

ják, vagy már elkészült az épület, addig 
viszont nem. Ezért az építész szaknyelven 
megfogalmazott, a lehetőségeket csak ma-
gukban rejtő és nem határozott épületter-
veket tartalmazó szabályozási tervek ta-
nulmányozására nem árt egy szakember 
segítségét is igénybe venni. 
 Az eset egyik tanulsága, hogy a pol-
gároknak hozzá kell szokni: ha az önkor-
mányzat olyan urbanisztikai döntést hoz, 
amely érinti az életüket, annak idejekorán 
utána kell járni és esetenként még szak-
emberek véleményét is ki kell kérni. Nyil-
vánvaló, hogy később már nem számít-
hatnak az általuk igényelt módosításokra. 
A www.karolinaudvar.hu honlapon a be-
ruházó Olimpia Group az urbanisztikai 
változások kikövetelte szükségszerűség-
ként mutatja be a Karolina Udvart. Jelesül 
akként, hogy a Karolina Udvar közvetlen 
szomszédja, kerületünk büszkesége, a 
hamvaiból újjáéledt műemléképület, a 
jelenleg luxus irodaházként üzemelő Do-
rottya Ház, ami tulajdonképpen további 
ingatlanfejlesztést indokol a térségben. 

Wihart-Kiss Tamás 

A XI. kerületi Ipartestület 1983 óta mű-
ködik a városrészben, és két éve ugyan-
itt működik a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara XI. kerületi Tagcsoport-
ja is. Egyik feladata, hogy a lakosság 
megkeresésére, tagjai közül korrekt, 
megbízható vállalkozókat (vállalkozá-
sokat) ajánljanak különböző kivitelezé-
si munkákhoz, szolgáltatásokhoz, ezzel 
is segítve a tagok munkaellátottságát, 
valamint a megfelelő lakossági ellátást.
A kerületben működő vállalkozók ré-

szére az Ipartestület különböző szol-
gáltatásokat nyújt. Rendszeresen in-
formációkat adnak ipar- és munkajogi 
témákban, adó-, ár- és egyéb pénzügyi 
kérdésekben, valamint különböző tan-
folyamokat, adóbevallási tanácsadást 
szerveznek számukra. Az Ipartestü-
letben Széchenyi-kártya ügyintézés is 
folyik.
 Az érdeklődők részletes informáci-
ót a 205-9434-es telefonon kaphatnak. 
Cím: 1119 Budapest, Albert u. 15.

Az Ipartestület a vállalkozókért
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Az Újbuda ez évi 3. számában Simon Ká-
roly nyilatkozott a kelenvölgyi közösségi 
létesítményekről. Vitatni kívántam a né-
zeteit, már a választ fogalmaztam, amikor 
ugyanebben a témában meglepő szófor-
dulatot olvastam a Reggel című napilap 
február 22-i számában, az újság 4. lapján, 
szintén képviselőtársamtól. A pontos idé-
zet: „az egykori lóistállóból átalakított 
közösségi ház 
nagyterme már 
nem tud helyet 
adni nagyobb 
rendezvények-
nek”. 
 Tudni kell, 
hogy ezekre a 
nyilatkozatokra 
azért került sor, 
mert az önkor-
mányzat – felte-
hetően Simon úr 
javaslatára – ösz-
sze kívánja von-
ni a közösségi 
házat, az  idősek 
napközi ottho-
nát és a polgárok 
körét egy közös 
épületbe, amely 
ezek után „kul-
túrpalota” lesz!
 Aki ta lán 
sohasem látta az 
említett lóistál-
lóból lett közös-
ségi házat, még 
el is hiszi, hogy itt, Kelenvölgyben, az isten 
háta mögötti „falusias Újbudán” szegény 
ott lakók kénytelenek kultúristállóba jár-
ni egy kis szellemi táplálékért. Én nagyon 
szégyellném magam, ha ez a kép alakulna 
ki arról a közösségi házról, melyben sok-
sok kelenvölgyi ember szép órákat, pom-
pás bálokat, nagyszerű sördélutánokat 
élvezhetett végig! 
 Ha már az épület múltját kell a leendő 
összevonás miatt ilyen sértő lekicsinylés-
sel bemutatni, akkor „képviselőjükként” 
talán helyesebb lett volna a mozis múltra 
emlékeztetni, mert sokáig ez volt a „fa-
lu” mozija: de mégsem istálló?! Érdekes, 
hogy amíg ő volt ennek az „istállónak” 

igazgatója, égre-földre dicsérte, még bárt 
is építtettek a galériára, most meg már 
semmire sem jó? Csak azért, hogy el le-
hessen adni egy-két kelenvölgyi telket? 
 Ha épp ezt a házat kell bővíteni, ott a 
szomszédos telek, lehet rajta építeni, sza-
bályosan, minden építési manipuláció 
nélkül! Akkor lenne tágas „kultúrpalota”, 
megmaradna az időseknek a jó levegőjű 

csendes, pi-
henésre alkal-
mas helyük, 
hisz kis bő-
vítés csupán 
az igényük, s 
a nyugalom 
az összevont 
intézmény-
ben elveszne, 
a polgári kör 
szerény, a be-
ruházásból 
50 évig elég-
séges támo-
gatás mellett 
megmarad-
hatna saját, 
f ü g g e t l e n , 
1922 óta szo-
kott helyén. 
Ez jelentené 
az ő akaratuk 
képviseletét 
(telekeladás 
nélkül). Nem 
gondolja kép-
viselőtársam, 

hány ember jogos önérzetét sérti meg 
azzal, hogy az egykoron szép emlékeket 
adó szórakozóhelyet istállóként emlegeti 
a helyismerettel nem rendelkezők előtt? 
Próbált volna ezzel a helyi újságban „meg-
jelenni”!
 Lehet olyan megoldásokat találni, 
amelyek jók, és nem alakítják át az embe-
rek megszokott életrendjét, nem törik meg 
eddig élvezett nyugalmukat, független-
ségüket, csak egy kicsit velük kell érezni! 
Mellékletként álljon a kép a jelenlegi kö-
zösségi házról, melyet, ha néznek, senki 
sem gondolná, hogy egykor lóistálló volt!

Bojta László 
önkormányzati képviselő

Lóistálló helyett kultúrpalota?
A Kelenvölgyi Közösségi Ház képviselői szemmel

A kérdéses közösségi ház épülete

A XI. kerületi Pedagógiai Szolgáltató 
Központ (PSZK) Újbudai Pedagógiai 
Napok címmel március 3-4-én kétna-
pos programsorozatot szervezett. 

A központ igazgatója, Gyurcsó Gyuláné a 
rendezvény jelmondatául Juvenalisnak, az 
ókori Róma híres szatíraírójának máig ér-
vényes gondolatát választotta: Mens sana 
in corpore sano – ép testben ép lélek.
 Juvenalis szállóigéje híven fejezte ki a 
szakmai napok célját. A szervezők abból a 
gondolatból indultak ki, hogy a megfelelő 
személyiségfejlődés meghatározó fogal-
mai az egészség, a harmónia és a mérték-
tartás. Ennek szellemében az előadók a 
gyermekek személyiségfejlődését megha-
tározó tényezők között kiemelten szóltak 
magának az értékteremtő pedagógusnak 
a szerepéről. Az előadók között főiskolai 
és egyetemi oktatók, kutatók, szakembe-
rek voltak.
 Az Pedagógiai Napok megnyitóját a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében 
rendezték. A Weiner Leó Zeneművészeti 
Szakközépiskola tanulóiból alakult rézfú-
vós kvintett rövid fellépése után Molnár 
Gyula polgármester köszöntötte a megje-

lenteket. Megnyitó szavaiban hangsúlyoz-
ta: az, hogy az oktatási rendszer helyzete  
olyan feladatokat vet fel, amelyek nagyobb 
részben függetlenek az intézmények fenn-
tartóitól. Viszont az, hogy a pedagógusok 
és az iskolák milyen állapotban vannak, az 
már fenntartóktól is függ. A XI. kerületi 
Önkormányzat költségvetésének egyhar-
madát, hét és félmilliárd forintot fordít az 
oktatási intézmények működtetésére, ami 
jelzi, mennyire fontosnak tartják a peda-
gógusok munkáját. 
 A programsorozat másnap a Polgár-
mesteri Hivatalban szakmai konferenciá-
val folytatódott. Aznap még további nyolc 
kerületi helyszínen várták előadásokkal, 
szakmai bemutatókkal az Újbudai Pe-
dagógiai Napok rendezvényei a szakma-
belieket és a helyi politikusokat, többek 
között a Mozgolóda Óvodában, a Budai 
Sport Általános Iskolában, a Csíkihegyek 
utcai Általános Iskolában, a Lágymányosi 
Általános Iskolában, az Ádám Jenő Fenn-
tartói Gyakorló Általános Iskolában, a XI. 
kerületi PSZK Újbuda előadójában, a XI. 
kerületi PSZK könyvtárában és a Török-
ugrató utcai Általános Iskolában.

M. I.

Egészség és harmónia 
Újbudai Pedagógiai Napok

A Hónap Digitális Iskolája címet Buda-
pest XI. kerületében a Mechatronikai 
Szakközépiskola és Gimnázium nyerte. 
A nyeremény ünnepélyes átadására 
február 10-én került sor. 

A gazdagréti intézményt 1990-ben ala-
pították. Az iskola Magyarország első, 
mechatronikai technikusokat képző ok-
tatási intézménye, amely korszerű ipari 
eljárások megismertetésével, széles körű 
elméleti alapok, interdiszciplináris isme-
retek megtanításával a csúcstechnológi-
ák fogadására, az ezredforduló és a XXI. 
század iparának termelési technológiájára 
készíti fel tanulóit, akik egy idegen nyelvet 
is elsajátíthatnak.  
 A mechatronikai szakközépiskolai 
képzést azoknak ajánlják, akik a számí-
tástechnika szeretete mellett érdeklődést 
tanúsítanak az elektronika legújabb ered-
ményei, az automatika, a robottechnika, a 
pneumatika iránt.
 A 2004 szeptemberében induló, 
Canon – A digitális iskolákért pályázat 
keretében november hónapban a Bács-
Kiskun megyében és Budapest XI. kerü-
letében lévő iskolák nevezhettek a Hónap 
Digitális Iskolája címre. Azt kellett bemu-
tatni, mitől digitális az iskola. A pályázati 
űrlapok kitöltése mellett fotókat, filmeket 
és három évre visszamenőleg az iskola 
eseménynaptárát, valamint a környezet-
védelmi tevékenységről készített doku-
mentációt is mellékelni kellett. 
 Az iskola a pályázaton összesen 1 
millió 300 ezer forint értékű eszközöket 
és szolgáltatásokat nyert el. Az ünnepé-
lyes díjátadásra a környezetvédelmi és az 
informatikai tárca képviselőinek jelenlét-
ében került sor.   
 Az intézményben egyébként régóta 
igen komoly pályázati munka folyik, éven-
te mintegy 10-12 pályázatot írnak, melyek 
zöme eredményes.  
 Az iskola ebben az esztendőben ün-
nepli 15 éves fennállását. A jubileumi ren-
dezvényre május 27-én kerül sor, melyre 
meghívják az intézmény egykori tanárait 
és minden diákját is. 

D. A.

A Hónap 
Digitális Iskolája

Évi 10-12 sikeres pályázat

Diószegi Bálintné február 26-án ünnepelte 102. születésnapját. A jeles esemény alkalmából 
Simon Károly önkormányzati és Józsa István parlamenti képviselők is felköszöntötték. Etelka 
néni már az 1930-as évek óta a kerületben lakik. Az idős néni még ma is kiváló egészségnek 
örvend. Nehéz gyerekkora ellenére boldog és tartalmas életet élt.

Etelka néni százkét éve

Az írásos történelem először i.e. 1500 körül említ először egy 
sokoldalú csodanövényt, melyet sikeresen alkalmaztak gyó-
gyításra.
 A történelem nagy alakjai közül Kleopátra, Nephertiti, 
Nagy Sándor, Arisztotelész, Napóleon, Mahatma Gandhi 
mind használták, ki szépségápolásra, ki gyógyításra. 
Az Aloe vera nemzetsége több mint 250 fajából emelkedik ki 
egyedülálló gyógyhatásával. Eredeti őshazája Afrika száraz 
éghajlatú vidékei, valamint Madagaszkár és Dél Arábia. 
Egyszikű növény, rendszertanilag a liliomfélék családjába tar-
tozik. Levelei széles, kard alakúak, melyek rövid száron kör-
körösen helyezkednek el. A levél élén néhol tüskék találhatók. 
A teljesen kifejlett növény elérheti a 120 cm-es magasságot is. 
A levelek belseje a nedvességet áttetsző zseléként tárolja, ezt 
az anyagot használja fel a kozmetika és gyógyszeripar.
 Trópusi vidékeken honos növény, a mi éghajlatunkon 
nem télálló. A legalacsonyabb hőmérséklet amit még károso-
dás nélkül elvisel 5°C. Fényigényes növény, nyáron szabadban 
tartható, félárnyékos helyen. A tűző napra nem ajánlatos ki-
tenni, mert a levél üde zöld színe megbarnul. Télen van a nö-
vény nyugalmi időszaka, ekkor világos és lehetőleg 16-18°C 
körüli helyre tegyük. Öntözni ritkán kell (párás lakásban 2-3 
hetente, szárazabb levegőjűben 10-15 naponként). Fontos: a 
növény alatt sosem álljon tálkában víz! Maga a növény is árul-
kodik: ha kevés neki a víz, a leveleinek tapintása nem kemény, 
ruganyos, hanem puha és benyomható, vagy a földje elválik a 
cserép oldalától. Minden második öntözésnél tápoldatozzuk 
levéldísznövényeknek való tápoldattal. 
 Az Aloe verat gyógynövényként alkalmazhatjuk külsőleg 
és belsőleg is. Használható külsőleg: horzsolások, csípések, 
zúzódások, égési sebek, vágott sebek, műtéti hegek, gyulladt 
pattanások, fekélyek, körömágy gyulladás, herpesz, lábgom-
básodás, ekcéma, akné, bőrpír (pl: pelenkakiütés csecsemők-
nél), napégés kezelésére.
 Mindig friss zselével kenjük be a kérdéses részt, mert a 
levágott levél hamar oxidálódik, és ezáltal gyógyító tulaj-
donságai csökkennek. Naponta többször alkalmazzuk! Akár 
flastromként is használható, ekkor a levéldarabot hosszában 
vágjuk félbe és a zselés oldalát a sebre simítva egy ragtapasz 
csíkkal rögzítsük. 

Az Aloe vera növényt 
megvásárolhatja a SAFRU Kertészet 
Virágüzletében, most bevezető áron, 
szaktanácsadással.

Vágjunk le egy kisebb levéldarabot. Az alsó, 
nagyobb és húsosabb leveleket kezdjük először 
használni. Növényünk érdekében a belső 2-3 
fiatal levelet soha ne vágjuk vissza, mert csak így 
fejlődik ki ismét a növény vágható méretűvé.

Virágüzletében, most bevezető áron, 

A GYÓGYÍTÓ
Az Aloe ital vagy zselé elkészítése:

Vágjuk le a levéldarab éleit.

Vágjuk a levelet több felé, és hámozzuk le a ma-
radék külső részeket. (Könnyebb pontosan dol-
gozni, ha több kisebb darabot kell hámoznunk.) 
A levél külső bőrszövete alatt van az aloe-latex: 
ez sárgás színű, nyúlós állagú anyag, próbáljuk a 
bőrszövettel együtt eltávolítani.

Ha ilyen szép tiszta, áttetsző zselé-darabokat 
kapunk, akkor jól sikerült a hámozás. Azonban 
a darabokat folyóvíz alatt mossuk meg, hogy a 
latex- maradványokat eltávolítsuk a felületéről.

A tenyérnyi méretű Aloe-vera levélből hámozás 
után 70 grammnyi tiszta Aloe gélt kaptunk. Nem 
szükséges egyébként italt készíteni a zseléből. Az 
képen látható állapotú zselét össze is lehet rágni. 
Ekkor kb. 2cm x 2cm-es darabot vágjanak le. Az 
íze semleges, leginkább a nyers fiatal zöldborsó-
éra hasonlít.

A zselédarabokat tegyük edénybe és fele meny-
nyiségű ásványvízzel (vagy gyümölcslével, eset-
leg gyümölccsel) turmixoljuk el. Hígítás nélkül 
ugyanis a gél használhatatlan hab lesz. (Ne 
alkalmazzunk csapvizet a klór és egyéb fertőtle-
nítőszerek miatt.)

A turmix kb 30 perc alatt letisztul. Így friss Aloe 
ital születik. Az ajánlott napi mennyiség egész-
séges embernek 1 evőkanálnyi az italból.Tartsa 
hűtőben és néhány nap alatt fogyassza el! 

Egészségére!

 Használható belsőleg: méregtelenítésre, szervezet és im-
munrendszer erősítésre, bakteriális fertőzések megszűnteté-
sére a vastag és vékonybélben, bélférgek kiűzésére. Hatásos 
gyomorfekély esetén, mert csökkenti a gyomorsav termelő-
dését, sőt a legújabb kutatások szerint az Aloe egyik antibio-
tikus alkotója eredményesen alkalmazhatóa HIV vírussal 
szemben. Ez az anyag önmagában is hatásos de ráadásul 
növeli az AZT nevű gyógyszer hatását, mely hatékonynak 
bizonyult a HIV fertőzés ellen. 

Aloe vera

Elérhetőségek: 
1112 Budapest Budaörsi út 
1092/5 hrsz. 
(nagybani virágpiac mellett) 
tel: 246-28-72 fax: 247-1071 
weblap: www.safru.hu 
e-mail: info@safru.hu
Nyitva tartás: 8-16 óráig
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A Gellérthegy-védő Egyesület elnöke, 
Walkó Zoltán szerint nem veszítik el 
a Gellért-hegy északi lankáján lévő 
sétautak az intimitásukat a jelenlegi 
tervek alapján 2007-re megvalósuló 
sikló-beruházás miatt – a szerelmes 
andalgók vagy a magányos „filozofál-
gatók” felett 3,5-4,5 méter magasság-
ban tartóoszlopokon vezetne ugyanis 
a felszíni vaspálya. 

A természetbe menekülő városlakók még-
sem lesznek a civilizáció áldozatai: a sok 
szerpentinút valamelyikén továbbra is lesz 
hely „elbújni”, és a tekintélyes növényzet is 
takarja a sétálókat. 
 A sikló felelős tervezője, Kaszab Ákos 
2002. decemberi tervkoncepciója szerint a 
Gellért-hegyi sikló ötlete már az 1800-as 
években megszületett, Széchenyi is említi, 
mint a város egyik lehetséges attrakcióját. 
Az 1910-es években a hegypályával kap-
csolatban több különböző műszaki javas-
lat is született, azonban az I. világháború 
közbeszólt. A tabáni városrész bontása és 
a tervezett gyógy-idegenforgalmi negyed 
kialakításának szándéka az 1920-as évek 
végén a sikló ötletét újraélesztette. Az idea 
valóra válása azonban ismét elmaradt. 
 A Citadella és környéke rendezésére 
kiírt pályázat nyertes terve (Kaszab Ákos 
és Zádori Attila műve) vetette fel ismét 
a gondolatot a Rác és a Rudas fürdő fej-
lesztésével összefüggésben. Az I. kerületi 
önkormányzat 1996-ban jóváhagyta a 
térségre érvényes rendezési tervet, ebben 
meghatározta a sikló létesítésének helyét 

és építésének feltételeit. Ha az akkori el-
képzelések megvalósulnak, a sikló már 
idén elkészült volna. 
 A hegypálya a Citadellára neheze-
dő turistabusz-forgalom zaj- és környe-
zetszennyezését csökkentené, ugyanis 
a hegytető előtti meredek szakaszon az 
autóbuszok csak nehezen tudnak átjutni. 
Ily módon kerületünket is érintő beruhá-
zásról van szó. A Rác fürdő melletti Rác-
kert területére tervezett alsó állomásnál 
– az eddigi elképzelések szerint – egy 11 
autóbusz és 78 személygépkocsi parkolá-

sára szolgáló mélygarázs épülne, amely az 
M7-es és a Hegyalja út felől Budapestre ér-
kező turisták számára biztosítana parko-
lóhelyet. A sikló pedig a hegycsúcs gyors 
elérését tenné lehetővé. 
 A Budapestre érkező turisták 6-8 kö-
telező programja között szerepel felmenni 
a csodálatos látvánnyal szolgáló Gellért-
hegyre, ezért régóta napirenden van a for-
galomkorlátozás megoldásának a kérdése. 
Tavaly tavasszal egyetlen hónapra sikerült 
elérni, hogy 22 óra után elvileg ne lehes-
sen felhajtani autóbuszoknak a hegyre, 

Gellért-hegyi sikló épül 2007-re?
A legdrágább a legjobb: A civil egyesületek is támogatják 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem mellett épülő tech-
nológiai és innovációs parkban ebben 
az évben eddig 6800 négyzetméternyi 
irodát vettek bérbe. 

Ebben az évben adják át a C épületet, és 
kezdik meg a D épület, valamint a köz-
ponti park építését. A komplexum a ter-
vek szerint 2007-re készül el.
 Az Infopark ez évi új bérlői között 
olyan neves külföldi és hazai cégek talál-
hatók, mint a Sanyo Electric, az IT Line, az 
indiai Satyam, a német Bilfinger-Berger, 
vagy a Számalk Kereskedőház Rt. Meg-
születtek az első bérleti előszerződések az 
áprilisban elkészülő, 12,7 ezer négyzetmé-
teres C épület egy részére is, itt a Deutsche 
Telekom informatikai cége, a T-Systems 
és a FreeSoft nyit majd irodát.
 Tovább folytatja beruházásait az 
Infoparkban a bonni székhelyű IVG 
Immobilien AG. Ez a cég eddig 65 ezer 
négyzetméternyi ingatlanfejlesztést haj-
tott itt végre mintegy százmillió euró 
értékben, a következő két évben pedig 
további 35 ezer négyzetméternyi ingatlan 
építését tervezik.
 Tavasszal kezdik meg a központi park 
kialakítását, és még az idén elindul a D 
épület alapozása. Az elkövetkező két év-
ben még két épület, az E és az F kivitele-
zését kezdik meg. 2007-es elkészültükkel 
befejeződik az Infopark építése. Ekkora az 
itt működő cégek várhatóan 4500 főt fog-
lalkoztatnak majd.

Új bérlők,  
új fejlesztések 

2007-re kész az Infopark

A tervek szerint a sikló a Rác fürdőtől a Citadelláig vezetne (szaggatott vonallal jeleztük)

azonban a kihelyezett tiltó táblákat nem 
minden esetben vették figyelembe és a 
Budapesti Turisztikai Hivatal is tiltako-
zott. Az ügy még az állampolgári jogok 
biztosáig is eljutott, és végül megszüntet-
ték a forgalomkorlátozást. A jelentékeny 
turistabusz-forgalom méregfogát húzná ki 
a Citadellához vezető korszerű és attraktív 
nyomvonal, ezért a civil egyesület támo-
gatja a sikló megépítésének a gondolatát. 
A környezetvédő akcióiról híres Védegylet 
– ugyanebből a megfontolásból – nem is 
foglalkozik a Gellért-hegyi sikló ügyével. 
A lehetséges alternatívaként megvizsgált 
felsőáram-vezetékes, környezetkímélő 
trolibusz nem jelenthet igazi megoldást, 
mert jobbára csak a hegyen lakók hasz-
nálhatnák ki. 
 Három rendszert vizsgáltak meg a 
szabadban vezetett pályaszakasz tekin-
tetében: a terepen vezetett hegypályát, a 
síliftekre emlékeztető drótkötélpályát és 
a terep felett vezetett siklót. A terepen ve-
zetett rendszer problémája, hogy a kilátást 
– a felső 20-30 méteres szakasz kivételével 
– a fák eltakarják, és kivitelezése jelentős 
tereprendezéssel, illetve növénykivágással 
járt volna. A kötélpálya megvalósítható 
lett volna a természetbe való komolyabb 
beavatkozás nélkül, viszont a felső állo-
más gépháza túl nagy épületet igényelt. 
 E megoldásokkal szemben a terep fe-
lett 3,5-4,5 méterre vezetett egysínű vasút 
függetleníthető a tereptől, épületigénye is 
minimális, azaz a legkisebb mértékben 
károsítaná a természeti környezetet, fő-
képpen a növényállományt. Bár ez a leg-
költségesebb változat, de a felelős tervező 
az építészeti, tájképi előnyök miatt ennek 
a megvalósítását ajánlotta, és a Fővárosi 
Közgyűlés 2004. február 26-án ehhez a 
megoldáshoz adta a hozzájárulását. 

Wihart-Kiss Tamás 

 A ‘90-es évek eleji lakásprivatizáció okolha-
tó-e a mai válságos panelhelyzetért?

Cáfolom, hogy válságos lenne a mai pa-
nelhelyzet. Az adatok azt mutatják, hogy 
a paneles lakótelepeken magasabb az ér-
telmiségiek aránya, mint az országos át-
lag. A panelépületek pedig semmi esetre 
sem mondhatók a lakásállomány aljának. 
Budapesten a legkomolyabb problémák a 
VIII. kerületben a Hős utca, vagy a Mag-
dolna negyed környékén, a X. kerületben 
pedig a Bihari út környékén vannak, de 
ezek nem paneles lakótelepek. Azonban 
hallani híreket arról, hogy egyes vidéki 
városokban, pl. Ózdon, ahol különösen 
magas a munkanélküliség, már kezd a 
probléma felszínre kerülni. 
 A privatizáció az egész lakásállomány 
szempontjából eltúlzott volt, ugyanis 
egyik pillanatról a másikra a magántu-
lajdonban lévő városi lakások aránya 50-
ről 95 százalékra nőtt. Ez a változás túl  
hirtelen zajlott le.

 Mi történt a lakótelepek esetében?

Érdekes módon, egyes lakótelepeken a 
társadalmi összetétel javulását hozta. Így 
például a XVIII. kerületi Havanna a fő-
város legrosszabb lakótelepeként volt szá-
mon tartva, de a lakásprivatizáció követ-
keztében valamelyest javult a társadalmi 
összetétele, ugyanis akkoriban elég sok 
szegény család adta el a lakását és költö-
zött vidékre, ahol a kapott pénzért házat 
tudtak venni. De hosszú távon a lakótele-
pek közti különbség növekszik, és a prob-
léma súlyosabb lesz, mint most.

 Mi az ún. panelprobléma lényege?

Sokak szerint ez fizikai probléma, pedig 
számítások szerint ezek a házak akár száz 
évig is állhatnak még. 
 A külföldi tapasztalatok szerint azon-
ban akkor válik igazán problémássá egy 
lakótelep, amikor a helyi lakáshierarchia 
aljára kerül – mivel egyre több alternatív 
lakásforma jelenik meg a piacon –, és a 
középréteg megkezdi az elköltözést on-
nan. Ekkor felgyorsul a differenciálódás a 
lakótelepek között, aminek eredményként 
mindenki elköltözik, aki csak teheti, ezzel 
a legrosszabb lakótelepeken kezdetét veszi 
a teljes lepusztulás. Ez nálunk még nem 
következett be, viszont Franciaországban, 
Angliában már több helyen is. Én Ná-
polyban láttam egy ilyen rettenetes lakó-

telepet: olyan állapotok uralkodtak, hogy 
egyedül nem mertem bemenni a házba. A 
nyolc-tíz emeletes épületekben a lift már 
nem működött, nem volt villany. Miköz-
ben ezek a telepek színvonalasabbak a 
magyarországiaknál, és több pénzből is 
épültek, de társadalmi leromlásuk olyan 
gyorsan megy végbe, hogy rosszabb álla-
potban vannak, mint a hazai lakótelepek. 
Nálunk még ilyen nincs, és ezt kellene 
megelőzni!

 Mennyire vagyunk késésben az említettek 
megelőzésében?

Késésben vagyunk, de a dolog még nem 
drámai. Bár az uniós csatlakozás után va-
gyunk, de mégsem jut pénz a városokra, 
a lakásproblémára pedig egyáltalán nem, 
mert az unió a lakás-
szektort nem tekinti a 
közösségi politika részé-
nek. Ez alól csak az ener-
giatakarékos felújítás a 
kivétel, de erről is viták 
folynak, mert általában 
magánépületekről van 
szó, és ezek felújítására 
egyesek nem akarnak a 
közös kasszából pénzt 
adni, még akkor sem, ha 
ennek nyomán csökken-
nének a fűtési számlák. 
Lehet, hogy történnek 
változások ezen a téren, 
de egyelőre az EU-tól a 
lakótelepek felújítására 
csak nagyon korlátozott 
mértékben lehet pénzt 
szerezni. Könnyű lenne 
azt mondani, hogy a pri-
vatizációt követően ez már a társasházak 
problémája. A felelősségvállalás kérdése 
azonban ennél jóval bonyolultabb: az ál-
lamnak ebben valamilyen szerepet vállal-
nia kell, ahogy az önkormányzatoknak is.

 Milyen külföldi megoldások ismertek?

Németországban az egyesülés után az 
NDK lakótelepeit először le akarták bon-
tani, majd kiderült, hogy az nem megy, 
mert nem lehet annyi családot máshova 
költöztetni. Végül úgy döntöttek, hogy 
újjáépítik a lakótelepeket. Tízéves prog-
ramot készítettek, amelynek keretében 
például Berlinben a panelházak nyolcvan 
százalékát minden részletre kiterjedően 
felújították.Egyes kalkulációk szerint erre 
1700 milliárd forintnyi pénzt fordítottak, 
lakásonként öt-hat millió forint értékben. 
Ennyi pénzünk nekünk nincs és soha 
nem is lesz. A német példa annyiban per-
sze különleges, hogy ott nem adták el a 
lakásokat, hanem ún. bérlakás-vállalatok 
működnek, amelyek privát, nonprofit cég-
ként funkcionálnak. Amint a felújítások 

megtörténtek, a lakbéreket is megemelték, 
és hogy ezt megfizethessék az emberek, 
szociális lakásfenntartási támogatásokat 
adtak. Ehhez viszont több ezer munka-
nélkülit átképeztek lakáshivatalnokká. 

 A német modell példa lehet?

Az eredmények ellenére a német modell 
nem egyértelműen sikeres, mert a politi-
ka erősen determinálta. Az ugyanis ele-
ve hibás kiindulópont volt, hogy fel kell 
újítani az összes panellakást. Nem vették 
figyelembe, hogy a helyi lakáspiacokon a 
kereslet-kínálat gyorsan változhat. Nem 
készültek felmérések, hogy tíz év múlva 
hány ember fog élni például Drezdában, 
hol akarnak majd élni, mennyi lesz a 
munkahelyek száma, lesznek-e beköltö-

zők, illetve elköltözők. Ezért ma rengeteg 
olyan felújított lakás van – számukat egy-
millióra teszik –, mely már régóta üresen 
áll, és várhatóan le kell bontani. Ebből is 
látszik, hogy nem szabad a lakás- és la-
kótelep-problémát egyoldalúan politikai 
kérdésként kezelni. Meg kell vizsgálni azt, 
hogy egy lakáspiacon bizonyos időtávlatot 
tekintve milyen mozgások feltételezhető-
ek, például, hogy várhatóan mennyi pa-
nellakásra lesz tartósan szükség.

 Volt már erre példa itthon?

Egyáltalán nem. A tényleges megvaló-
sításnál figyelembe kell venni a helyi la-
káspiacok várható igényeit. Ha Budapest 
fejlődő térség marad, szükség lesz a panel-
lakások nagy részére, ha viszont tovább 
csökken a lakosság, akkor be kell látni, 
hogy e lakások jó részére hosszabb távon 
nincs szükség.

 A 4-es metró milyen hatással lehet a XI. ke-
rületre, például Kelenföldre?

Természetesen felértékelő hatással. Sze-

A panelek száz évig is állhatnak
Lakótelep: nem csak fizikai, szociológiai probléma is 

rintem Budapestet egy lakáspiacnak kell 
tekinteni, és ezért nehezen tudom elkép-
zelni, hogy egy kerület maga csináljon 
panellakás-programot, hiszen nincsenek 
a kerületek között tényleges határok. Egy 
fővárosi, illetve az egész vonzáskörzetre 
kiterjedő, regionális programot kell kidol-
gozni, a kereslet és a kínálat minél ponto-
sabb előrejelzésével. 
A másik fontos szempont szervezeti kér-
dés. Az elkülönült társasházi rendszer 
nem ad optimális keretet egy-egy lakó-
telep felújítására. Gyakori, hogy az egyik 
ház közös képviselője nagyon aktív, míg a 
másikat nem érdekli semmi. Olyan szer-
vezeti keretet kell teremteni, amelyhez a 
társasházak önként csatlakoznak, ha azt 
jónak látják. Fejlesztő vállalatokat vagy la-

kásvállalatokat kell 
alapítani, azaz olyan 
nonprofit, a helyi 
önkormányzat által 
létrehozandó szer-
vezetet, amelyhez, 
ha egy társasház 
csatlakozik, plusz 
előnyökhöz juthat, 
önállóságának fel-
adása nélkül. Ha 
például Kelenföldön 
egy ilyen lakásválla-
lat alakulna, akkor 
az ahhoz csatlakozó 
társasházak közö-
sen tudnának olyan 
dolgokban dönteni, 
amelyek most jófor-
mán senkinek sem 
feladatai: parkolási 

kérdésekben, zöldfelü-
letek kialakításában stb. Ehhez nyújtana 
segítséget az önkormányzat.

 Ehhez a jogi keretek adottak?

Ameddig a lakástársaság nem von el jo-
gokat a társasházaktól, addig nem kell 
megváltoztatni a jogi kereteket, ugyan-
is a lakástársaság csak olyan ügyekkel 
foglalkozna, ami a társasházak döntési 
kompetenciáján kívül esik, például a telek 
ügyében. „Úszó telkek” vannak a lakótele-
peken, ami azt jelenti, hogy a társasház a 
körülötte levő egy métert birtokolja, ami 
azon túl van, az a kerület tulajdona. Ezek-
kel a közterületekkel kell foglalkozni első 
lépésben, miközben folytatni kell a meg-
lévő programokat, például az energiata-
karékos felújításokat. Fontos lenne tehát 
segíteni az ilyen lakástársaságok megala-
pítását, és a támogatási rendszert úgy kel-
lene kialakítani, hogy – a legleromlottabb 
lakótelepek kivételével – a folyamatokat a 
helyi kezdeményezésre bízzák. 
 Ezek lennének tehát az első lépések, 
és ennek a kérdésnek beszédtémává kell 

válnia. Egyelőre ugyanis csak a lakóépü-
letekről van szó. Az önkormányzatok 
tevékenysége pedig jóformán kimerül a 
játszóterek felújításában, ami persze lé-
nyeges dolog, hiszen ott zajlik az élet: a 
játszóterek a szülők számára fórumként is 
szolgálnak, tehát a felnőtteknek is fonto-
sak, ezért rájuk is tekintettel kellene lenni  
a felújítás során.
 A mai rendszer szerint a társasházak 
csak a saját épületeikért felelősek: ha pél-
dául egy társasház vállalja a részvételt az 
energiatakarékos felújítási programban, 
akkor a költségek egyharmad részét az ál-
lam, másik egyharmadát az önkormány-
zat, a harmadik egyharmadot a lakók áll-
ják. Maximum négyszázezer forintállami 
támogatás, azaz összesen 1,2 millió forint 
használható fel lakásonként a ház közös-
ségi részeinek felújítására.

 A nehéz helyzetben lévő, munkanélküli, 
díjhátralékos lakók esetében milyen meg-
oldások vannak?

Ez az egyik legnehezebb kérdés. Mert 
vannak olyan házak, ahol a lakók többsé-
ge nem tud fizetni. Ha ezen a téren nem 
történik semmi, az önkormányzat nem 
kezdi el időben kezelni az ilyen szociá-
lis problémákat, és többségbe kerülnek 
a nem fizetők, akkor már késő, a fizetni 
képes családok elköltöznek. Külföldi ta-
pasztalatok szerint egy bizonyos határon 
túl ezt az állapotot már nem lehet kezelni. 
Glasgowban láttam, hogy a tarthatatlan 
szociális helyzet miatt le kellett bontani fi-
zikailag egyébként kitűnő állapotban lévő 
házakat.

 Előfordulhat olyan eset, hogy ki kell kap-
csolni egy házban a közműveket?

Egy plovdivi lakótelepről láttam képeket, 
ahol a házakban már semmi nem mű-
ködött, nem volt áram, lift, víz, fűtés. Az 
ablakokon kémények kandikáltak ki, és 
megjelentek a sátrak a házak között. Ez 
mindennek a vége. Sajnos már Kassáról 
is hallottam ilyen híreket. Ha nem kezelik 
időben a szociális problémákat, akkor fel-
gyorsul a folyamat. 

 Van-e már példa Magyarországon sikeres 
panelprogramra?

Nyíregyházán átfogó lakótelepi fűtéskor-
szerűsítési programok indultak. Az ön-
kormányzat összefogott a helyi távfűtő 
művekkel, és olyan konstrukciókat aján-
lottak fel a társasházaknak, hogy azok 
kis anyagi ráfordítással korszerűsíteni 
tudták a ház fűtési rendszerét. Dunaúj-
városban is izgalmas kísérletek zajlanak. 
Budapest viszont nincs az élcsoportban. 
Itt a térfigyelő kamerák telepítése az egyik 
jellemző próbálkozás, ami viszont legfel-
jebb védekezési, azaz passzív stratégia. A 
bekamerázás után a drogozás, az autófel-
törések és más bűncselekmények száma 
visszaesik a lakótelepen, viszont a bűnözés 
a szomszédos területekre tevődik át. Is-
métlem: eddig komplex megoldásra még 
nem volt példa Magyarországon.

Tallián Hedvig

Magyarországon az emberek egy-
ötöde panellakásokban él, ez közel 
nyolcszázezer otthont jelent. Újbuda 
is bővelkedik panelházakban, ezek 
némelyike az elsők között épült fel, 
még a hatvanas években. Felújítá-
suk az egész társadalom érdeke, 
mert a késlekedés krízishez vezet-
het. A megoldásról és a nemzetközi 
tapasztalatokról kérdeztük Tosics 
Iván szociológust, a Városkutatás 
Kft. igazgatóját, a téma szakértőjét.

Tomsics Iván: Eddig komplex megoldásra még nem volt példa Magyarországon.
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MÁRCIUS 17. 20.00 Chris T. & After Chill, ven-
dég: Nizar, Voji. MÁRCIUS 18. 21.00 Rageous 
Gratoons (F), Palya Bea. MÁRCIUS 19. 22.00 
Anima Sound System, DJ Palotai. MÁRCIUS 
20. 19.00 Jungle Funk (USA). MÁRCIUS 23., 
24 20.00 Kispál és a Borz. MÁRCIUS 25. 20.00 
Dresh Kollektíva, Grencsó Kollektív Kedély.
MÁRCIUS 26. 22.00 Ablak-A-Dubra Special: 
Meat Katie (Kingsize/Lot49), DJ Naga 
(Chi), Fine Cut Bodies (Chi), Flack.su (Chi). 
MÁRCIUS 28. 21.00 Hiram Bullock Group 
(USA). MÁRCIUS 29. 20.00 Vlatko Stefanovski 
Trio (MAC), Farkas Harcsa Róbert és Farkas 
Mihály. MÁRCIUS 30. 20.00 A Budapesti Tavaszi 
Fesztivál keretében: Andy Manndorff (A/PL) 
- Up to Scratch, élő dzsesszprojekt.

ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Gyékényes u. 45–47. Tel./fax: 204-6788

MÁRCIUS 20. 10.00 AKH Autós Sport Klub 
– edzés. MÁRCIUS 25. 18.00 Bringás Klub 12 
éves kortól. Szakmai tanácsadás, bicajos túrák.
MÁRCIUS 27. 17.00 Az aranyszőrű bárány, 
mesejáték, 19.00 Locsolóbál. HÉTFŐ 
14.00–16.00 Életet az Éveknek Nyugdíjas 
Klub, a Vöröskereszt 11/16 és 11/17 sz. 
alapszervezete, 16.00–18.00 Családok a 
Családokért Polgári Egyesület klubnap, 18.30 
AKH Gesualdo Kamarakórus (próba). HÉTFŐ 
(KÉTHETENTE) 16.00 az AKH Opera és dalstúdi-
ója. KEDD 14.00 Albertfalvai Keresztény Társas 
Kör Nyugdíjas Klubja. SZERDA 17.00–19.00 
Albertfalvai Polgárok Köre.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00 callanetics, 18.00 
ovis torna, 20.30 felnőtt táncklub. CSÜTÖRTÖK 
19.00 felnőtt kezdő tánctanfolyam.
PÉNTEK (KÉTHETENTE) 18.00–19.00 bringás 
klub. SZOMBAT (KÉTHETENTE) 20.00 AKH össz-
táncklub. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00-IG 
internetezési lehetőség.

BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók Béla út 32. Tel./fax: 386-9038

HÉTFŐ 18.00 tajcsi–csikung foglalkozás. 
SZERDA 18.00 alakformáló tréning

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Etele út 55. Tel.: 371-2760

MÁRCIUS 22. 10.00 A jó bor és cégére – kon-
zultáció a rendezvénymarketingről. MÁRCIUS 
25. 15.00 Játékháló klub. Gyorsasági, straté-
giai, reflex- és gondolkodásfejlesztő számító-
gépes játékok gyerekeknek. SZOMBAT 15.00 
Őszidő Nyugdíjasklub (Info: Vadócz Zsuzsa 
- 371-2779), benne: MÁRCIUS 19.: Virágkötés 
a húsvéti ünnepekre. ÁLLANDÓ PROGRAMOK: 
vasútmodell klub felnőtteknek, gyermekek-
nek (10–18 éves korig), gerinctorna, kerámia 
tanfolyam felnőtteknek, gyerekeknek, papír-
márványozás, komplex kézműves tanfolyam 
gyerekeknek, callanetics torna, fotóklub, ike-
bana klub, hastánctanfolyam, számítógépes 
tanfolyamok.

FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
XI., Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300

MÁRCIUS 16. 18.00 Tánctanulás Savanyúval 
20.00 Dűvő népzenei együttes - koncert és 
táncház. MÁRCIUS 17. 20.00 Bran-sziget - ír 
zenei klub. MÁRCIUS 18. 20.00 Kubai koktél. 
Ritmo Latino salsa show, Fábry Sándor, 
részletek Serdián Miklós Havannai napló c. 
könyvből, Elsa Valle & Rumba Caliente kon-
cert. MÁRCIUS 19. 20.00 Kairosz - Vedres Csaba 
együttesének koncertje. 
MÁRCIUS 21. 19.00 Budai tangó - Tánctanítás 
Budai Lászlóval.
MÁRCIUS 22. 19.00 Perka klub - Dely Dáviddal.
MÁRCIUS 23. 18.00 Tánctanulás Savanyúval, 
20.00 Kalotaszegi táncház - Edélyi zenék klub-
ja km.: a Csűrös zenekar. MÁRCIUS 24. 20.00 
Dresch Quartet. MÁRCIUS 25., 26., 27., 28. 
szünnap. MÁRCIUS 29. 19.00 Perka klub - Dely 
Dáviddal. MÁRCIUS 30. 20.00 Magyarpalatkai 
Banda - Erdélyi zenék klubja. MÁRCIUS 31. 
20.00 Gépfolklór koncert.

FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ

Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868

HÉTFŐ 9.30 tücsök zene (CSÜTÖRTÖKÖN is), 
14.00 Nóta-tv klub, 15.00 akrobatikus rock 
and roll klub 4 éves kortól, 17.00 hatha jóga, 
17.00 latin aerobik, 17.00 gyógytorna, 18.00 
angol társalgási nyelvklub, 18.00 Hanna ho-
lisztikus klubja, 19.00 Greenfields, 19.00 has-
táncklub, 19.15 ír sztepptáncklub. HÉTFŐN ÉS 
CSÜTÖRTÖKÖN 17.00 jazztorna latinos zenére, 
18.00 gerinctánc jazz-zenére. KEDD 9.30 Zsebi 
baba játszóháza, 15.30 nyugdíjastorna, 16.30 
alakformáló torna, 16.30 Etka jóga, 17.00 
Muzsikás gyermektáncház, 17.45 táncos 
gyermektorna, 19.30 szenior társastáncklub 
felnőtteknek. SZERDA 10.00 csikung klub, 
16.00 akrobatikus rock and roll klub, 17.00 
nindzsaedzés, 18.00 szőnyegszövő klub, 
19.00 Picasso klub, 19.15 hastáncklub. 
SZERDÁN ÉS PÉNTEKEN 17.00 digitális 
fotóklub. CSÜTÖRTÖK 9.00 talpmasszázs 
klub, szabás-varrás klub 16.30 kezdő, 18.00 
haladó, 16.30 Etka jóga, 17.00 latin aerobik, 
18.00 Egészségünk titkai, előadássorozat, 
19.00 ír sztepptáncklub. PÉNTEK 14.00–18.00 
biovásár, 15.30 nyugdíjastorna, 15.45 
táncos gyermektornák. SZOMBAT kosárfonó 
klub 9.00 kezdő, 14.00 haladó, 12.00 
társastáncklub gyerekeknek, fiataloknak. 
VASÁRNAP 8.00 hobbiklub, 15.00 nosztalgia 
klub nyugdíjasoknak. MINDEN HÓ MÁSODIK 
VASÁRNAPJÁN 10.00 Keresztény játszóház. 
Könyvtári nyitva tartás: H., K., P.: 13–19-ig, 
Sze.: 9–15-ig, Szo.: 9–12-ig, Cs., V.: zárva.  
MÁRCIUS 18. 19.00 Rece-Fice Együttes balkáni 
táncháza. MÁRCIUS 19. 19.00 Csángó magyar 
táncház a Sültü zenekarral.  MÁRCIUS 20. 9.00 
Egressy Gábor Bélyeggyűjtő Kör.  MÁRCIUS 
21. 15.00 Nótakincs - TV klub. Tavaszköszöntő 
műsor. MÁRCIUS 24. 18.00  Egészségünk 
titkai. MÁRCIUS 25. 19.00 Moldvai táncház a 
Csürrentő együttessel.
Gyermekprogramok MÁRCIUS 19. 9.00–12.00 
Futrinka játszósziget, hétvégi családi játszó-
ház. MÁRCIUS 26. 10.30 Az erdő bajnoka a 
Mesemondó Tündüs Manó Bábszínház előadá-
sában. MÁRCIUS 27. 10.00 Keresztény játszóház.

GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253, www.c3.hu/~gkh

HÉTFŐ, SZERDA 17.30 aikido. KEDD 10.00 ek-
lektika klub, 17.00 hagyományőrző íjászklub 
gyerekeknek. SZERDA 19.30 hagyományőrző 
íjászklub felnőtteknek. KEDD, CSÜTÖRTÖK 
10.30 ízületi torna, 18.00 aerobik, 19.00 
Kenpo karate. SZERDA 15.00 fashion dance 
(PÉNTEKEN is 15.30). HÉTKÖZNAPOKON 
10.00–19.00-IG internetezési lehetőség. 
MÁRCIUS 22., 24. 15.00 Vöröskereszt előadás.

KARINTHY SZALON
XI., Karinthy F. út 22. Tel.: 209-3706

CSÜTÖRTÖK 18.00 Retro tánciskola.   MINDEN 
MÁSODIK HÉTEN PÉNTEKEN 18.00 Korona klub 

- baráti kör. MÁRCIUS 23. 15.00 József Attila 
szavalóverseny, középdöntő.

KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363

HÉTFŐ, SZERDA 18.00 szteppaerobik, 19.00 
kondi torna. HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 9.00 
alakformáló torna. KEDD 10.00 Trilla énekis-
kola (CSÜTÖRTÖKÖN 14.00).  15.00 kézműves 
foglalkozás gyerekeknek, 17.00 ifjúsági klub, 
17.00 bridzsklub. KEDD, CSÜTÖRTÖK 16.30 ak-
robatikus rock&roll, 18.00 aikido. CSÜTÖRTÖK, 
PÉNTEK 17.00 festőiskola. PÉNTEK 18.00 
Happy Bike Team bringás klub. MINDEN HÓ 
ELSŐ HÉTFŐJÉN 15.00 nyugdíjasklub. MINDEN 
HÓ ELSŐ PÉNTEKÉN 18.00 autómodell klub.
MÁRCIUS 26. 16.00 Magyar táncház.

ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644

HÉTFŐ, SZERDA 16.00 Harmónia mozgásiskola 
(5–8 év), 17.00 Harmónia mozgásiskola (9–
13 év), 19.00 kondicionáló torna 20.00 has-
tánc (szerdán 10.00). HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 
9.00 szenior tartásjavító torna. KEDD 17.00 
numerológia II., 18.00 szteppaerobik. KEDD, 
CSÜTÖRTÖK 9.00 callanetics torna (kedd, pén-
tek 19.00 is), 10.30 Tarka színpad, 16.00 és 
19.00 (csütörtök), 17.00 óvodás balettiskola, 
20.00 Tendency Sport Club táncoktatás. KEDD, 
SZERDA, CSÜTÖRTÖK 8.00 erősítő női torna. 
SZERDA 17.00 numerológia I., 20.00 ping-
pongklub (péntek 19.00). CSÜTÖRTÖK 17.00 
vers- és prózamondó műhely, 18.00 Tae-bo 
aerobik. PÉNTEK 17.00 jóga, 17.00 kreatív 
stúdió. SZOMBAT 9.00 Comedia 2000 színházi 
műhely. VASÁRNAP Goldance tánciskola 
14.00 haladó I., 15.30 kezdő, 17.00 haladó 
II., 18.30 középhaladó. VASÁRNAP 8.00 római 
katolikus szentmise. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 
10.00–19.00-IG és SZOMBATON 15.00–19.00-
IG internetezési lehetőség.

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

MÁRCIUS 17. 17.00 Csapody V. Növénykör: 
Gyűjteményem gyöngyszemei I. Ea.: Molnár 
Péter. MÁRCIUS 21. 17.30 Hajózástörténeti 
Klub: A monarchia korabeli tengeralattjáró 
elhárító fegyverek, ea.: Czéh György. 18.00 
Akvarista Klub: Élő eleségek. 18.00 Gombász 
Szakcsoport: Adatok a 2004. évi gombamér-
gezésekről (írásvetítéssel), ea.: Bathó Attila.
MÁRCIUS 24. 10.00 Bugát Pál XXII. Országos 
Középiskolai Természetismereti vetélkedő 
elődöntője.  MÁRCIUS 30. 18.00 Ásványbarát 
Kör: Ásványtani előadássorozat X.: 
Drágakövek és fémek. A Zempléni-hegység. 
Ea.: Uzsovics József.

EGYHÁZAK

KÜLSŐ-KELENFÖLDI REFORMÁTUS EGYH.
XI., Ildikó tér 1. 204-2767, 06/20/371-1292 

KEDD 18.00 ifjúsági óra. SZERDA 10.00 

A TV11 MŰSORAA TV11 MŰSORA
2005. március 16.–2005. március 30.

TV11: Budapest, XI., Csíkihegyek utca 13. Telefon: 246-6259

MÁRCIUS 16.   SZERDA
 18.00 ismétlés
 21.00 Az eurázsiai ősló.
 21.30 a Főnix TV műsora
 22.00 a 9STV műsora

MÁRCIUS 17.   CSÜTÖRTÖK
 9.00 ismétlés
 14.00 közvetítés a képviselő-testület üléséről

MÁRCIUS 18.   PÉNTEK
 18.00 és 22.30 ismétlés

MÁRCIUS 19.   SZOMBAT
 9.00, 14.00 és 23.00 ismétlés

MÁRCIUS 20.   VASÁRNAP
 9.00, 13.00 és 23.00 ismétlés

MÁRCIUS 21.   HÉTFŐ
 4.00 ismétlés
 18.00 Újbuda hírek
 18.10 Magazin 11
 18.55 Sport 11
 19.05 Hit és élet
 19.10 Életközelben
 19.20 SzivárványSzín
 19.50 A Nox együttes műsora

MÁRCIUS 22.   KEDD
 18.00 és 22.30 ismétlés

MÁRCIUS 23.   SZERDA
 18.00 ismétlés
 21.00 Az elfeledett múlt. A Keszthely 

közelében lévő barlangot turisták nem láto-
gathatják.
 21.30 a Főnix TV műsora
 22.00 a 9STV műsora

MÁRCIUS 24.   CSÜTÖRTÖK
 09.00 ismétlés

MÁRCIUS 25.   PÉNTEK
 18.00 és 22.30 ismétlés

MÁRCIUS 26.   SZOMBAT
 9.00, 14.00 és 23.00 ismétlés

MÁRCIUS 27.   VASÁRNAP
 9.00, 13.00 és 23.00 ismétlés

MÁRCIUS 28.   HÉTFŐ
 4.00 ismétlés
 18.00 Újbuda hírek
 18.10 Magazin 11
 18.55 Sport 11
 19.05 Hit és élet
 19.10 Égető kérdések
 19.20 SzivárványSzín
 19.50 Portré: Szepes Mária

MÁRCIUS 29.   KEDD
 18.00 és 22.30 ismétlés

MÁRCIUS 2.   SZERDA
 18.00 ismétlés
 21.00 Bodrogzug, ismeretterjesztő film
 21.20 a Főnix TV műsora
 21.50 a 9STV műsora

Haydn: Gabrielmesse, újkori bemutató, Bach: 
Sei Lob und Preis (Szent Imre kórus), 18.00 
Ünnepi zsolozsma, esti dicséret.  MÁRCIUS 28. 
(húsvét hétfő) 19.00 Locsolóbál.

TÚRAAJÁNLAT

OLAJIPARI TERMÉSZETBARÁT SE

Minden szerdán nyugdíjas túra. Találkozó: 
7.20-KOR a Moszkva téri metrókijáratnál (a 
hétvégi Budai-hegység túrákra szintén ez 
időben és helyszínen van a találkozó). A hét-
végi vonatos túrákra az előző túrákon lehet 
jelentkezni. A pilisi túrák találkozója 7.15-
KOR a Batthyány téri HÉV-végállomáson.  
MÁRCIUS 19. Vértes: Szárliget–Vitányvár–
Gesztesi vár–Várgesztes. Kék túra. Táv: 18 km. 
MÁRCIUS 20. Budai-hegység: Nagykovácsi–
Meszes-hegy–Ilona lak–Nagykovácsi. Táv: 
16 km. MÁRCIUS 26. Velencei-hegység: 
Pákozd–Ingókövek–Angelika-for-
rás–Velence. Táv: 20 km. MÁRCIUS 28. Budai-
hegység: Máriaremete–Hétlyuk bg.–Zsíros-
hegy–Nagyszénás–Nagykovácsi. Táv: 16 km. 
A túrák vezetője: Kremser Ferenc.

SOLIDARITAS SE

MÁRCIUS 20. Gerecse: Szárliget–
Nagyegyháza–Kisegyháza puszta tavak–
Somlyó-hegy (kulcsos ház)–Tornyos-puszta. 
Táv: 20 km, szint: 350 m, költség: kb. 700 Ft. 
Találkozó: 8.05-KOR a Déli pu. jegypénztá-
rainál, a vonat 8.35-KOR indul. Túravezető: 
Pelyhe István és Vámos László.

KLUBOK

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

MINDEN SZERDÁN 18.00 klubnap.

CUKORBETEGEK ALBERTFALVAI KLUBJA 
XI., Gyékényes u. 45–47.

MÁRCIUS 16. 13.00 Dr. Borbándi Ágnes: A táp-
lálkozás és diabétesz szemészeti összefüggései.

SZENTIMREVÁROSI EGYESÜLET (SZIE)
XI., Himfy u. 9., www.szie.org.hu

SZERDA 9.30–11.30-IG Baba-mama klub, 
20.15-től Evangelizációs szakosztály: 
házas hittan. CSÜTÖRTÖK 16.15–17.45-IG 
Gyermeknéptánc.

Asszony Kör (idősebbeknek). CSÜTÖRTÖK 
18.00 Bibliaóra. VASÁRNAP 10.00 
Istentisztelet/gyerek istentisztelet. Fiatal 
Házasok Köre; Szülői Kör; Bibliaolvasó 
Körök; Senior Kör; Fiatalok Biblia Köre 
– ezen programok időpontjait személyes 
érdeklődésre megadják. 
MÁRCIUS 25. 18.00 Nagypénteki úrvacsorás 
istentisztelet.  MÁRCIUS 27., 28. 10.00 Húsvét 
ünnepi úrvacsorás istentisztelet.

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

MINDEN HÓ ELSŐ SZERDA 18.00 református 
est (bibliaóra és szeretetvendégség). MINDEN 
HÓ MÁSODIK SZERDA 18.00 Bibliaolvasó kör. 
VASÁRNAP 17.00 istentiszteletek, legközelebb 
MÁRCIUS 20. Hittanórák a Menyecske utcai 
Iskolában hetente 5 csoportban.

SZENT IMRE-PLÉBÁNIATEMPLOM
XI., Villányi út 25. Tel.: 466-5886

MÁRCIUS 16. 19.30 Bibliai elmélkedések 
MÁRCIUS 17. 16.00 Gyermekek nagy-
böjti közös szentgyónása és keresztút. 
MÁRCIUS 18. 18.30 Keresztút. MÁRCIUS 19. 
16.00 Zsibongó-klub: Családi társasjáté-
kok, kisebbeknek játéksarok, hangszeres 
bemutató. MÁRCIUS 20. (virágvasárnap) 
9.00 Barkaszentelés, körmenet 10.15 
Gregorián ordinárium: 5 Bárdos motetta 
(Szent Imre kórus) 14.30 SZIE közgyűlés 
17.00 Zsibongó-mise 19.00 Passió a Kájoni 
hagyatékból – bemutató. D. Scarlatti: Missa 
Madrid – bemutató (Szent Imre kórus és 
hangszeregyüttes). MÁRCIUS 24. (nagycsü-
törtök) 18.00 Szentmise az utolsó vacsora 
emlékére, 20.00 Virrasztás – közösségek 
óránkénti váltásban. 
MÁRCIUS 25. (nagypéntek) 8.00 Zsolozsma, 
olvasmányos imaóra, laudes, 8.00-12-00 és 
14.00-17.45 gyóntatás, 15.00 Keresztút 18.0-
0, Urunk szenvedésének ünneplése, hódolat 
a Szent Kereszt előtt. János passió (Szent 
Alberik kórus). MÁRCIUS 26. (nagyszombat) 
8.00 Zsolozsma, olvasmányos imaóra, laudes, 
8.00-12.00 és 14.00-17.45 gyóntatás, 19.45 
Bevezetés a liturgiába, 20.00 Tűzszentelés, 
körmenet, utána ünnepi szentmise, benne 
víz-megáldás, keresztség kiszolgáltatása. 
MÁRCIUS 27. (húsvét vasárnap) 11.30 A 
történelmi Magyarország egyházi zenéje: M. 

SZÍNHÁZ
 BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN

Budaörs, Szabadság út 26.
MÁRCIUS 23. 19.00 Madarak.
MÁRCIUS 28. 19.00 Bernát.
MÁRCIUS 30. 19.30 Zene-szó.

 KARINTHY SZÍNHÁZ
XI., Bartók B. út 130. T.: 203-8994

MÁRCIUS 18. 19.00 Goodbye Charlie.
MÁRCIUS 20. 14.30, 25. 19.00 Tanár úr, kérem!
MÁRCIUS 27. 19.00 Szeressük egymást.
MÁRCIUS 28. 14.30 Bolond vasárnap. 
MÁRCIUS 30. 19.00 Őrült nők ketrece.

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

MÁRCIUS 15., 16. 20.00 Juhász Kata: 
Gaspard de la nuit – bemutató. 
MÁRCIUS 18., 19. 20.00 compagnie drift: 
machine à sons.  MÁRCIUS 24., 25. 20.00 
Karine Ponties: Brutalis.
Gyermekelőadások: MÁRCIUS 20. 11.00 
Miskolci Csodamalom Bábszínház: Moha és 
páfrány. Láthatatlan Filmek Klubja 18 éven 
felülieknek! MÁRCIUS  20. 18.00 David Lynch 
összes rövidfilmje, fekete-fehér és színes USA, 
1966-2002. műKEDDvelő MÁRCIUS 22. 18.00 
Báthory Csaba beszélgetőtárs: Payer Imre.

  SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
XI., Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451

MÁRCIUS 20. 19.00 Táltosjáték.
MÁRCIUS 21., 22. 20.00 Kórház Bakony.
MÁRCIUS 23., 24. 20.00 Bozgorok.
MÁRCIUS 25., 26. 19.00 Csak úgy.
MÁRCIUS 29., 30. 20.00 Hull az elsárgult…

KIÁLLÍTÁSOK
 ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI 

GYŰJTEMÉNY
XI., Pentele u. 8. T.: 208-6635

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK: Római ásatások, 
egyház- és iskolatörténeti kiállítás, 
Albertfalva önállóságának évei 1819–
1950-ig, az Első Magyar Repülőgépgyár, 
borgyűjtemény, középkori rom Albertfalva 
területén. IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS: 25 éves az 
Albertfalvi Múzeum.

 ÁTRIUM GALÉRIA
XI., Petzvál József u. 31–33.

MÁRCIUS 21. 17.00 Csáki István grafikus-
művész Fehér, benn című kiállításának 
megnyitója. Megtekinthető ÁPRILIS 1-JÉIG 
munkanapokon 10.00-17. 00

 BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók B. út 32. T./fax: 386-9038

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-em-
lékszoba. ÁPRILIS 1-JÉIG: Németh Ágnes 
kiállítása.

 BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Etele út 55. T.: 371-2760

MÁRCIUS 16–ÁPRILIS 4-IG Szentgyörgyi Erika 
festőművész Tánc és Táj című kiállítása.

 FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
XI., Fehérvári út 47. T.: 203-3868

MÁRCIUS 21-IG Vasútmodell kiállítás.
MÁRCIUS 23–ÁPRILIS 3-IG Hans Gustav 
Edőcs fotóművész emlékkiállítása. 

 KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363

MÁRCIUS 18-28-IG XIII. Autómodell kiállítás.

 KARINTHY SZALON
Karinthy F. út  22. Tel.: 209-3706

MÁRCIUS 23-IG Végzős tipográfusok vizs-
gakiállítása. MÁRCIUS 29. 18.00 A Magyar 
Elektrográfiai Társaság kiállításmegnyitója. 

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

A galéria előzetesen telefonon egyeztetett 
időpontban látogatható.
MÁRCIUS 19. 19.00 Milyen jó lenne nem ütni 
vissza. Fenyő Ervin József Attila estje. 
MÁRCIUS 25. 10.00 Mel Gibson: Passió című 
filmjének vetítése.

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

MÁRCIUS 17. 19.30 Hamarits Zsolt: 1bit, 
fotókiállítás megnyitó. 
Megtekinthető: MÁRCIUS 31-IG.

 RÉT GALÉRIA
XI., Törökugrató u. 9. T./fax: 246-5253

MÁRCIUS 12–30-IG Nedescu R. Laura grafikai 
kiállítása látható minden nap 16.00-24.00-ig.

 SCHEFFER GALÉRIA
XI., Kosztolányi D. tér 4.

Olescher Tamás festőművész kiállítása.

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

Régészeti, építészeti, ipartörténeti (Csonka 
János) emlékek. Egyszer volt Dél-Buda. 
Tájvédelmi körzeteink. Nyitva minden szer-
dán 15.00-18.00-ig. Csoportokat is szívesen 
látnak előzetes bejelentkezés alapján.

Elsősorban Budapest és a környe-
ző települések zöld területeiről 
nyújt naprakész és hasznos infor-
mációkat az érdeklődőknek www.
kirandul.hu internetes oldalon az 
Etele úti Budapesti Művelődési 
Központ (BMK). A korábban Kor-
lát néven működő oldal március 
10-től az eddiginél is többféle szol-
gáltatást nyújt.
 A www.kirandul.hu-n nép-
szerű és kevéssé ismert kirán-
dulóhelyek, természetvédelmi 
területek, parkok, arborétumok 
elérhetőségeit, látnivalóit találja 
meg az érdeklődő: térképekkel, 
fényképekkel, leírásokkal, az üze-
meltetők adataival. A kirándu-
lóhelyeknél gyakran útvonalat is 
ajánlanak a szerkesztők, és akár 

Hasznos ötletek túrázóknak
Kirándulás az interneten és a természetben

Olescher úr 1981 és 1989 között Nyugat-Németországban végezte művé-
szeti tanulmányait. Most új nagyméretű festményét és annak kísérő képeit 
mutatja be a Scheffer Galériában. Az egy hónapig látható tárlatot március 
8-án 18 órakor Szakolczay Lajos irodalomtörténész nyitotta meg,

Olescher Tamás virágos világa

Tipográfusok
a Szalonban

MÁRCIUS 21-én 19.30-kor Fodor Zol-
tán a világ keletkezéséről és az elemi 
részek fizikájáról tart előadást. A 
helyszín a BME Informatikai Épülete, 
XI., Magyar tudósok körútja 2., Koz-
ma László nagyelőadó.

többnapos túrát is lehet tervezni 
a Web-oldal segítségével, továbbá 
szervezett túrákat is hirdetnek.
 A fővárosi parkokat, zöldterü-
leteket és a játszótereket is fel fogják 
térképezni a honlap szerkesztői. Az 
Újbudán található játszóterek már 
bekerültek az adatbázisba.
 A Web-oldalon keresztül több 
országos turista-adatbázishoz is 
lehet kapcsolódni, valamint az 
egyes tájegységekkel foglalkozó 
honlapok linkjeit is összegyűjtöt-
ték. Praktikus tanácsokkal is ellát-
ják az útnak indulókat: komplett 
túrafelszerelés-listára, vagy a kul-
lanccsal kapcsolatos hasznos tud-
nivalókra bukkanhat a honlapon 
böngésző érdeklődő. 

(G. P.)

mellett az illusztráció játssza. Azt 
hihetnénk, az évszázadok alatt a ti-
pográfusok már mindent lényege-
set kitaláltak, és aligha lehet izgal-
masat, újat alkotni a műfajban. Ám 
a most látható diplomamunkák is 
bizonyítják a látogatóknak, hogy 

A Typo Piac 2005 elnevezésű vá-
logatás a kiadványszerkesztés 
művészetébe nyújt betekintést.  A 
tipográfia ipari formatervező tevé-
kenység, feladata az írásban rögzí-
tett gondolatok nyomtatásban való 
megjelenítésének a megtervezése. A 
középkortól kezdve a könyv volt a 
meghatározó nyomdai kiadvány, a 
tizenkilencedik század végén, majd 
a huszadik században azonban 
más, nagy mennyiségben terjesztett 
termékcsoportok jelentek meg: a 
különböző periodikák, a plakátok, 
a rövid ismertetők, a könyvborítók, 
amelyeknél a főszerepet a szöveg 

A Magyar Iparművészeti Egye-
tem végzős tipográfushallgató-
inak munkáiból nyílt kiállítás a 
Karinthy Szalonban.

a betű és a kép ügyesen megtalált 
együttes ritmusával lenyűgözően 
új, olykor szokatlan megoldások-
ra lelnek a fiatal alkotók. A kiállí-
tás március 23-ig tekinthető meg 
munkanapokon 10–16 óráig.

szamos

MINDENTUDÁS EGYETEME
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Krúdy Gyula egyik visszaemlékezése 
szerint Seemann Károly a Kálvin téri 
Bátori Kávéház főpincére volt. Amikor 
azonban történetünk elkezdődik, már 
megalapította a Centrál Kávéházat 
1885-ben, sőt 1887-ben már tovább is 
adta Frankl nevű vejének.

Bár a mai Bajcsy-Zsilinszky úton is léte-
sített egy újabb kávéházat, „a Seemannt”, 
mégis számunkra egy harmadik lesz a 
fontos. Az egykori Fehérvári út 36-38-ban, 
a későbbi Horthy Miklós, illetve Bartók 
Béla úton létrehozta a Hadik Kávéházat is. 
 Igen, ő hozta létre, tehát korábbi cik-
künk (A kávéház, 2004. december 15.) 
pontosításra szorul. Nem a Téri-család ad-
ta nekünk a Hadikot 1910-ben, bár nekik 
is közük lett a nevezetes „intézményhez”, 
mint alább kiderül. 
 Karl Seemann – ahogy a családi ha-
gyomány ma is említi –, német nyelvű, 
budapesti zsidó polgár volt, aki neves kávés 
vállalkozóvá nőtte ki magát. A szorgalmas 
kávéház-tulajdonosnak két lánygyermek 
stafírungjáról kellett gondoskodnia. Ka-
rolina nevű lánya egy szegény vándorfo-
tográfusba, Tyroler Józsefbe lett szerelmes. 
Mivel a fiatalembernek kevés pénze volt, 
a nagynevű Seemann-család feje hevesen 
tiltakozott, hogy egy ilyen nincstelen fia-

talember akarja elvenni gyönyörűséges, 
jobb sorsra érdemes leánykáját. A fiatalok 
mindeközben csak közvetítő útján levelez-
hettek egymással, nehogy a tisztes szülők 
megsejtsenek valamit a gyorsan kibonta-
kozó kapcsolatból. A családban ma is őr-
zött levelezés szerint Tyroler József már a 
leányszöktetést tervezgette mátkájával. Er-
re mégsem került sor: József és Linuska oly-
annyira tántoríthatatlannak bizonyultak, 
hogy végül házasságot köthettek. A szigorú 
apa azonban addig nem adott hozományt, 
amíg a fiatalok nem bizonyították, hogy 
tényleg kitartanak egymás mellett. Ezért 
első gyermekük is lassanként már felnőtt 
lett, mire „az ifjú pár” 1906 körül meg-
kapta a tulajdonképpen hozomány céljára 
alapított Hadik Kávéházat. Tyroler József – 
aki nevét időközben Térire magyarosította 
– hamar megbarátkozott új kávésmestersé-
gével. Hát így lett a Téri-családé a kávéház.
 A Téri-házaspárnak hét gyermeke 
született, és egy különös ötletből kifo-
lyólag mindegyik keresztneve T-betűvel 
kezdődött. Karinthy Frigyes gyermek-
kori naplójában említést is tesz „a bolond 
Tyroler-családról”, ahol minden gyerek-
nek T kezdőbetűs neve van. Karinthy jó 
barátságba volt Téri Tihamér nevű fiával, 
mai szóval sokat „lógtak” egymással, 
amikor egy középiskolába jártak. 

 Karinthy bizonyára ekkor még nem 
sejtette, hogy Tériék kávéháza lesz később 
a törzshelye 1921-től 1934-ig, amikor már 
régen más tulajdonosok, a Kaiserek tűn-
tek fel a Horthy Miklós út 36-38-ban. 
 A kávéház jövedelméből egyfajta pol-
gári jólét származott, mind a hét gyer-
meket iskoláztatni tudták egy darabig. 
Többen még egyetemi végzettséget is sze-
rezhettek, mivel a papa nagyon fontosnak 
tartotta, hogy ki-ki kibontakoztathassa 
a tehetségét. Ez azonban már egy másik 
történet. A népes család minden igényét 
ugyanis már nem tudta kielégíteni a ká-
véház jövedelme, ezért eladták azt, és más 
vállalkozásba kezdtek. Emiatt találkoz-
hattunk 1911 májusában a Hadik kapcsán 
már Somló Vilmos nevével.
 A család számára azonban a későbbi 
Bartók Béla út 36-38. más szempontból is 
fontos lett. A 20 éves Téri Tihamér a Ber-
csényi utcában lakott, a Hadik épületével 
szemben. A túloldali ház ablakában rend-
szeresen feltűnt a 14 éves Szobovics Edit 
kisasszony, akivel kezdetben a fiatalember 
csak amolyan „kibámulós” kapcsolatba 
került. Amikor viszont a fiatal lány – hóna 
alatt a kottákkal – elindult a Zenedébe, a 
Téri fiú alig várva ezt az alkalmat, rend-
szeresen utána eredt, és távolról kísérni 
kezdte. Amikor az ifjú hölgy végre egyszer 
elejtette a kottákat, sikerült megszólítani 
is: „Segíthetek?” Az ismeretség, és a csa-
ládtörténet második nagy szerelme innét 
datálódik. 
 Téri Tihamérnak másképpen is kiju-
tott a nagy szenvedélyből. Az ugyan neo-
lóg, de mégis izraelita Téri-papa nem néz-
te jó szemmel, hogy a kiművelt, frissen 
diplomázott fia egy keresztény lányt akar 
feleségül venni, és nem pedig saját család-
ját segíti, hogy testvérei is előrébb jussa-
nak. A szerelmi házasság létrejött, de a 
családi kötelék meglazult. Karl Seemann 
unokája Lágymányoson maradt, vegyész-
mérnökként a mai Vak Bottyán utcában 
nyitott egy elvitelre árusító ún. „termelői 
cukrászdát”. Egyik megrendelője a Fő-
polgármesteri Hivatal volt, annak ren-
dezvényeire szállította a mignont és a 
szendvicseket. 
 A kávéház- és családtörténetet 
Seemann kávés ükunokája, Baliczkiné 
Téri Piroska osztotta meg velem, aki 
– „mit tesz Isten” – a megújuló Hadik 
Kávéház közelében, attól csak egyetlen 
megállónyira lakik.

w. k. t. 

Szerelem szülte a Hadik Kávéházat
Az alapító atya helyére került a „panteonban”

A Hadik Kávéház ősalapítói a század elején is nagy családnak számítottak

Lezárultak az egyeztetések, ezért akár 
már március végén a Fővárosi Közgyű-
lés elé kerülhet Budapest új parkolási 
rendelete – tájékoztatott Lakos Imre 
(SZDSZ), a városháza városüzemelte-
tési bizottságának elnöke. 

Véleményt nyilvánítottak a parkolási 
társulások, a kerületi önkormányzatok, 
a szakmai és civil szervezetek, köztük 
a mozgáskorlátozottak egyesülete és az 
Emberibb Parkolásért Mozgalom képvi-
selői is. A megbeszélések után a koncepció 
alapvető elemei nem változtak. 
 A tervezet szerint az eddigi két óra 
helyett a jövőben négy órán át lehetne 
parkolni egy jegyváltással. Rövidül a tü-
relmi idő, az eddigi fél óra helyett már ne-
gyedóra múltán pótdíjat szabhatnak ki a 
parkolóőrök, sőt akár többször is kivetik 
a pótdíjat a bliccelőkre. A tarifák egyelő-
re nem változnak, a zónák határai sem, 
viszont egységesítik a jelenlegi parkolási 
rendszereket. Megmarad a lakosság in-
gyenes parkolási lehetősége, és az este 
hat óráig tartó fizető időszak. Újdonság, 
hogy nemcsak a lakcímre bejelentett, ha-
nem a tartós használatban lévő járműre 
– például a cégautókra – is kiadható lesz 
az ingyenes lakossági várakozási enge-
dély. A jogszabály rögzíteni fogja a kará-
csony és újév közötti ingyenes parkolás 
lehetőségét Budapesten.
 A parkolási rendszerek egységesíté-
se a parkolási cégek ügyfélszolgálatára, 
eljárási rendjére vonatkozna, viszont a 

jelenlegi három önálló parkolási céget 
nem vonnák össze, hanem szerződéses 
szövetséget hoznának köztük létre. Így 
bármelyik parkolási társaságnál lehetne 
reklamációkat elintézni és a másik cég 
által kiszabott pótdíjat befizetni. A kon-
cepció elfogadása után fél évet kapnak a 
parkolási társulások arra, hogy átalakít-
sák jegykiadóikat oly módon, hogy azok 
egymás kártyáit is elfogadják.
 A rendelettervezet kiemelt szempont-
nak tartja, hogy a felszíni parkolóhelyekről 
fokozatosan a mélygarázsokba vagy a par-
kolóházakba szorítsák a helyben lakókat, 
akiknek parkolóházas vagy mélygarázsos 
parkolását a felszínen folyó parkolás be-
vételéből támogatnák. A másik fontos cél, 
hogy a belvárosba igyekvők a közterületek 
helyett szintén a közgarázsokban, illetve 
a P+R parkolókban tegyék le autóikat. A 
rendelet előkészítői azt kívánják elérni, 
hogy az elkövetkező hat-nyolc év alatt 
nagyarányú mélygarázs-építésbe kezdje-
nek a befektetők az új parkolási rendszer 
feltételeinek megteremtése érdekében. 
 Kifejtették a véleményüket a koncep-
cióról az Emberibb Parkolásért Mozga-
lom képviselői is, akik már eddig is több-
ször tiltakoztak a – véleményük szerint 
– túlságosan szigorú fővárosi parkolási 
rendszer ellen. Céljaik elérése érdekében 
már korábban úgy döntöttek, hogy alá-
írásgyűjtésbe kezdenek helyi népszavazás 
kiírása érdekében, és ezt a szándékukat 
továbbra is fenntartják. 

V. B.

Ingyenes marad a lakossági parkolás
A felére rövidül a türelmi idő

A Centrum Parkoló Kft. (mely az I., a II., a VI., a VII., a VIII., a XI. és a XII. kerüle-
tekben tevékenykedik) és a T-Mobile Magyarország Rt. együttműködési megálla-
podást kötött, és ennek köszönhetően  júniustól – előzetes szerződéskötést követően 
– a parkolási díj mobiltelefonon is kifizethető lesz a T-Mobile előfizetők számára. A 
rendszer lényege, hogy a parkolás kezdetét és végét az ügyfél SMS-ben jelöli meg, és a 
szükséges díj az egyenlegből ennek alapján kerül levonásra.  
 Egyik nagy előnye ennek a megoldásnak, hogy a parkolójegy nem jár le, mert a 
mobiltelefon segítségével meghosszabbítható a várakozási idő. Másik előnye, hogy 
az ügyfél határozatlan idejű parkolást is igényelhet akkor, ha nem tudja, mennyi ide-
ig tartózkodik a helyszínen. Ugyanakkor ez a szolgáltatás hangsúlyozottan kényel-
mi jellegű, ugyanannyi parkolási díjat kell fizetnie az igénybe vevőnek, mintha az 
automatánál vásárolna jegyet, ráadásul az SMS díját is felszámolja a telefontársaság. 
A parkolási egyenleg feltölthető lesz SMS-ben, de rendezhetik a díjat a telekommu-
nikációs számlájuk, illetve vásárlási egyenlegük terhére is a T-Mobile előfizetői.
 Más mobil társaságok ügyfelei szintén igénybe vehetik majd ezt a rendszert, vi-
szont parkolási egyenlegüket nem tudják majd SMS-ben rendezni, arra más módon 
lesz lehetőségük, például banki átutalással vagy készpénzfizetéssel.

Júniustól díjfizetés mobiltelefonnal is



erre a célra, pedig 2004-ben is kiemelke-
dően sokat fordított a XI. kerület a köz-
területekre. Meghaladják az 1,1 milliárd 
forintot az idei fejlesztések, amelyek kö-
zött szerepel a játszóterek átépítésének be-
fejezése, azaz 2006-ra mind a 82 játszótér 
nemcsak megfelel az Európai Unió előírá-
sainak, de teljesen biztonságos, modern 
s szép park lesz. 2005-re már 42 játszótér 
készült el magas színvonalon, és a gyere-
kek legnagyobb megelégedésére. 
Az utak állapota is jelentősen javulni fog. 
Nemcsak egyes régi utcák épülnek teljesen 
újjá – mint például 2004-ben a Bercsényi 
utca –, de a többi út hibái is megszűnnek.
 Budapesten egyedülálló kátyúmente-
sítő program indul a kerületben: az erre a 
célra létrehozott telefonszámon tett beje-
lentéstől számított két munkanapon belül 
megkezdődik a kátyúk javítása. 
Elkezdődik a külső Bartók Béla út átépí-
tése. Az elmúlt két évben elkészültek a 
tervek, lezajlottak a szükséges egyezteté-
sek, így idén a fővárossal közösen a XI. 
kerületi Önkormányzat megépítteti az 
új útpályát, megújulnak a közművek és a 
villamospálya is. Az átépítés végeztével a 
Bartók Béla út végig szép, igazi nagyváro-
si főúttá válik. 
 Folytatódik a közterek, a parkok rend-
betétele és az utak akadálymentesítése. 

Közrend – közbiztonság

A közbiztonság javítása évek óta kiemelt 
célja a kerület vezetésének. Jó a kapcsolat 
a kerületi rendőrkapitánysággal, amely-
nek folyamatosan javuló, átlagon felüli 
teljesítményéhez az önkormányzat is 
hozzájárul. Jelentős támogatást nyújt a 
XI. kerület Közbiztonságáért Közalapít-
ványa azzal, hogy jutalmazza a kiemel-
kedő rendőri munkát, és közreműködik 
abban is, hogy a kapitányság új, korszerű 
felszerelésekkel gazdagodhasson. 
 Újbuda önkormányzata más módon 
is elősegíti a közbiztonság javulását. Idén 
– 40 millió forintból – Lágymányoson 
térfigyelő kamerákat telepítenek, így Gaz-
dagrét és Őrmező után itt is működni fog 
ez a hatékony bűnmegelőzési rendszer.  
Kelenföldön pedig – a fővárosban elsőként 
– lakótelepi rendőrség ügyel a rendre. 
 
Információs központ  
uniós pénzből

A Polgármesteri Hivatalra fordított 4,2 
milliárd forintból az informatikai kiadá-
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Mire lehet többet költeni? 
Ha elolvassuk a következő sorokat, lát-
szik, hogy idén az utak, a parkok, a köz-
terek rendbetétele, az egészségügyi ellátás 
javítása, a közbiztonság fokozása és az 
oktatás színvonalának további növelése 
a cél. Kiemelkedően több pénz jut tehát 
2005-ben oktatásra, egészségügyre, szo-

ciális feladatokra, az utak és a parkok 
rendbetételére.
 Látható, hogy a valóban működési 
bevételek, azaz a saját adóbevételek, bír-
ságok és az állami, valamint a fővárosi 
költségvetésből átengedett bevételek nem 
fedezik az önkormányzat teljes műkö-

dési költségeit. A különbözetet előrelátó 
vagyongazdálkodással és hitelfelvétellel 
lehet előteremteni.
 A tényleges hiány évek óta idén a leg-
alacsonyabb, kevesebb, mint 1 milliárd 
forint, amely olyan hitelfelvételt takar, 
amelyből valódi fejlesztések valósulnak 
meg, utak, iskolák épülnek. 
 Újbuda 23,1 milliárd forintból gaz-
dálkodhat, ez több mint 3 milliárd fo-

rinttal nagyobb összeg, mint 2004-ben. 
A jövőben sem várható a működési 
bevételek lényeges emelése, ezért a ki-
adások átgondolásával, a működési 
költségek csökkentésével még stabilabb  
gazdálkodás érhető el.

Az intézményekre 71% jut
Az idén elkölthető 23 milliárd forintnak 
a legnagyobb részét idén is a működte-
tés jelenti. Az önkormányzati feladatok 
ellátása, az iskolák, óvodák, bölcsődék 
működtetése, a szociális ellátórendszer 
fenntartása hatalmas összeget, a teljes 
kiadások 71%-át jelentik, ami érthető, 
mivel több mint száz intézményről van 
szó. A mostani költségvetés tartalmazza a 
dolgozók 6%-os béremelését, valamint a 
jutalomkeretet is. 

 2004-hez képest csökkent a működ-
tetési költségek aránya, hiszen tavaly a 
költségvetés 77%-át kellett az intézmény-
hálózat és az önkormányzat működteté-
sére, feladatainak ellátására fordítani. Ez 
azt is jelenti, hogy hatékonyabbá vált az 
intézményhálózat működése, illetve azt, 
hogy a fejlesztésekre a költségvetés na-
gyobb hányadát lehet fordítani. 
 A fejlesztésekre idén 17% jut, míg 
a maradék 12% a céltartalék, és a hiány, 
valamint olyan tételek, amelyek technikai 
szempontból jelennek meg a költségve-
tésben, valódi pénzkiadást nem eredmé-
nyeznek.

Félmilliárdos fejlesztés  
az oktatásban
Idén is az oktatás a költségvetés legna-
gyobb tétele. A teljes költségvetés 37%-a, 
míg a valós kifizetések 40%-a fordítódik 
oktatási célokra. A tavalyi évhez képest 
az arány nem változott, ám az összeg je-
lentősen, több mint egymilliárd forinttal 
növekedett, és idén már 8 milliárd 385 
millió forint.
 A XI. kerületi Önkormányzat to-
vábbra is a törvényi kötelezettsége felett 
támogatja az iskolákat, hiszen mindany-
nyiunk érdeke, hogy a gyermekek jó  
képzést kapjanak. 
 A működtetés költségei is növekedtek, 
de jelentősen több pénz jut a fejlesztések-

re is, hiszen több mint 30 intézményben 
összesen több mint félmilliárd forintos 
fejlesztések lesznek. Ezek közül néhány 
csupán: A Csíkihegyek utcai iskola te-
tőszerkezetének felújítására 22 millió, az 
Ádám Jenő iskola kertjének további átépí-
tésére 30 millió, a Petőfi Sándor, illetve a 
Mérei Ferenc iskolák fejlesztésére 45-45 
millió forintot fordít idén a kerület. 
 Az iskolák eszközfejlesztése is folyta-

tódik idén a 2003-as igényfelmérés alap-
ján, amelynek eredményeképp 2006-ra 
(az országos határidő előtt két évvel) 
minden iskola megkapja a szükséges fel-
szereléseket.

Megújul az egészségügyi  
ellátás Újbudán
Az új rendelővel új egészségügy is „épül” 
idén. Ez érthető képletesen és a szó szo-
ros értelmében is, hiszen ebben az évben 
a tervek szerint befejeződik a Fehérvári 
úti rendelő átépítése. Az 1947-ben átadott 
műemlék épület átépítése tavaly kezdő-
dött. Mára kiderült, hogy az elmúlt közel 
60 évben csak javítgatták az épületet, igazi 
felújítás, korszerűsítés nem történt. A XI. 
kerületi Önkormányzat – az épület, és az 
intézmény tulajdonosává válva–, első lé-
pésben megteremtette az új működés és a 
felújítás feltételeit. Az építkezés 2004-ben 
indult meg. Ebben az évben 630 millió fo-
rintot szán az önkormányzat az ötszintes 
szakrendelő felújítására. Az év végére a 
rendelő teljesen megújul, valódi 21. száza-
di betegellátás folyik majd itt. 

Sűrűbbé válik a szociális háló 
A szociális rendszer további fejlesztésével 
a polgármesteri vezetés célja, hogy min-
den rászoruló a leghatékonyabb segít-
ségben részesüljön. Újbuda az idén is je-
lentős összeget fordít a szociális rendszer 
működtetésére, és a fejlesztésekre is. A 
közvetlen szociális segélyezésre több mint 
100 millióval többet, összesen 644 millió 
forintot szán a kerületi költségvetés. 
 Idén tovább bővül a gyógyszertámo-
gatásban részesülők köre, 2005-ben a 75 
évnél idősebbek jogosultak évente 6 alka-
lommal 2000 forintos támogatásra. 
 Ezen felül új épületben működik több 
intézmény is, így a szakmai munkát a 

jobb munkafeltételek is segítik. 
 Ez azt jelenti, hogy 2005-ben több 
mint 20%-kal nagyobb összeg jut a szoci-
ális célok megvalósítására. A fejlesztések 
terén még nagyobb a növekedés, Újbuda 
a tavalyi összeg közel a dupláját, 325 mil-
lió forintot szán erre a területre. 

2005 az utak éve
2005 az utak és a parkok éve lesz Újbudán. 
A tavalyihoz képest több mint 452 millió-
val többet irányoz elő az idei költségvetés 

Újbuda 2005. évi költségvetése 
Egészségügy, közterületek, utak, iskolák, közbiztonság: Folytatódik a rendteremtés a XI. kerületben

sok 547 millió forintot tesznek ki. Tavaly 
alakult meg az önkormányzat tulajdo-
nában lévő KÖR 2004 Kht., amely ösz-
szefogja az önkormányzat, illetve intéz-
ményei – iskolák, óvodák – informatikai 
rendszereinek működtetését és fejlesz-
tését. Ezek a munkálatok tavaly is nagy 
lendülettel folytak, és így lesz ez idén is. 
200 millió forintos európai uniós támo-
gatással kiépül a kerületi információs 
központ, amely várhatóan év végén kez-
di meg működését és alapjaiban változ-
tatja meg a kerületben az információhoz 
való hozzáférést. Folytatódik az iskolák  
számítógépeinek cseréje.

Jubileumi kulturális év 
2005-ben 75 éves a XI. kerület. A hiva-
talos születésnap május 29-én lesz, de 

Folytatódik a rendteremtés Újbudán, ez az idei költségvetés fő célja. Rendezett egészségügy, rendezett közterüle-
tek, utak, iskolák és javuló közbiztonság. Újbuda költségvetése még talán soha nem volt  ennyire kiegyensúlyozott, 
mint tavaly, ennek eredményeképp alacsony hiány, és jelentős fejlesztési kiadások szerepelnek a képviselő-testület 
által elfogadott idei rendeletben. 

A költségvetés az a pénzügyi terv, 
amely kijelöli, hogy az adott évben az 
önkormányzat mit tud, illetve – és ez 
talán fontosabb – mit is akar tenni. Ez 
az a dokumentum, ahol a szavak való-
sággá válnak, hiszen egy-egy elképze-
lés itt kapja meg a szükséges pénzügyi 
támogatást. Minden feladathoz súlyos 
tíz és százmilliókat rendelt a képvise-
lő-testület.
Két területen a kiadások legnagyobb 
részét a fejlesztésekre szánják, így 
például az összes, egészségügyre for-
dított pénz 87%-a fejlesztési célú, míg 
az utak, parkok esetében ez az arány 
69%. Igaz, ez a 69 százalék egymaga 
több mint 1,1 milliárd forint. 
Egyre több helyen jelenik meg a ma-
gántőke ott is, ahol eddig szinte kizá-
rólag állami, vagy önkormányzati in-
tézmények működtek. Magánpénzből 
nyílnak, nyíltak kulturális műhelyek, 
épül új szórakoztató-kulturális köz-
pont, vagy sportcentrum. 
Külön tételként nem jelennek meg az 
európai uniós pénzeszközök. Az unió 
hazánknak nyújtott támogatásai első-
sorban nem a kerületi önkormányzat-
oknál jelentkeznek, ám ez nem jelenti 
azt, hogy kerületünkben nem talál-
kozhatunk olyan intézkedésekkel, 
beruházásokkal, amelyet az Európai 
Unió támogatásával valósít meg az 
önkormányzat. Tavaly is volt már rá 
példa, hogy uniós támogatással való-
sítottunk meg rendezvényeket. Idén 
több száz millió forintnyi pályázati tá-
mogatásra számíthatunk az EU-tól. A 
különböző pályázatokat szakképzett 
munkatársak figyelik, elemzik, ők ké-
szítik elő Újbuda pályázati anyagait. 



ÚJ LENDÜLET 9ÚJBUDA 2005. MÁRCIUS 16.

 Sajnos a költségvetésben fellelhető 
hiányosságok miatt nem tudta az MDF 
frakció elfogadni a 2005-ös büdzsét.
Túlzottnak tartjuk, hogy a polgármester 
egymaga dönthet 254 millió forintról. A 
szociális kiadások ugyan a főösszeget 
tekintve nőttek, de az erre szánt pénz 
részleteiben aránytalanságok mutatkoz-
nak, hiszen, miközben a munkanélkü-
liség nőtt, addig a költségvetés az erre 
fordítandó összeget csökkentette.
 A jelek szerint az öböl-projekt kere-
tein belül fog megvalósulni a műfüves 
foci pálya építése, de a focipályára for-
dítandó és itt befektetésre kerülő pénz 
nem növeli az önkormányzat tulajdoni 
hányadát. Emellett kifogásoljuk azt is, 
hogy bár a Hadik Kávéház létrejön – va-
lószínűleg az évfordulóra szánt forrá-
sokból –, de nem látunk a számok mö-
gé, így nem ismerjük a részleteket. 
 A közösségi házak felújítására szánt 
kétmillió forintot nem tartjuk elegendő-
nek, mint ahogy a kerületi médiumokra 
szánt százmilliót sem. Nem látjuk, hogy 
milyen rendszer és logika szerint épül 
fel a költségvetés, és a vagyonfelélést is 
túlzottnak tartjuk.

Pro és kontra
Az önkormányzati frakciók vezetőinek véleménye

Működési kiadások önkormányzati szinten (ezer forintban)
Személyi juttatások 7 821 677

Munkaadót terhelő járulékok (tb, hozzájárulások) 2 461 720 

Dologi kiadások 4 285 183

Működési célú pénzeszközátadás 350 671

Speciális célú támogatások 800 186

Ellátottak pénzbeli juttatásai 649 000

Egyéb kiadások 530 000

Működési kiadások összesen 16 898 437

Felhalmozási- és tőke jellegű kiadások (ezer forintban)
Fejlesztési kiadások (áfá-val):
Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések 1 759 944 

Intézményeknél tervezett fejlesztések 14 000

Fejlesztési kiadások összesen 1 773 944

Felújítási kiadások (áfá-val):
Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások 1 209 000

Intézményeknél tervezett felújítások 371 375

Felújítási kiadások összesen 1 580 375

Felhalmozási célú pénzeszközátadás 2 207 000

Felhalmozási- és tőke jellegű kiadások összesen 5 561 319

Tartalékok (ezer forintban)
Céltartalék 676 196

Általános tartalék 40 835 

A XI. kerületi Önkormányzat kiadásai kisebbségi ön-
kormányzatokkal együtt 2005. évben 23 176 787

Megkérdeztük a kormányzó koalíció két pártja, valamint az ellenzéki Fidesz és 
MDF frakcióvezetőit, hogy miként vélekednek a képviselő-testület legutóbbi 
ülésén elfogadott 2005-ös költségvetésről.

 Az utóbbi évek legjobb költségvetés-
ét sikerült összeállítanunk, több szem-
pontból is. Beért a ciklusban végzett 
munkánk; nem vitatkozni akartunk a 
forrásmegosztásról, hanem végigtekin-
tettük, hogy mely folyamatokat részesít 
előnyben és melyeket diszpreferál az. 
Így az általunk is jónak, fejlesztendőnek 
tartott folyamatokat megvalósítva, régi 
kötelezettségeket teljesítve, több mint 
egymilliárd forintos forrástöbblethez 
tudtuk juttatni kerületünket. 
 Megvalósíthatjuk nagy modernizá-
ciós céljainkat: felújítjuk a Bartók Béla 
út külső részét, újjáépítjük a rendelőin-
tézetet a Fehérvári úton, és tovább tud-
juk folytatni a lakásépítések előkészíté-
sét, az elmaradt fejlesztésektől leromlott 
területek modernizációját. 
 Jut elegendő pénz intézményrend-
szerünk fejlesztésére és működtetésére 
is. Kerületünk vagyonával sikerült – és 
a jövőben is sikerülni fog – úgy gazdál-
kodni, hogy az a folyamatos fejlődés 
alapja lehet.

 A polgármester kampányköltségve-
tést fogadtatott el a képviselő-testület bal-
oldali többségével. Ebben 250 millió fo-
rintot szán kiadványokra, rendezvények-
re, jórészt saját népszerűsítésére. A Fidesz 
javaslatát, amely ebből az összegből 190 
millió forintot inkább egy „gyermekbarát 
csomagra” fordított volna, Molnár Gyula 
leszavaztatta. Ennek következtében 18 is-
kolában és óvodában maradnak el fontos 
felújítások. Hasonló sorsra jutott a kerület 
nyugdíjasainak érdekében tett javaslatunk 
is. Az idei év a presztízsberuházások éve, 
ennek az ára 1 milliárd forintnyi hitel-
felvétel. A kerület ezzel a jövőjét kezdi el 
felélni. A vagyonvesztés soha nem látott 
méreteket ölt a következő évben, mivel 
a kerület vezetése kétezer millió forint 
értékben készül eladni önkormányzati 
telkeket, üzlethelyiségeket, és lakásokat. 
Ez az eladósodás példa nélküli az önkor-
mányzatiság tizenöt éves történetében. 
A Fidesz aggódik tehát a jövő felélése, az 
elhibázott gazdálkodás miatt, egyben bi-
zakodik, mivel ez volt az utolsó teljes év, 
melynek költségvetését a jelenlegi balol-
dali koalíció erőlteti Újbudára.

 Nagy jelentőségű, hogy az elmúlt két 
évben rendbe tettük a kerület vagyon-
nyilvántartását, így a fővárosi forrásmeg-
osztásból kedvezőbben részesülünk, és ez 
javított anyagi helyzetünkön. 
 Hangsúlyoznám, hogy ebben az év-
ben is kitartottunk a főbb prioritásaink 
mellett, amit a költségvetés tükröz is! A 
Fehérvári úti Szakrendelő felújítása ösz-
szesen nyolcszázmillió forintba kerül, és 
őszre elkészül az épület. A külső Bartók 
Béla út felújítását az idén elkezdjük, ez a 
kerületnek 240 millió forintjába kerül, eh-
hez teszi hozzá a főváros a közművek – a 
BKV-vonal, a csatorna-, víz- valamint a 
közvilágítási rendszer – felújításán keresz-
tül a maga másfél milliárd forintját. Ez 
nagy eredmény. 
 Kiemelt terület a közterületek re-
konstrukciója, mely programot három 
évre előre hirdettünk meg: folytatódnak 
az utak, a parkok, a játszóterek felújítási 
munkálatai. Emellett zökkenőmentesen 
működtetjük az önkormányzatot, és még 
a szociális ellátás területén is sikerült eme-
lést elérnünk, a közgyógyellátásra fordí-
tott összeget közel a duplájára növeltük. 
A társasházak támogatására is lesz 140 
millió forint. Úgy értékelem, hogy ez egy 
jó költségvetés, hisz minden kitűzött célt 
teljesíteni tudunk.

számos rendezvény kapcsolódik egész 
évben az évfordulóhoz. A kulturális ren-
dezvénysorozatba bekapcsolódnak az 
iskolák, a művelődési házak és számos 
civil szervezet is. A több száz program 
közül kiemelkedik az öt nagy szabadtéri 
fesztivál, amelyek tavasztól őszig várják a 
kerület és Budapest lakóit. 
 A jubileumi ünnepségsorozat mel-
lett is színes programokkal fogadják 
a látogatókat a közösségi házak, de a 
nem önkormányzati intézmények is, 
amelyekkel közművelődési megállapo-

dásokat kötött a kerület közösségi célú 
rendezvények szervezésére. A közösségi 
házak az Újbudanet hálózaton keresztül 
mindenkinek biztosítják az internethez 
való hozzáférést. 
 Idén is lehet pályázni a Kulturális 
Alaphoz. A civil és az egyházi szervezetek 
által szervezett programokat ugyancsak 
támogatja az önkormányzat.  

Kétszázmillió forint 
lakástámogatásokra 

Folytatódik 2005-ben a társasházak fel-
újításának támogatása. Pályázni lehet 
fűtéskorszerűsítésre, és külön program 
van a panelházak felújítására. Erre a cél-
ra több mint 200 millió forint szerepel a 
költségvetésben. 
 Újbuda önkormányzata fellép az 
„esztétikai környezetszennyezést” je-
lentő, és a lakóknak sok bosszúságot 
okozó falfirkák ellen. A falfirka-eltün-
tető program keretében önkormány-
zati támogatásra is pályázhatnak majd 
a tulajdonosok az épületüket elcsúfító 
graffitik eltüntetéséhez.

FODOR VINCZE:

A szociális 
kiadások nőttek, 
de megoszlásuk 
aránytalan

LAKOS IMRE:

Kiemelt feladat 
a közterületek 
rekonstrukciója

BALÁS PIRI LÁSZLÓ:

Inkább a 
gyermekekre 
költenénk többet

WIESZT JÁNOS:

A felelős 
gazdálkodás 
a folyamatos 
fejlődés alapja

A XI. kerületi Önkormányzat bevételei előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Polgármesteri Hivatal működési bevételei 621 244 

Önkormányzati Intézmények működési bevételei 617 239

Helyi adók 6 339 949

Átengedett központi adók 1 357 504

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1 386 155

Normatív támogatások 5 110 567

Központosított előirányzatok 73 848

Kiegészítő támogatás az önkormányzat bérkiadásaihoz 72 020

Normatív, kötött felhasználású támogatások 153 963

Támogatások összesen: 5 410 398

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 3 663 421

Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:  896 870

Pénzforgalom nélküli bevételek 10007
Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 1 921 000
Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 953 000

Hitel összesen: 2 874 000

Bevételek és hitel összesen: 23 176 787

Elindult a 
kerület új,
ingyenesen 
hívható 
zöldszáma.

Az ingyenesen hívható 06-80-ÚJBUDA (06-80-852-832) telefon-
számmal létrehoztuk a XI. kerületi lakosok és az önkormányzat köz-
vetlen kapcsolatát. Az általános információkon, okmányirodai ügy-
intézéssel kapcsolatos tudnivalókon kívül, bejelentéseket tehetnek 
a közterületeken, utakon található problémákról, mint a kátyúk*, 
roncsautók, illegális szemétlerakatok, illetve májustól ezen a szá-
mon lehet bejelentést tenni a parlagfűvel benőtt területekről is. 

  INFORMÁCIÓS LEHETŐSÉGEK
Információk az önkormányzatról. Elérhetőségek, ügy-
félszolgálat nyitva tartása, külső ügyfélszolgálatok 
működése. A leggyakoribb hivatalos ügyek – személyi 
igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány, forgalmi enge-
dély, útlevél – intézéséhez szükséges tudnivalók

 KÖZTERÜLETI PANASZOK, BEJELENTÉSEK 
 kátyú, roncsautó, szemét, stb.

 ÜZENETEK, JAVASLATOK

Mit jelent a telefonszámban az 
ÚJBUDA szó?
A nyomógombos telefonoknál 
minden számhoz bizonyos betűk 
is tartoznak. 
Tárcsázáskor, ha az  ÚJBUDA 
szóban található betűket az őket 
képviselő számokkal behelyette-
sítjük, megkapjuk a telefonszá-
mot is számokkal kifejezve. 
Tehát: ÚJBUDA  = 852832. 
Ilyen egyszerű!

Kátyú? Roncsautó? Parlagfű?
Hívja Újbuda zöld számát!

Az önkormányzat által meghirdetett 
KÁTYÚMENTES-KERÜLET PROGRAM kere-
tében, a 06-80-ÚJBUDA számon beérkezett 
bejelentések alapján két munkanapon belül 
megkezdjük a kátyú kijavítását.!

Elindult a Elindult a 
kerület új,kerület új,
ingyenesingyenes

A leggyakoribb hivatalos ügyek – személyi 
igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány, forgalmi enge-
dély, útlevél – intézéséhez szükséges tudnivalók

KÖZTERÜLETI PANASZOK, BEJELENTÉSEK 

Kátyú? Roncsautó? Parlagfű?Kátyú? Roncsautó? Parlagfű?

06-80-ÚJBUDA 
(06-80-852-832)

Újbuda zöldszáma:

A közvetlen 
kapcsolat
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Hétvégén gyerek menü 300 Ft!
2 főétel vásárlása esetén a bébiétel 1 éves korig ingyenes!

Ízelítő választékunkból:
Levesek (130 Ft-tól)
Főfogások (300 Ft-tól) + köretek (100 Ft-tól)
Főzelékek, vegetáriánus fogások (200 Ft-tól)
Fornetti, cukrászsütemények, meleg éttermi tészták, desszertek (110 Ft-tól)
Torta-, szendvics- és hidegtálrendelés
Ételek elvitelre is vásárolhatók
Friss pékáru, tejtermékek, szendvicsek, hideg és meleg italok

Gyerekeknek születésnapi zsúr megrendezéséhez helyszínt biztosítunk!
Gyermekeknek meglepetés!

NYITVATARTÁS:
Hétfő – Péntek 7.00–19.00
Szombat – Vasárnap 7.00–16.00
Rubin Hotel – Business Center
1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.   
Telefon: 319-3231/413

SAROKHÁZ ÉTELBÁR
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RENDŐRSÉGI HÍREK

Ingyen akart tankolni 
Egy oroszos akcentussal beszélő férfi 
gördült be gépkocsijával az egyik kerü-
leti benzinkúthoz március 2-án délben. 
Az kérte, hogy ingyen tankolhasson. 
Zálog gyanánt felajánlotta az igazolvá-
nyát, amíg később visszatér a pénzzel. 
A benzinkutasok – korábbi tapasztala-
taikon okulva – nemet mondtak a ké-
résre. Miután az újbóli próbálkozásit is 
visszautasították, a férfi ideges lett, és 

az egyik kutashoz vágta a pulton levő 
műanyag pénztartót. A vita az idegen 
férfi és a két kutas között dulakodásba 
torkollott, melynek során az egyikük 
meg is sérült. Végül az idegen férfi beült 
a kocsijába és elhajtott. 
 Az autó rendszámának és márkájának 
ismeretében, valamint a benzinkutasok 
információi alapján a kerületi kapitányság 
megkezdte a nyomozást. 

Tolvajok és trükkök
 Bár a rendőrség jelentősen visszaszo-
rította trükkös tolvajokat kerületünkben, 
a bűnözők továbbra sem adják fel ezt a 
vadászterületet. Egy Villányi úton lakó 
82 éves asszonyhoz például azzal csönge-
tett be egy férfi március 4-én, hogy a víz-
műveknél dolgozik, és ellenőrizni akarja 
a lakásban levő csaptelepeket. A férfi azt 
kérte az idős hölgytől, hogy ne csukja be a 
lakás bejárati ajtaját, mert úgyis gyorsan 
végez. Ezután a fürdőszobába csalogatta 
az asszonyt. Miközben a „csapvizsgálat” 
tartott – ami néhány megnyitásból, elzá-
rásból és a csaptelepek fölötti elmélyült 
töprengésből állt – a férfi társa a nyitott 
ajtón át besurrant a lakásba, s különböző 
értékeket vett magához: egy kézzel szőtt 
perzsa faliszőnyeget, egy ólomkristály 
vázát, egy ikont, valamint 3000 forint 
készpénzt. 
 Miután a csapokat rendben lévőnek 
találta, a férfi kijelentett, hogy befejeződött 
az ellenőrzés, a lakás tulajdonosa nem tar-
tozik érte semmivel sem, a számlát a víz-
művek állja. Az idős asszony mindvégig 
azt hitte, igazi szerelő jár nála, az értékek 
hiányát is csak később vette észre, még az 
események menetét is a rendőrök rekonst-
ruálták a nyomok alapján. A kerületi ka-
pitányság egy 35-40 éves, 160 centi magas, 

fehér bőrű, vékony testalkatú, szőke hajú 
férfit keres az ügyben. A rendőrök kérik, 
ha valakihez becsenget, azonnal értesítse 
a rendőrséget. 

Ellenőrzött bankjegyek
 Egy nő telefonált egy hetvenkilenc 
éves asszonynak március 7-én kora dél-
után. Közölte, nemsokára felkeresi egyik 
férfi kollégája, hogy megvizsgálja az idős 
hölgy lakásában található bankjegyeket. 

Rendkívül sok hamis pénz van forgalom-
ban, azért szükséges az ellenőrzés – tette 
hozzá. Nem sokkal ezután egy kövér, 175 
centiméter magas, fehér bőrű férfi csenge-
tett a hölgy lakásán. Az asszony beenged-
te, bár közölte vele, hogy nincs pénze, csak 
arany ékszerei vannak. A férfi azonnal 
feltalálta magát, s kijelentette, akkor kéri 
azokat, hogy elvigye egy rövid ellenőr-
zésre, pár percen belül visszajön. 120 ezer 
forintnyi arany ékszerrel távozott a lakás-
ból – magával vitte az asszony nyakában 
található arany láncot, sőt segített kivenni 
a füléből a fülbevalóit is –, és persze nem 
tért vissza sohasem. 
 Akiket hasonló telefonhívásokkal ke-
resnek meg hívják a kerületi kapitányság 
381-4300-as telefonszámát. 

Veszélyes jogosítványok
 Egy régóta húzódó, érdekes ügy vé-
gére tett pontot a napokban a kerületi 
rendőrkapitányság. 2003 októberében 
kezdtek nyomozni három külföldi ál-
lampolgár ügyében, akik vezetői en-
gedélyek hamisításával foglalkoztak. 
Körülbelül 90 jogosítványt készítettek 
és adtak el – darabját 100-150 ezer forin-
tért –, a vásárlók kétharmada külföldi 
állampolgár volt, románok, törökök, kí-
naiak, egyiptomiak, vietnamiak, a többi 
magyar. Elsősorban külföldi jogosítvá-
nyokat állítottak elő, majd kérték ezek 
honosítását. Így a tulajdonosok olyan, a 
BM által jóhiszeműen kiállított magyar 
jogosítványhoz jutottak, amelyet a közúti 
ellenőrzésnél elfogadtak. A hamisítók te-
vékenysége azért is veszélyes, mert olya-
nok is jogosítványt kaphattak így, akik 
sohasem tanultak autót vezetni, és nem 
ismerték a KRESZ szabályait sem. 
 S.F.

Szemét a dombon
Magyarországon hosszú évekig álomnak 
tűnt az ökológiailag tudatos állampolgár. 
Svájcban, Németországban, vagy akár-
csak a szomszédos Ausztriában már régen 
“szelektíven” válogatta a hulladékot a la-
kosság – amikor mi még összeöntöttünk 
papírt, műanyagot, krumplihéjat, kon-
zervdobozt.
Végre itthon is terjednek a szelektív hul-
ladékgyűjtő konténerek. És rendszeresen 
elvisszük a műanyagot, az üveget, a papírt 
– nem is közelről –, hogy ennyivel is hoz-
zájáruljunk Földünk gondjainak enyhíté-
séhez.
Hogyan legyünk azonban meggyőződé-
ses környezetbarátok, ha ilyen állapotban 
találjuk a gyűjtőkonténereket? A hatósá-
gok felelőssége még nagyobb egy olyan 
társadalomban, ahol az emberek még rá 
sem szoktak a máshol természetes maga-
tartásra, mert ezt látva ripsz-ropsz már le 
is szoknak róla.

Sipos Júlia

Parkrongáló autók
Kelenföldön, a Fehérvári úttól a Tétényi 
útig, a páratlan oldalon park húzódik vé-
gig. Ezt a parkot az elmúlt 40 évben tisz-
teletben tartották az autósok. Most, végig-
sétálva ezen a szakaszon, öt füvön parkoló 
autót számoltam meg. Az illetékesek sze-
rint ez parkrongálásnak minősül. Sajnos 
közterület-felügyelőt még nem láttunk 
ezen a vidéken. A házak hátsó kapui szol-
gálnak arra, hogy az autón szállított bú-
tor, csomag bejusson az épületbe, mégis 
egyre-másra állnak be kocsik közvetlen 
a ház elé, áttörve a 15 méteres parkon. A 
leggyakrabban a csomagkihordó postás 
furgonja jön ide, már mély nyomokat vá-
gott a fűbe, de a ház előtti rész is olyan, 
mintha felvonulási terület lenne. Ezt a 
gyepes részt 40 éve ültették, ám idén ta-
vasszal semmi sem fog kizöldellni a mély 
keréknyomokban.

Átányi László
XI., Etele út

OLVASÓINK LEVELEI

Két londoni rendőrtiszt, Mark Morgan 
és John Webb tett látogatást nemrég a 
XI. kerületi rendőrkapitányságon. 

Tanulmányozták a rendőrök munkáját 
és módszereit, megnéztek egy reggeli el-
igazítást, szemrevételezték az ügyeleti 
központot, illetve a járőrök felszerelését. A 
vendégek a látottak alapján kijelentették, 
felkészült, profi csapat dolgozik a kerületi 
kapitányságon.
 Ez az esemény része annak a folya-
matnak, amely két EU-tag, Nagy-Bri-
tannia és Magyarország rendőrségeinek 
szorosabb együttműködését készíti elő. 
Ahogy az angol detektívek ezzel kapcso-
latban elmondták: a bűnözés már régóta 
nemzetközivé vált, ideje, hogy az uniós 
tagállamok rendőrségei is hatékonyabban 
segítsék egymást. 
 Mark Morgan és John Webb beszámol-
tak saját munkájukról is. Elmondták, hogy 
a 7.5 milliós Londonban is a betörések, a 
rablások, valamint a gépkocsilopások és a 
gépkocsifeltörések adják a legtöbb mun-
kát a rendőröknek. A fő kihívást azonban 
a szervezett bűnözés és a terrorizmus elle-
ni harc jelenti számukra. Bonyolulttá teszi 
a rendőrség helyzetét, hogy a brit főváros-
ban etnikailag igen sokszínű lakosság él, 
hivatalos felmérések szerint 305 nyelvet 
beszélnek Londonban. Éppen ezért töre-
kednek arra, hogy a legtöbb etnikum kép-
viseltesse magát a rendőrség soraiban. 
 A bűnözés elleni harcban nagy je-
lentőséget tulajdonítanak a felderítő 
tevékenységnek, amelynek része az ap-
rólékos terepmunka, a megfelelő helyis-
meret. Jó kapcsolatokat építenek ki a la-
kossággal, munkájukban támaszkodnak 

az állampolgárok együttműködésére. A 
londoni rendőrségen az elmúlt években 
egyre jobban felértékelődött az úgy-
nevezett helyi munka: egy-egy rendőr, 

illetve egy kisebb egység pár utca rend-
jére, életére figyel, így gyorsan látókörbe 
kerülnek azok, akik bűncselekmények-
ből élnek, vagy valamilyen szervezett 
bűnözői csoporthoz tartoznak. Ezeket a 
csoportokat azután alulról kezdve gön-
gyölíti fel a rendőrség. 
 A vendégek elmondták azt is, hogy 
az angol rendőrök továbbra sem viselnek 
fegyvert, még most, a terrorista akciók 
fenyegetettségében sem. Ez ugyanis olyan 

Rendőrtisztek Londonból
Tekintélyüket fegyver viselése nélkül is megőrzik történelmi tradíció Nagy-Britanniában, 

amelyen nem is szeretnének változtatni 
sem most, sem a jövőben. Mindamellett 
a brit rendőrségnek természetesen meg-
vannak a jól felfegyverzett, s különlegesen 
kiképzett beavatkozó egységei, melyeket 
speciális helyzetekben vetnek be.
 A találkozón szó esett a brit rendőrök 
életkörülményeiről is. A vendégek vála-

sziból kiderült, Nagy-Britanniában rend-
kívül magas a rendőri pálya presztízse, a 
fegyveres testületek közül hosszú idő óta 
a rendőri pályára jelentkezik a legtöbb 
fiatal. Az angol rendőrt anyagilag is meg-
becsüli a társadalom. Egy kezdő rendőr 
fizetése 25 ezer angol font évenként, ami 
10 millió forintnak felel meg. Tudni kell 
ehhez persze, hogy napjainkban egy kor-
só sör 5 fontba kerül Londonban...

S. F.

MAGAS PRESZTÍZS: Mark Morgan és John Webb dicsérte a kerületi kollégákat

A főzőolaj is szennyez
A háztartások egyik részében zsírral, a 
másikban olajjal készítik el az ételeket. Az 
elhasznált étkezési olajat az esetek több-
ségében – más lehetőség hiányában – a 
mosogatóba, vagy a WC-be öntik, illetve 
környezettudatos személyek igyekeznek a 
kiürült olajos edénybe visszacsöpögtetni 
az elhasznált étkezési zsiradékot. Utób-
bi megoldás csak látszatra jobb, mivel 
közvetlen környezetünknek ártunk még 
akkor is, amikor ezt a flakont a többi 
háztartási szemét közé tesszük. Az egyre 
népszerűbb szelektív hulladékgyűjtés 
kapcsán szükségét éreztük, hogy ennek, 
a vizekre és talajra egyaránt agresszív 
anyagnak az ártalmatlanítása érdeké-
ben megszólaljunk. 1990-ben alakult 
egy szervezet, amely a lakosság részére 
ingyenesen biztosít gyűjtési lehetőséget. 
Közvetlen és tágabb környezetünk tisztu-
lása akkor várható, ha erről az ingyenes 
lehetőségről a lehető legtöbben értesül-
nek. Érdeklődhetnek a 0630/357-8704-es 
telefonszámon.

Szabó György, a Kovász elnöke

Szelektív szemétdomb a Ménesi úton

Budapest Főváros XI. kerületi 
Önkormányzata pályázatot hirdet a 
kerületi székhelyű civil szervezetek tevé-
kenységének anyagi támogatására.

A pályázat célja a helyi önszerveződő kö-
zösségek, egyesületek, alapítványok mun-
kájának segítése. Az anyagi támogatás 
elnyerésére pályázni lehet olyan progra-
mokkal, amelyek elősegítik a közösségi élet 
szerveződését, a lakókörnyezet különböző 
létesítményeivel, csoportjaival való együtt-
működést, a lokálpatriotizmus kialakítását, 
erősödését.

Pályázni csak az erre a célra elkészített 
adatlapon lehet, amely beszerezhető a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodáján (1113 Budapest, Bocskai út 39-
41.), vagy letölthető a www.ujbuda.hu 
internetcímen. Egy szervezet több pályá-
zatot is beadhat, illetve több szervezet is 
pályázhat közösen. Nem pályázhatnak ma-
gánszemélyek és olyan civil szervezetek, 
amelyek az önkormányzattól kapott korábbi 
támogatásokkal nem számoltak el. 

A pályázatok beadási határideje: 2005. 
április 11. A pályázatok beadásának he-
lye: Polgármesteri Hivatal Iktató  
(1113 Budapest, Bocskai út 39-41.). 
Információ: 372-4645. 

A pályázatokat a polgármester és az általa 
felkért szakértők bírálják el a beadási határ-
időtől számított 30 napon belül. Az elbírálás 
során előnyt élveznek azok a pályázatok, 
amelyek: 1. az önkormányzat munkáját se-
gítik (egészségügyi, oktatási-nevelési vagy 
karitatív téren), 2. széles közönségnek szóló 
kerületi rendezvényekre vonatkoznak, 3. a 
hagyományok ápolását, a kerületi identitás-
tudat erősítését szolgálják, 4. több szervezet 
összefogásával valósulnak meg. 

Az Áht 13/A § (2) bekezdése és a Budapest 
Főváros XI. kerületi Önkormányzat 3/2001/
III.7 XI ÖK sz. rendeletének 6 § (3) bekezdése 
alapján a támogatott köteles elszámolni a 
részére juttatott összegek rendeltetésszerű 
felhasználásáról. Az elszámolás határideje: 
2006. január 31. A borítékra kérjük ráírni: 
„Civil pályázat 2005”.

Molnár Gyula, polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
CIVIL SZERVEZETEK 
TÁMOGATÁSÁRA
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Postás úr, fizetünk ötvenezer forintot, ha megharapja ezt a kiskutyát!

A XI. kerületi Önkormányzat nagy-
takarítási akciót szervez április 4–30. 
között.
A lakókörnyezetükben, a házuk elő-
kertjében, az ingatlanukhoz tartozó 
járdán az Önök által összegyűjtött 
zöldhulladék elszállítására az Önkor-
mányzat konténereket helyeztet ki. A 
konténerek iránti igényeiket kérjük, 
hogy az önkormányzati képviselőiknél 
jelentsék be. Zöldhulladék begyűjtésére 
alkalmas műanyag zsákokat ingyene-
sen szerezhetnek be az Újbuda Prizma 

XI. Kht. Bogyó u. 8. sz. alatti telephe-
lyén. A nagytakarítási akció keretében 
megszervezzük a lakosságnál felgyü-
lemlett veszélyes hulladék elszállítását. 
Időpont: április 23-án, szombaton 8-12 
óráig. Helyszínek: Gazdagrét (Rét-
köz utca–Torbágy utca sarok). Őrme-
ző (Cirmos utcai parkoló). Kelenföld 
(Vahot utcai parkoló). 
Kérem Önöket, részvételükkel segítse-
nek, hogy tisztább, egészségesebb kör-
nyezetben élhessünk kerületünkben.

Molnár Gyula polgármester

Tavaszi nagytakarítás Újbudán
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KERESZTREJTVÉNY

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (A, Á, 
A, L). 10. Kobak. 12. Kémiai kötéstípus. 
13. Szamárhang. 14. Felröppen a madár-
ka. 16. Numero, röv. 17. Egy Heves megyei 
városba való. 20. Az alaphangsor 3., 6. és 
1. hangja. 21. Nemesi cím. 23. Az idézet 
harmadik sora (Z, A, S, E). 25. Szent-
pétervártól Ny-ra élő finnugor nyelvű 
népcsoport (VÓT). 26. Rövid női név. 27. 
Becézett női név. 29. Kicsinyítő képző. 30. 
Klasszikus művészet. 31. Vidravas alko-
tóeleme! 33. Keresztülmegy. 35. Lantán 
vegyjele. 37. Gyermeke. 39. Közlekedési 
terület teherhordó rétege. 41. Papírra vet. 
43. Mosdótál. 45. Testrész. 47. Csúcs a Me-
csekben. 49. Hordómérték. 51. A múlt idő 
jele. 52. Közlekedési szabályok összessége. 
54. Kelet-Németország egykori rövidítése, 
németül. 56. Erős kártyalap. 58. Hiába-
való dolog! 59. Erzsébet királyné népsze-
rű neve. 61. Atmoszféra, röv. 63. Kopasz 
páros betűi. 66. Szőrös gyümölcs. 68. 
Színpompás folyami hal. 69. Mauna …, 
hawaii vulkán. 70. Meghatározott helyen. 
72. Almamag! 73. Lettország, angolul 
(LATVIA). 75. Urán és kén vegyjele. 76. 
Az egyik fiú Molnár Ferenc kisregényé-
ből. 78. Korrövidítés. FÜGGŐLEGES: 2. A 
fekete lovas. 3. Megelégel. 4. Német fazék. 
5. Csárda fele! 6. Dél-francia város lakója. 
7. Evangélista. 8. Gyakorlás, ismert idegen 
szóval. 9. Kéve egynemű betűi. 10. Egyedül 
nem csinál nyarat. 11. Ragadozó hal. 12. Az 
idézet befejező sora (Á, A, H). 15. Öböl, 
angol földrajzi nevekben. 18. Kettőzött 
kettős betű. 19. Piros levű szőlőfajta. 22. 
Időhatározó szó. 24. Gesztikulál. 26. Tan-
intézmény, gyermeknyelven. 28. Nedvszívó 
papiros. 32. Bestia. 34. Pék betűi keverve. 
36. Latin kettős betű. 37. Az idézet máso-
dik sora (A, I, É). 38. Török férfinév. 40. 
Menyasszony. 42. Mutatószó. 44. Becézett 

NADÁNYI ZOLTÁN: 
TAVASZI PILLANAT

női név. 46. Cégforma, röv. 48. A test mo-
torja. 50. Határában található a Jeli-arboré-
tum. 53. Megleli. 55. Agyafúrt. 57. A panasz 
szava. 60. Maró anyaggal kezel. 62. Vissza: 
meggyőződés. 64. Igen reakcióképes, rob-
banékony szénhidrogén. 65. Sugárhajtású 
repülőgép. 67. Ilona, becézve. 68. Kis kutya. 
71. Foglaló része! 73. Római 51. 74. Szintén. 
77. Rénium vegyjele.
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 1., függőleges 37., 
vízszintes 23. és függőleges 12. BEKÜLDÉSI 
HATÁRIDŐ: március 23. AZ 5. SZÁM REJTVÉ-
NYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Szép kék selyme a 
tavaszi mennynek, azt kapom én vállamra 
köpenynek..” A NYERTESEK: Lakatos Anita, 
XI., Váli u., Lázár Tibor XI., Csíkihegyek 
u.  A nyeremény 2 db 6-6 alkalmas Príma-
torna bérlet a Forma Stúdióba, amelyek a 
szerkesztőségben vehetők át.

A költeményből idézünk négy sort.

AZ ÚJBUDA RECEPTJE

HOZZÁVALÓK (4 FŐRE): 2 csirkemellfilé, 3 dl 
100%-os paradicsomlé vagy egy konzerv 
hámozott paradicsom, olívaolaj, oregánó, 
kakukkfű, bazsalikom, só, bors.
ELKÉSZÍTÉSE: A kicsontozott csirkemellet 
vékony csíkokra vágjuk, kevés olívaolajon 
megpároljuk. A húst sózzuk, borsozzuk.
Mikor nagyjából megpuhult, felöntjük 
paradicsomlével, megvárjuk, míg egyet 
rottyan, majd meghintjük oregánóval, 
kakukkfűvel és bazsalikommal, hogy jó 
olaszos ízt kapjon.  Rizzsel, rizottóval, 
esetleg csigatésztával tálaljuk, de aki nem 
fogyókúrázik, ehet hozzá krokettet is.
Fehér bor illik hozzá.
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Bizonyos időközönként cserepes 
növényeinket át kell ültetnünk. Akkor 
mindenképpen, amikor a növény a 
cserepet kinőtte, és a gyökerek már a 
cserép alján lévő vízelvezető nyíláson 
bújnak ki. 

 A cserépben nevelt növények gyökerei 
kis helyre vannak beszorítva, ellentétben a 
szabadföldben fejlődőekkel, amelyek gyö-
kerei szabadon kereshetik a tápanyagokat 
a talajban. Ha azért ültetjük át a növényt, 
mert a cserepét kinőtte, az új a korábbinál 
csak 1-2 cm-rel legyen nagyobb, különben 
a gyökérzet túl lazán helyezkedik el, ami-
nek következtében a gyökerek rothadás-
nak indulhatnak. Beültetés előtt a csere-
pet áztassuk be vízbe mindaddig, amíg a 
porózus anyag jól megszívja magát, a szá-
raz cserép ugyanis folyamatosan elvonja a 
nedvességet a növénytől. A cserép aljára 
vízelvezető rétegként kavicsot, esetleg ösz-
szetört virágcserépdarabokat tegyünk. A 
korábban már használt cserepet átültetés 
előtt mindig alaposan meg kell tisztítani. 
 A régi cserépből való kivétel első lépé-
seként a virágföldet lazítsuk fel a cserépfal-
nál. Erre a műveletre használhatunk egy 
hosszú kést, vigyázva, hogy a gyökérzetet 
ne sértsük meg. Ezután oldalra fektetve, 
lassan forgatva ütögessük a cserepet, hogy 
a földtől elváljon az edény, majd a szár tö-
vénél fogva húzzuk ki a növényt.
 Az átültetendő növényt állítsuk a na-
gyobb cserép közepébe, majd a gyökér-
labda és a cserépfal közötti hézagot foko-
zatosan töltsük fel friss földdel. A cserepet 
időnként ütögessük gyengéden az asztal-
laphoz, hogy a talaj gyorsabban és egyen-
letesen ülepedjen. Annyi földet tegyünk a 
cserépbe, hogy a felszínen kis öntözőárok 
maradjon. Ezután mérsékelten öntözzük 
meg a növényt. 
 Ha nagyobb cserépben vagy dézsá-
ban tartjuk a növényt, átültetéskor fel-
színi talajcserét végezzünk. Egy haszná-
laton kívüli villával kaparjunk le a felső 
talajrétegből 3-5 cm-t vigyázva arra, hogy 
a gyökérzetet kevéssé érje mechanikai 
sérülés. Ezután töltsük fel friss talajjal a 
cserepet a korábbi szintig, majd óvatosan 
nyomkodjuk le a virágföldet, hogy a nö-
vény biztonságosan álljon. 
 Bánhídi János

Átültetés

NADÁNYI ZOLTÁN
(1892-1955) 1914-ben je-
lent meg első verseskönyve. 
Mire 1917-ben megszerezte 
a jogi doktorátust, már is-
mert költő. Könnyed, szelle-
mes prózáját szívesen közöl-
ték az újságok, Kosztolányi  

Dezső és Schöpflin Aladár szinte verseng-
ve írtak jobbnál jobbakat a könyveiről. 
Budapesten egy ideig a Pesti Napló mun-
katársa, majd Berettyóújfaluban Bihar 
megye főlevéltárosa. Ott élt a második vi-
lágháború végéig. A kisvárosi élet furcsasá-
gait, elmaradottságát szatirikus versekkel 
pellengérezte ki. A Bessenyei György em-
lékét idéző költemény, A testőr a két világ-
háború közötti kor legszebb magyar versei 
közé tartozik. Nadányi mindenekelőtt a 
szerelem költője volt, nem egy versét meg-
zenésítették, és divatos színésznőktől falusi 
műkedvelőkig országszerte énekelték. Az 
idősebb nem zedék emlékezhet az ,,Ez lett 
a vesztünk, mind a kettőnk veszte” refrénű 
sanzonra, amelyet Karádi Katalin énekelt 
filmen, pódiumon, rádióban. Ennek a szö-
vegét is Nadányi Zoltán írta. 1945-től halá-
láig Budapesten élt.

ÉLŐVILÁG

A madárvárta az a hely, ahol a vonuló, 
kóborló, vagy éppen csak helyben 
táplálékot kereső mindenféle fajú szár-
nyasokat várják, jól tartják és aztán 
gyűrűvel ellátva útjukra bocsátják a 
mielőbbi viszontlátás reményében. 

A madárvárták közül nagy múltja van az 
ócsai madárgyűrűző tábornak, a dinnyé-
sinek, a fenékpusztainak, melyet Keszt-
hely felé a vonatból sokan láthatnak, de 
ezeken kívül számtalan várta működik 
még hazánkban, melyekben nyaranta sok 
gyerek ismerkedhet meg a madarakkal 
egészen közelről. 
 A sas-hegyi vártát azonban e néven 
senki sem ismeri, mert ez nem egy madár-
gyűrűző hely, hanem Jodál Sándor nyug-
díjas magán „madárjóléti vendéglője”. Két 
évtized óta látogatnak ide a széncinegék, 
a kék cinegék, a vörösbegyek, a pintyek, 
a csúszkák, a tengelicek, a verebek, és ki 
tudja még milyen fajok. Sándor bácsinak 
ez afféle aktív pihenés, mert különben a 
Pilis erdeiben fogja a vaddisznókat, a vad-
gazdálkodás megbízásából, az általa töké-
letesített élve fogó csapdákkal. 
 A madáretető a Sas-hegy aljában, 
egy csendes helyen fára függesztett zsák, 
napraforgómaggal töltve. Alsó részén 
egy adagolócső van, melynek használatát 
a védett énekesmadarak már jól isme-
rik. Nagy gyakorlattal landolnak rajta, 
és egy napraforgószemmel a csőrükben 
rebbennek tovább. Ez az etető több hétig 
nem igényel feltöltést, ebben különbözik 
a mindenfelé látható, műanyag palackból 
készültektől. Fagyos időben szinte egész 
nap folyamatos a madarak jövése-menése. 
Néha a karvaly is meglátogatja a környé-
ket, és verebet vagy cinkét zsákmányol. 

Sándor bácsi az énekesmadarak részére a 
sas-hegyi védett területen madárodúkat 
is kihelyezett a fákra. Ezeket – egy másik 
„találmánya”, egy teleszkópos horgászbot 
segítségével – 4–5 méter magasra teszi a 
fák ágaira. Ebben a magasságban bizton-
ságban vannak a környékbeli macskáktól, 
melyek többnyire jóllakottan, puszta pasz-
szióból indulnak madárvadászatra. Nekik 
is részük van abban, hogy több más fajjal 
együtt a Sas-hegyről örökre eltűnt hazánk 
egyik legszebb madara, a sziklákon fész-
kelő kövirigó.
 A város közepén működő odútelepen 
különleges probléma a róka jelenléte. Ko-
torékai a sűrű, áthatolhatatlan bozótban 
vannak. Talán az odúellenőrzést végző 
madarász nyomát követve találja meg a 
fészkeket, de tény, hogy már több fészekalj 
áldozatául esett e ragadozónak. Karmá-
nak nyomai – három párhuzamos kar-
molás – jól látszanak az odús fák kérgein. 
 Ahhoz, hogy segítsük a madarak meg-
telepedését, mindenhol nagyon hasznos és 
hálás feladat az odú kihelyezés, de a Sas-
hegyen fontosabb, mint bárhol másutt. A 
fák a sovány dolomiton ugyanis annyira 
vékonyak, hogy a harkályok egyáltalán 
nem tudnak természetes odúkat készíteni 
a törzseikben. Lombrágó hernyók, ame-
lyekkel a cinegefiókákat fel lehet nevelni, 
viszont itt is bőven tenyésznek májusban. 
 A kora tavasszal a kertben vagy a kö-
zeli parkban kihelyezett mesterséges fé-
szekodú sok kedves élménnyel ajándékoz-
za meg a madárbarátot. Leggyakrabban a 
széncinege telepszik meg bennük. A legér-
dekesebb az a körülbelül kéthetes időszak, 
amikor a szülők eleséget hordanak az odú 
mélyén fejlődő fiókáknak.

Morandini Pál

Madárvendéglő a Sas-hegyen 

Jobb lenne, ha nagylelkűségéből, kedves-
ségéből egész környezetének jutna! Fog-
lalkozzon azokkal is kicsit, akiket hajla-
mos elhanyagolni. Emberpróbáló munka 
köti le energiáját, és gondot okoz önnek. 
Fensőbbrendűségéhez képest bizonyos 
dolgok tekintetében túlhaladott álláspon-
tot képvisel, de ezt semmiképp se mutassa 
ki, főleg most. Legmélyebb, legfőbb vágya 
egy vezető beosztás, még akkor is, ha ezt 
magának sem akarja elismerni.

Foglalja el magát állandó, de nem meg-
erőltető munkával, és csukja be ajtaját 
azok előtt, akik csak kellemetlenséget 
okozhatnak! Több ilyen személy is van az 
életében, jobb lesz, ha megritkítja soraikat. 
Valaki csábítót akar játszani környezeté-
ben, ezt semmiképp ne hagyja. Minden-
féle zaklatást szigorúan utasítson vissza! 
Gondosan ápolja egészségét! Rövidesen 
ajándékra számíthat. Ha így történik, fon-
tos, hogy azonnal kifejezze háláját. 

Ha teheti, cserélje le az autóját! Használja 
varázslatos személyiségét, így könnyeb-
ben boldogulhat az életben. Hívja el ba-
rátait egy bensőséges partira. Sok minden 
van, ami boldoggá teheti az embert, nem 
ártana életét ezekkel színesíteni. Ne rá-
gódjon túl sokat családtagjainak problé-
máin, inkább tartson lépést munkájában 
a határidőkkel. Vannak ügyek, amiket az 
embernek saját magának kell megoldani.

Vásároljon új ruhákat. Önbecsülésének 
támaszra van szüksége, még akkor is, 
ha egyébként a munkáját elismerik. Elég 
őszinte magával ahhoz, hogy belássa, csak-
is a kemény munka hozza meg a sikert, és 
az elismerést. Valaki a környezetéből sze-
mélyes ügyeibe keveredik, pusztán csak 
azért, mert aggódik ön miatt. Ez bonyolult 
szituáció, járjon el körültekintően. Hosz-
szabb utazáson gondolkodik, a cél egészen 
biztosan egy távoli, egzotikus ország. 

Kedves vendége érkezhet. Talán nem any-
nyira váratlan, hiszen számít rá, de a pon-
tos érkezési időpont hiányában ez inkább 
idegesíti. Nem akar nagy előkészületeket 
tenni a fogadására, nincs túl építőjellegű 
hangulatban. Szeretné, ha törődne önnel 
valaki, ha nem önnek kellene mindenkit 
kiszolgálni. Érzi, hogy alighanem új mun-
ka után kell néznie, de nem tudja, hol, és 
hogyan kezdjen hozzá. 

Olyan barátra lel most, aki örökké hű 
marad önhöz, még olyan helyzetben is, 
amiben senki másra nem számíthatna. 
Legyen óvatos! Ne tegye ki magát fölösle-
ges veszélyeknek, kockázatoknak. Kerülje 
az autópályákat és a forgalmasabb utakat! 
Gondoljon szeretteire, családjára, fog-
lalkozzon velük minél többet. Ne töltsön 
túl sok időt álmodozással! Csúnya vesze-
kedésbe keveredik: valaki megrója azért, 
ahogyan az emberekhez viszonyul.

Kellemes emberek között találja magát, 
akik szórakoztatóak, de kissé felszínesek 
is. Nem tudja, mit gondoljon felőlük. Le-
gyen csendes, figyelje a viselkedésüket! 
Nyugodtan válogasson, hisz úgysem lehet 
mindenki a barátja. Keményen kell dol-
goznia, és munkájában váratlan nehézsé-
gekkel szembesül. Számítson a túlórákra, 
az éjszakába nyúló munkanapokra. Ha 
házas, támaszkodjon párjára a nehéz idő-
szakban. 

Megkéri egy ismerősét, hogy mutassa be 
valakinek, akit régóta figyel, és akihez 
titokban ellenállhatatlanul vonzódik. Vi-
gyázzon, mibe tenyerel! Ha kapcsolatot 
kezd ezzel a személlyel, lehet, hogy hir-
telen fellobban a láng, de biztosan hamar 
el is alszik. Kicsapongó életmódot folytat, 
legalább két párhuzamos kapcsolata van. 
A családjától kissé távolabb próbál kerül-
ni egy időre. Ez a csillagjegy hajlamos az 
elkülönülésre. 

Rádöbben, hogy új barátja meglehetősen 
befolyásolható. Pontosan az a fajta sze-
mélyiség, akit ön szeret megváltoztatni, 
szinte leigázni. Szeretné bebizonyítani, 
hogy sokkal erősebb mentális képességei 
vannak. Vigyázzon, nagyon sok tényezőt 
egyáltalán nem ismer! Bizonyos fokig ké-
pes lesz irányítani barátja életét, de min-
dig is lesznek olyan részei személyiségé-
nek, amelyek fölött egyáltalán nem lesz 
hatalma. 

Barátai szinte könyörögnek, hogy lépjen ki 
ingadozó kapcsolatából, szülei is helytele-
nítik érthetetlen ragaszkodását. Azonban 
előbb-utóbb mind feladják, látván meny-
nyire csökönyös tud lenni. Ha ezt a lelki-
erőt jóra fordítaná, sokat tudna javítani 
életminőségén. Keményen dolgozik, de ez 
kevéssé számít, ha ragaszkodik partneré-
hez, mert kapcsolatuk felemássága mind-
kettejük életét megmérgezi egy idő után. 

Valaki megkéri, hogy segítsen neki. Sze-
rencsére régebben meglehetősen jól ér-
tett a nagy ipari gépekhez. Ha egyszer 
újra elkezdi, hamar belejön majd, hiszen 
született dolgozó típus. Szeret érdekes 
emberekkel beszélgetni, és erre alkalma 
ígérkezik. Összességében jó időszak előtt 
áll. Egy érdekes személlyel közelebbi kap-
csolatba bonyolódik, és mindent megtesz, 
hogy mély benyomást tegyen rá.

Legyen becsületes, és törvénytisztelő, 
bármihez kezd is. Erős késztetést érezhet, 
hogy olyasmit tegyen, amiről tudja, hogy 
felbosszant valakit a környezetében. Vi-
selkedjen okosan, ne okozzon magának 
szükségtelen nehézségeket. Hajlamos 
bezárkózni a nagyvilág elől, gondolatai-
ba, hobbijába elmerülni. Magányos, és az 
egyedülléte, kielégületlensége egyre na-
gyobb teher. Ezen esetleg egy déli irányba 
tett utazás segíthet.

Nagy András

Csirkefalatok olívaolajjal 
és paradicsommal

Savanyú krumplileves 
– hagyományosan
HOZZÁVALÓK: 5-6 szem közepes krumpli, 
só ízlés szerint, 2-3 babérlevél, 2 teáska-
nál majoránna, esetleg kevés ecet a főző-
vízbe, 2 evőkanál olívaolaj, 1 fej hagyma, 
2 dl tejföl, 2-3 evőkanál liszt, fél citrom 
leve. ELKÉSZÍTÉSE: A meghámozott és 
uborkagyalun felaprított krumplit a fű-
szerekkel együtt feltesszük főni. Annyi 
vizet öntünk rá, hogy a krumplikat el-
lepje. Közben olajon hagymát pirítunk, 
ráöntjük a kész krumplit levével együtt, 
tejföllel és liszttel behabarjuk, majd fel-
forraljuk. A citromlevet érdemes kicsit 
később belekeverni, amikor a leves már 
tálalási hőmérsékletre hűlt.
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Borza Teréz porcelánművész Ébre-
dés című kiállítását február 22-én 
Jankovics Marcell nyitotta meg. 
A kiállítás március 4-ig volt látható.

Borza Teréz porcelánművész 1979-ben az 
Iparművészeti Főiskola porcelán szakán 
kapott diplomát, s azóta egyedi techniká-
kat alkalmazva alkot porcelánból és me-
rített papírból. A nemzetközi kerámiabi-
ennálék rendszeres résztvevője. Tavaly az 
EU-csatlakozás kapcsán szlovén és szlo-
vák művészekkel együtt a bécsi parlament 
oszlopcsarnokában a „Femina – Határok 
nélkül” kiállításon mutatkozott be. 
 Átrium galériabeli kiállításával – mint 
ahogyan azt maga is mondta – vissza 
szeretné csalogatni az embereket a ter-
mészetbe, ahol rácsodálkozhatunk éb-
redésére, újjászületésére. Kérgüktől alig 
megszabadított, nyersfa posztamensekre 
állította különlegesen vékony, szinte áttet-
sző porcelánjait – Virágzás, Tölcsérvirág, 
Ébredés, Rügyfakadás, Álom – Borza Te-
réz. Feledy Balázs művészeti író feltárta a 
titkot: különleges technikával dolgozik a 
művésznő. Az 1280 fokon történő kiége-
tés, a csillogó fehér máz puritán szépsé-
gével kápráztatja el a befogadót. Ehhez 
kapcsolódik a merített papír szervesülése 
a porcelánnal. A munkafolyamat során 
a különböző kartonok eszközei voltak a 
porcelánmassza formálásának, majd a pa-
pírmerítés révén kialakította a saját világát 
– mindannyiunk nagy örömére.

D. A.

A fehér máz 
AH Átrium Galéria 

A Karinthy Színházban február 26-án 
mutatták be nagy sikerrel George 
Axelrod Goodbye Charlie című hab-
könnyű vígjátékát Cseke Péter rende-
zésében.

Charlie Sorell nőcsábász, lump világfi 
és csőd szélén álló forgatókönyvíró, akit 
egyik szerelmi légyottján a felbőszült férj 
meggyilkol. Charlie-ról kiderül, hogy 
szakértője az italoknak, bolondul a nőkért 
– különösen, ha a barátaihoz tartoznak 
–, és remekül teniszezik. Egyetlen ember 
gyászolja szívből: a legjobb barátja, Ge-
orge Tracey (Debreczeny Csaba alakítja). 
Az ő unszolásának köszönhetően Charlie 
néhány ismerőse kissé kínosra sikerült 
gyászünnepséget rendez az elhunyt szív-
tipró lakásán, majd mindenki siet a dolgá-
ra. Egyedül George marad még, elkesere-
detten tesz-vesz a nappaliban, végül itallal 
a kezében leül, és elszenderedik. Ekkor 
jelenik meg újra Charlie, illetve akivé lett, 
egy roppant csinos, fiatal nő (Détár Eni-
kő), és megkezdődnek a bonyodalmak, 
amelyek fő oka a ruha- és pénzszerzés, no 
meg a szerelem.
 A Goodbye Charlie története egyéb-
ként meglepően emlékeztet a Farkangyal 
című, 1991-ben készült amerikai krimi-
vígjátékra. Bár a nevek mások és helyen-
ként a történetük is eltérő, a két mű ro-
konsága szembetűnő. 
 A komédia leghitelesebb és legked-
vesebb figurája a Debreczeny Csaba-ala-
kította George. Détár Enikő mély beleér-
zéssel jeleníti meg a férfiból hirtelen dögös 
nővé lett Charlie-t, bár a férfias gesztusok 

túlhangsúlyozása miatt időnként kissé 
erőltetettnek tűnik a játéka.
 A cselekmény végig egy helyen, 
Charlie nappalijában játszódik, vagyis 
előbb-utóbb a „tragédia” összes szereplője 
– azaz a szerető, Rusty Mayerling (Incze Il-
dikó) és a megcsalt férj, Leopold Mayerling 
(Barabás Kiss Zoltán) – is megfordul itt, 
akikről kiderül, hogy előszeretettel hasz-
nálnak pisztolyt 
a „családi fészek 
védelmében”.
A színdarab nyit-
va hagyja azt a 
kérdést, hogy 
miért, s hogyan 
térhetett vissza 
Charlie női test-
ben. A szereplők 
e kérdéssel meg-
lepően keveset 
foglalkoznak, a 
magyarázatke-
resés kimerül 
annyiban, hogy 
George szerint a 
„szemet szemért, 
fogat fogért” elv 
teljesedett be raj-
ta, a vadászból 
vad lett. Ezzel 
szemben a film 
egyik – enyhén 
giccses – jelenete 
kissé szájbarágós 
módon ad ma-
gyarázatot erre 
az „alapkérdés-

Szócsaták és félreértések

József Attila emlékét idézték fel a Bikszádi 
úti Sport Általános Iskolában a vetélkedő 
résztvevői, kerületi alsó tagozatos tanu-
lók. Kiss Mihály igazgató megnyitó sza-
vaiban hangsúlyozta: a sport és a költészet 
szeretete szorosan összekapcsolódik isko-
lájukban, és hagyománnyá vált, hogy itt 
zajlik a kerületi versmondó verseny dön-
tője, amelynek idén aktualitást ad a József 
Attila évfordulója.
 Dr. Bács Márton alpolgármester el-
mondta: Az élet rohanásában igazán jól 
esik néha megállni egy kis időre, és talál-
kozni tehetséges fiatalokkal és gyönyör-
ködni produkciójukban.
 Kerületi alsó tagozatos tanulók vers- 
és prózamondó versenye a Budai Sport 
Általános Iskolában Dobó Katalin alsó 
tagozatos igazgatóhelyettes irányításával 
zajlott le hat kategóriában, az iskola kü-

József Attila emlékét idézték
Vers- és prózamondó verseny a Bikszádiban

Az alsós kerületi vers- és prózamon-
dó verseny eredménye: VERS KATEGÓRIA: 
2. osztályosok: Bányai Gábor, Stempler 
Dávid,Pataki Anna. 3. osztályosok: Bedics 
Anna, Laczkó Anna, Nagy Noémi. 4. osz-
tályosok: Dávid Réka, Gazdag Boglárka, 
Szűcs Benedek. PRÓZA KATEGÓRIA: 2. osztá-
lyosok: Reichardt Adrienn, Nagy Daniella, 
Tóthmátyás Bálint. 3. osztályosok: Nagy 
Eszter, Lakosa Alina, Mihályi Fruzsina. 4. 
osztályosok: Goretity Árpád, Török Melá-
nia, Turóczi Hajnalka.

Az egyes tudományágak, valamint a leg-
újabb kutatási eredmények közérthető 
módon történő, széles körű megismerte-
tése töretlen sikerrel folyik tovább hétről 
hétre a tudományos program keretében. 
 Az országszerte és a határon túli 
magyarok körében is nagy érdeklődést 
kiváltó programsorozat a jubileumi 
előadásán – március 7-én a Műegye-
tem épületében telt ház előtt – Vízi 
E. Szilveszter agykutató, a Magyar 

Tudományos Akadémia elnöke a 
kábítószerek hamis és valós 

világáról nyújtott átte-
kintést.
A kábítószerek alkal-

mazása szinte egyidős az 
emberi történelemmel. A 

különböző kultúrák külön-
féle formáit ismerték: fogyasz-

tottak alkoholt, nikotint, kokaint, ópi-
umot. Újabban pedig különösen a mind 
jobban terjedő kemény drogok hordoz-
nak komoly veszélyt – kezdte előadását 
Vízi E. Szilveszter.

Kábítószer és a valóság
Mindentudás Egyeteme: a 100. előadás

lönböző osztálytermeiben. A zsűri szerint 
a versenyen induló kisdiákok nagy átélés-
sel, olykor fiatalos fantáziával, őszinte ér-
zéssel adták vissza különböző írók, költők 
maguk választotta alkotásait. Színvonalas 
produkcióik felkészítő tanáraik igényes 
munkáját is dicsérték.
 

re”. Eszerint a nem túl szimpatikus hős a 
túlvilágon kap még egy esélyt: bebocsátást 
nyerhet a mennybe, ha előbb női testben 
visszatér a földre, szívből megszeret vala-
kit, és az viszontszereti. A színmű egésze 
is valami effélét sugall, de a célja leginkább 
a felhőtlen mulattatás – folytatva ezzel a 
színház korábbi szórakoztató darabjainak 
a sorát –, s eme feladatnak az előadás kivá-
lóan megfelel: feltűnő ruhák, szórakoztató 
szócsaták, félreértések, kavargó érzelmek 
és persze az elmaradhatatlan happy end, 
Horváth Charlie dalaival fűszerezve.

Sándor Anna

Március 5-én rendezték a Kelenvölgyi 
Közösségi Ház és a Magyar Bábjátékos 
Egyesület szervezésében a Budapesti 
Gyermekbábosok Találkozóját .

Kilenc budapesti gyermekcsoport lépett 
fel a közösségi ház termében. A tízfős Ka-
tica bábcsoport a XX. kerületi Mártírok 
utcai iskolából érkezett Táncoló bábok 
című műsorával. A Bot és fazék című me-
sét a Csipet-csapat, Puskin A kis hal és a 
halász című meséjét a Cippolino bábcso-
port adta elő, a XXII. kerületi Hugonnai 
Vilma iskolából. Varga Katalin Gőgös 
Gúnár Gedeon című meséjét a Szivárvány 
Bábcsoport mutatta be a Széchenyi István 
iskola delegáltjaként a XXI. kerületből. A 
X. kerületből a Lobogó utcai iskola báb-
csoportja Weöres Sándor A koporsóba 
tett fiú című darabját adta elő. A XIV. 
kerületi a Hermann Ottó iskola húszfős 
csapata Mészáros Vincéné Vitéz László 
Aranyországban című darabjával, a Kaff-
ka Margit iskola csoportja a Megjött a 
télapó című mesével. A Meseláda bábcso-
port Gárdonyi Géza Komédiás disznó cí-

mű művét, míg XV. kerületi Hartyán közi 
Nevelési és Oktatási Központ Maskarádok 
bábcsoportja A fából faragott királyfi tör-
ténetét játszotta el.
 A Magyar Bábjátékos Egyesület veze-
tője, Urbán Gyula elmondta, hogy a sereg-
szemlén fellépő csoportok a különféle báb-
technikákban való jártasságukról tettek 
tanúbizonyságot. Láthattunk árnyjáték- 
és kesztyűsbáb-előadásokat is. Egy gyer-
mek-bábjátszó találkozó nem elsősorban 
a versengésről, hanem a részvételről szól: 
az a fontos, hogy a gyerekek megnézzék, 
megismerjék és élvezzék egymás szereplé-
sét. A 70-es években több ezer bábcsoport 
működött Magyarországon, ma alig két-
száz. Remélik, hogy sikerül feléleszteni a 
mozgalmat. 
 A közösségi ház igazgatója, Szegedi 
György elmondta, hogy idén harmadik 
alkalommal rendezték meg a találkozót. 
Örömmel vállalták a házigazda szerepét, 
hiszen a közösségi házban rendszeresek a 
gyerek bábprogramok. Minden ifjú bábos 
oklevelet kapott az esemény szervezőitől.

cszd

Árnyjáték és kesztyűs báb
Budapesti Gyermekbábosok Találkozója 

Internetes pályázatot hirdettek a magyar oktatási nyelvű középiskolák tanulói részére József Attila születésének 
100. évfordulója alkalmából. Hol élsz? Milyen az életed? Mit akarsz? – ezekre a kérdésekre várják a választ a 
kiírók. Műveikben bármilyen modern eszközökkel, tetszőleges technikával létrehozott mozgóképpel és József 
Attila szavaival válaszolhatnak kiírás három kérdésére.  
BEADÁSI HATÁRIDŐ: ÁPRILIS 9. A pályaműveket a beküldéssel egyidejűleg el kell helyezni készítésük helyén, az 
iskola, a település, a teleház, vagy a befogadó intézmény honlapján. A beküldött pályaműveket közzéteszik a 
www.attila100.hu internetes oldalon is – ahol a pályázatról részletes ismertető található –, és láthatók lesz-
nek a Költészet Napja központi ünnepségein is. A pályázat díjai közt mobiltelefon, PC konfiguráció, egy ötven 
kötetes könyvtár és nyereménycsomagok vannak. Az eredményhirdetés és a díjátadás április 21-én az Európa 
Internethajó fedélzetén lesz.

INTERNETES PÁLYÁZAT JÓZSEF ATTILA SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJÁN

Kíméletlenül pontos

A tér három dimenzióját a zene, a tánc és a képzőművészet alkotja.

Vivaldi téli hangulatban

A volt és jelenlegi növendékeket és a tanár urat Csőgör Norbert vezényli.

 A boldogság gyors és könnyű meg-
szerzése, a szorongás oldása, a kreativitás, 
a teljesítőképesség serkentése, az örömérzet 
fokozása érdekében sokan nyúltak és nyúl-
nak drogokhoz, ám mindez illúzió, amivel 
szemben a rombolás valósága áll – hangsú-
lyozta a professzor. A rövid ideig tartó örö-
mért és élvezetért mindig súlyos árat kell 
fizetni: a függőség gyors kialakulása fel-
erősíti azokat a biokémiai-neurológiai ha-
tásokat, amelyek gyakran maradandó ká-
rosodást okoznak. Ezért a kábítószerügyet 
nem lehet az egyén döntési szabadságának 
kérdéseként kezelni, hiszen olyan rendkí-
vüli horderejű szociális, egészségügyi és 
nevelésügyi vetületei vannak a problémá-
nak, amelyek hatékony kezelése csak állami 
és társadalmi keretek között képzelhető el. 
 A Mindentudás Egyetemének hatodik 
szemesztere a nyár elejéig tart. Addig még 
számos izgalmas, gondolatgazdag előadás 
fog elhangzani, hiszen az idén ünnepeljük 
a fizika évét, József Attila 100. születésnap-
ját és a tizenöt éves magyar demokráciát.

Szamos Márton

KARINTHY SZÍNHÁZ

MU SZÍNHÁZ

Mándy Ildikó társulata 3D című tánc-
koncertjét adta elő március 1-jén.

A négytételes mű egy témát jár körül. Az 
emberi kapcsolatokról szól, a találkozás-
ról, ismerkedésről, konfliktusokról és a 
harmóniáról. A szálakat három fiú és há-
rom lány bogozza, oldozza és köti. Test a 
testtel és ellene, kitárulkozás és bezárkó-
zás, a keresés és megtalálás vágya mellett 
az érzékiség minduntalan kibukkan. Az 
energikus, majd finom lassúságú mozdu-
latok, az ütőhangszerek hangja és a tán-
cosok látványa annyira leköti a figyelmet, 

hogy szinte észre sem venni a teret betöltő 
videoinstallációt. Nem véletlen ez, a szí-
nek, négyzetek, körök, asztalok, fotelek 
szerepe csupán az üres, anyagtalan (szín-
házi) tér lehatárolása lehet, élővé, valódivá 
ez az előadás teszi, férfiak és nők, együtt, 
egyéni és közösségi függőségekben. 
 Az alkotók és játszó személyek: a ko-
reográfus-rendező Mándy Ildikó, a videót 
Dusa Gábor, a zenét Stollár Xénia és Födő 
Sándor készítette. A térbe mozgást vittek: 
Bodor Ildikó, Bujáki Gabi, Máté Gabi, Kiss 
Zoltán, Balogh Csaba és Végh Tamás.

Kertész Dániel

Még Vivaldi és Mozart zenéje sem 
tudott enyhülést hozni a zord téli 
estén, pedig a Weiner Leó Zeneművé-
szeti Szakközépiskola vonósokból álló 
zenekara mindent elkövetett.

Összeszokott, jó együttes. Érezni lehetett 
a zenei felkészültségüket és hogy szívesen, 
örömmel zenélnek. Kimagasló produkciót 
is hallhattunk, Mekis Janka Vivaldi a-moll 
hegedűversenyének szólóját játszotta. Talán a 

taps, a siker öröme, a produkció előtti feszült-
ség oldódása hozta a könnyeket a szemébe, 
játékára ez a pillanat tette fel a koronát.
 A koncert végére tartogatott meglepe-
tés nem volt túl nagy, Papp Sándor tanár 
úr szerényen megjelent és brácsájával be-
kapcsolódott a játékba. A (komoly)zenék 
után, zárásként, fiatalok vonójára való 
könnyed darab, dzsessz vagy egy kis bo-
londozás talán jobb csattanó lett volna.

K. D.

Örömzene a Gazdagréti Közösségi Házban

Debreczeny Csabát elbűvölte Détár Enikő

Történet helyett látvány és zene

Századik előadásához érkezett az 
elmúlt évek legsikeresebb hazai multi-
médiás ismeretterjesztő vállalkozása, 
a Mindentudás Egyeteme. 
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LAKÁS-INGATLAN

KERESÜNK-kínálunk eladó-kiadó lakásokat, 
házakat, telkeket. Teljes körű, gyors, korrekt ügy-
intézés. 10 éve folyamatosan működő ingatlan-
iroda. 315-0031. www.amadex.hu

BANALP Ingatlaniroda keres-kínál eladó-ki-
adó lakásokat, házakat, építési telkeket. 14 éves 
szakmai tapasztalat. 361-4287, 385-4887. 
www.banalp.hu

VILLA-LUX Ingatlaniroda 14 éve a budai in-
gatlanpiacon. Lakások, házak adásvétele bérletre! 
Hegyvidék Üzletközpont, XII., Apor Vilmos tér, I. 
lépcsőház I. emelet. 466-2482, 06/30/9408-093. 
www.villalux.hu, villalux@villalux.hu

ELADÓ, kiadó lakásokat, házakat, telkeket ke-
resek ügyfeleknek. Dr. Fülöp Anna,
06/30/9738-536.

INGATLANABC! Eladó, kiadó ingatlano-
kat keresünk-kínálunk! OLS Bt. 1995 óta. 
Hitelügyintézés: 351-9578.
Honlap: www.ingatlanabc.net

SASADON, Sashegyen és a Villányi út mellék-
utcáiban keresünk ügyfeleink részére csendes, 
világos lakásokat. ImmoTéka Ingatlaniroda, XII., 
Csörsz u. 17–21. Tel.: 201-1821, 06/30/2021-892. 
Aktuális ajánlataink: www.immoteka.hu 

BUDAI Ingatlaniroda keres-kínál ügyfelei ré-
szére eladó, kiadó ingatlanokat a kerületben. 315-
1020. www.budagold.hu

12,6 M-ÉRT Andor utcai, I. emeleti, 63 m2-es, 
szép panellakás eladó. T.: 06/70/5162-233.

SASADON 80-150 m2-es eladó lakóházat kere-
sek. 06/20/3249-108.

MADÁRHEGYI lakóparkban 90 m2-es, frissen 
felújított, 3 szobás, napfényes lakás tulajdonostól 
39,6 millióért eladó. 06/20/9156-919.

XI., FACSEMETE utcában panorámás, 250 m2-
es, igényes családi ház teraszokkal, ápolt kerttel, 
garázzsal 107 millió. 394-4404, 06/20/9468-383, 
06/20/4149-344.

XI., RÁTZ LÁSZLÓ utcában, négyemeletes 
panelházban 62 m2-es 1+2 szobás lakásomat el-
adom. Irányár: 13,9 M Ft. 06/20/5798-587.

BUDAÖRSÖN új építésű, 2, 3 és 4 szobás, erké-
lyes lakások liftes házban eladók 280 000 Ft/m2-
től. 06/20/3939-689.

BUDAFOKON új ikerház, 100 m2-es, csendes 
utcában eladó. 06/30/9750-053, 227-4896.

SAJÁT részre vásárolnék minimum 2,5 szobás, 
csendes, zöldövezeti, emeleti, világos, nem panel 
lakást. 06/30/4401-452.

ÜGYFELEINK részére keresünk-kínálunk 
eladó-bérbeadó telket, házat, lakást. D.R. Pont 
Ingatlaniroda. 06/30/9445-207, 06/23/500-964.

ELADÓ a Bercsényi u-ban oktatásra, rendelő-
nek, irodának alkalmas ingatlan, tulajdonostól. 
Irányár: 21,5 M. 06/20/5886-929.

KERESÜNK eladó, nagyméretű, 170-280 négy-
zetméteres villalakást, házat. 06/30/9229-053.

BERCSÉNYI utcában 78 m2-es, 2,5 szobás, er-
kélyes, gázfűtéses, felújítandó lakás eladó. 
www.banalp.hu, 06/20/9340-635.

SASADON 230 m2-es átépítendő ház 707 m2-
es telken eladó. www.banalp.hu, 06/30/9229-053.

DARÓCI útnál 340 m2-es, irodának alkalmas 
ház eladó. www.banalp.hu, 06/30/9229-053.

SASADI 320 m2-es, kerti medencés ikerház-fél 
eladó. www.banalp.hu, 06/20/9340-635.

GAZDAGRÉTEN 54 m2-es, 1+2 félszobás, 
panorámás, felújított panellakás 12,5 M Ft-ért 
eladó. 06/20/3939-689.

GAZDAGRÉTEN 74 m2-es, 2 + félszobás, 
panorámás, jó állapotú panellakás 14,9 M Ft-os 
irányáron eladó. 06/20/3939-689.

GAZDAGRÉTEN 67 m2-es, nappali + 3 hálós, 
jó állapotú panellakás eladó. 14,5 M Ft. 
06/20/3939-689.

XI., MADÁRHEGYEN 130 m2-es, panorámás, 
igényes, pár éves öröklakás eladó 42 000 000-ért, 
garázs 3 000 000 Ft. 06/70/2790-670, 
www.sasadconsult.hu

XI., ELŐPATAK utcánál, kertes társasházban 
60 m2-es, igényes, kétszobás lakás eladó. Irányár: 
20 900 000. 06/70/2336-688, 06/20/5877-520.

XI., MOHAI utcánál kétszobás, lodzsás, pa-
norámás öröklakás eladó 16 900 000 irányáron. 
06/30/2717-306.

IMMOBILIEN Müller Ingatlaniroda kiadó-el-
adó lakásokat keres, kínál. 
06/20/4541-380, 246-1615.

SASADON pár éves társasházban nappali + 2 
hálós, erkélyes, szép lakás garázzsal 29 000 000. 
06/20/9718-696. www.sasadconsult.hu

XI., BELBUDÁN, Kende utcában földszintes, 
kertkapcsolatos, 60 m2-es, 2 és fél szobás, felújí-
tandó lakás eladó. Irányár: 15,9 M Ft. 
Tel.: 06/70/5333-359.

SÜRGŐSEN lakást keresek megvételre 86 m2-
ig. Tel.: 06/30/6195-491.

ELADÓ 27 m2-es műhely (víz, villany bent), 
365-8252.

XI. KERÜLETBEN, Kanizsai utcában lévő fod-
rászüzlet vendégkörrel kiadó, vagy eladó. 
(Más tevékenységre is.) 06/30/2942-806.

ANDOR utcában 1 és 1/2 szobás, 33 m2-es la-
kás 9,2 millió. 205-5379.

RÓZSAVÖLGYI ház 37,5 M Ft-ért garázzsal 
eladó. T.: 06/30/2577-103. Csend, kiváló közleke-
dés, jó levegő.

XI., GAZDAGRÉTI domboldalon 536 m2-es fél 
ikerház építésére alkalmas összközműves telek 
20 millió Ft-ért eladó. Madárhegyi Ingatlaniroda. 
Tel.: 249-3006.

XI. KERÜLETBEN, Őrmezőn, 55 m2-es lakás
11 099 000-ért, 10% önerőtől eladó!
Érd.: 06/20/9932-241.

BÉRLEMÉNY
SASADI útnál bérbeadó hozzáértőnek, kedve-

ző havi részletfizetésre, ápolt, szép, kis gyümöl-
csöskert kerti szerszámokkal. Tel.: 249-2467.

SASADI úton 100 m2-es, nívós, garázsos, pano-
rámás, csendes, kertes lakás kiadó. 
06/20/4541-380.

KELENFÖLD vonzáskörzetében közeli kis gyü-
mölcsöskertet keresnék. 06/70/5730-654.

GARÁZS
GELLÉRTHEGYEN, Minerva utcában garázs 

kiadó. T.: este, 386-2787.
PETZ SAMU utcai teremgarázs eladó. Irányár: 

1 950 000 Ft. Érd.: 203-5573, 06/30/2830-079.

OKTATÁS
ANGOL-, német-, francia-, spanyol-, olaszórák 

igény szerint. 201-3139.
ÁLLAMILAG elismert dajka, pedagógiai asz-

szisztens és gyógypedagógiai asszisztens szak-
képzés. Kasza Szakképzési Központ: 276-5918.

ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsgára felkészítés 
gyerekeknek, felnőtteknek. 
Tel.: 06/30/2540-414, 209-3175.

MATEMATIKA-, fizika-, kémiaoktatás álta-
lános iskolásoktól egyetemistákig. 385-3280, 
Obádovics.

GÉPÍRÁSOKTATÁS, számítástechnikai tanfolya-
mok (Word, Excel, internet). Mikrobit. 212-8212.

MATEMATIKUS nyolcadikosokat, középisko-
lásokat, egyetemistákat tanít egyénileg. 
Tel.: 365-2969.

MATEMATIKÁT, fizikát, mechanikát, műszaki 
tárgyakat tanít minden szinten mérnöktanár. 
Tel.: 246-2122.

ANGOL-NÉMET nyelv tanítását vállalja 
nyelvtanár felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt. 
Házhoz is megyek. 
246-6869, 06/70/5403-337, 06/20/5176-873.

ÉV VÉGÉRE lehet jobb a bizonyítvány. 
Korrepetálás alsó tagozatosoknak. 
T.: 06/30/4292-618.

ANGOL, brit oktatótól, 1500-tól. Vizsgára elő-
készítés (magyarul beszél). 06/30/5561-563.

RAJZ-, festészet-, szobrászatoktatás és szakmai 
előkészítők művészeti iskolákba. Kreatív rajzszak-
kör gyerekeknek. Április 4-től Kortárs művészettör-
ténet (7000 Ft/10 alkalom). 1111 Bp., Lágymányosi 
út 14/b. 209-2832, www.corvin-art.hu

MATEMATIKUS nyolcadikosokat, középisko-
lásokat, egyetemistákat tanít egyénileg. 
Tel.: 365-2969.

MATEMATIKÁBÓL rugalmas felkészítés két-
szintű érettségire, garantált eredménnyel. 
250-2003, 06/20/9344-456.

FRANCIAÓRÁK, általános és gazdasági nyelv-
vizsgára felkészítés nyelvtanártól. 06/70/6052-954.

ANGOL nyelvoktatást vállalok minden szinten. 
Házhoz megyek. 205-7037.

TAPASZTALT egyetemista fiú matematikata-
nítást vállal. Tel.: 06/30/3435-991.

ANGOLTANÍTÁS kezdőknek, haladóknak, is-
kolásoknak. Korrepetálás is. 06/20/9106-853.

TÖRÖK nyelvtanítást vállalok. Kezdőknek, ha-
ladóknak is. 06/20/9106-853.

ANGOLTANÍTÁS kezdőknek, haladóknak és 
vizsgázóknak Gazdagréten, nyelvtanárnál. 246-8246.

NÉMET nyelvvizsgára felkészítés, korrepetálás 
diplomás tanárnőnél, egyénileg: 06/20/3557-811.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornaszerviz! XI. 

kerületi gyorsszolgálat. Lefolyótisztítás falbontás 
nélkül, azonnal. Csatornák, lefolyók javítása, cse-
réje, építése. Vízvezeték-szerelés. 
228-6193, 06/30/9210-948.

VILLANYSZERELŐ. Kisebb munkákat válla-
lok. Tel.: 246-9953 vagy 06/30/9476-036.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületieknek 
azonnal. Falbontás nélkül, több évtizedes gyakor-
lattal. 227-7210, 06/30/9400-748.

VÍZVEZETÉK-SZERELÉS! Gebe. Kisebb 
javítástól a teljes felújításig. Csőrepedések, ázá-
sok megszüntetése. Villanybojler szerelés és 
vízkőmentesítés. Vízmérőszerelés, kerticsap-
csere ásással. Mosógép, mosogatógép-bekötés. 
Anyagbeszerzéssel, garanciával. Gebe László víz-
vezeték-szerelő mester. 
207-2850, 06/30/9420-064, 06/30/9492-052.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Gebe. Tisztítás, zsírta-
lanítás, gyökértelenítés, falbontás nélkül. Korszerű 
gépekkel, több évtizedes gyakorlattal, garanciával. 
207-2850, 06/30/9420-064, 06/30/9492-052.

VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól 
a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő 
mester. 06/20/9344-664, 246-9021. Elmű által mi-
nősített vállalkozás.

VÍZ-FŰTÉS szerelés, teljes felújítás, ázások 
megszüntetése, készülékek javítása, cseréje ga-
ranciával. Balázs János épületgépész technikus. 
Tel./fax: 362-4050, 06/20/9170-697.

GÁZBOJLEREK, konvektorok, cirkók javítása, 
villanybojler vízkőtelenítése, csapok, WC-k javítása 
azonnal, garanciával. 359-5033, 06/30/9248-010.

VÍZSZERELÉS-duguláselhárítás gyorsszolgá-
lat. Csőtörések, csapcserék, javítások hétvégén is. 
06/30/2009-905, 06/70/5017-457.

VILLANYSZERELÉS, felújítás, hibaelhárítás 
azonnal! Megbízható áron! 
246-0927, 06/20/9261-533.

GÁZ, víz, központi fűtés, csatorna szerelése, ter-
vezése, Gázműveknél átadása. Gázkészülékek javítá-
sa. Tel.: 06/30/9446-513, Nagy László épületgépész.

ÉPÜLETEK, családi házak villanyszerelése, hi-
baelhárítása. Malek Nándor: 06/20/9359-403.

VÍZSZERELÉS, csapok javításától a teljes fel-
újításig. Beázások, csőtörősek elhárítása. Telefon: 
378-4649, 06/30/9332-115.

GÁZKÉSZÜLÉKEK tavaszi, 25%-os, kedvez-
ményes cseréje, javítása, tűzhelyek, konvektorok, 
vízmelegítők. Tel.: reggel és este 7–9 óra között 
466-6113, 06/30/2124-693.

NYUGDÍJASOKNAK mosogató, WC, mosdó 
javítása nyugdíjas szerelőtől. 385-6693.
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Igényes,
rögzített és kivehető

fogszabályozó készülékek
minden korosztálynak.

Esztétikus kerámia és 
a fogak belső felszínén 

elhelyezkedő,
nem látható
készülékek.

Időpont-egyeztetés: 
203-3006 
1119 Budapest, 
Etele út 39. fszt. 3.

Érdeklődni lehet:
KELENFÖLDI FOGÁSZATI 

CENTRUM
Tel.: 203-3006

Cím: 1119 Etele út 39.

 ingyenes fogászati szűrés 
fogbeültetés, fogpótlások 

esztétikus fogtömések röntgendiagnosztika 
dentál higiénia (ultrahangos fogkő-eltávolítás) 

 fogkozmetika fogfehérítés 
MOL EP szerződés 

Fogszabályozás minden szerdán és pénteken.

Hétfőtől péntekig 9–19 óráig
és szombaton 9–14 óráig teljes körű fogászati

ellátás áll betegeink rendelkezésére.

A BUDA-HOLD Kft. hétlakásos társasházat épít 
a Budapest, XI., Bornemissza utca–Andor utca által határolt 
területen 2005. III. negyedévi átadással.

Az épülethez külön használatú kertrész tartozik.  
A földszinti lakások teraszain keresztül közvetlen a kertkapcsolat.  
A telken belül gépkocsibeállók kerülnek kialakításra.

Már csak 2 db leköthető lakás van!
Egy 53 és egy 59 négyzetméteres.

Érdeklődni lehet: BUDA-HOLD Kft. 1117 Budapest,  
Hunyadi János út 18. Telefon: 203-6092, 06/20/9732-279

BUDA-HOLD Kft. 



VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, WC-k, csapok, 
csőtörések javítása aznap. 
Tel.: 215-0250. www.vizszereles.hu

FÉG gázkészülékek szakszervize, vízmelegítők, 
cirkók, konvektorok javítása aznap. 
Tel.: 215-0250. XI., Karcag u. 28. 

VÍZÓRÁK, locsoló vízórák, almérők teljes körű 
ügyintézéssel. 455-0913. www.vizszereles.hu

VILLANYSZERELÉS gyorsszolgálat, hibaelhá-
rítás, javítások, felújítások még aznap, garanciával. 
455-0912. XI., Karcag u. 28. www.lakasszerviz.hu

LAKÁSSZERVIZ, víz-, gáz-, fűtésszerelés, vil-
lanyszerelés, vízszerelés, duguláselhárítás a beje-
lentés napján. 216-2603. XI., Karcag u. 28. 
www.lakasszerviz.hu

GÁZKÉSZÜLÉKEK cseréje, áthelyezése, javítá-
sa aznap, garanciával. Tel.: 216-2603. 
www.futesszereles.hu

GÁZKÉSZÜLÉKEK, tűzhelyek, cirkók, víz-
melegítők, konvektorok, WC-tartályok, csapok 
javítása, cseréje. Fürdőszoba-felújítás garanciával! 
358-0935, 06/30/6808-510.

VILLANYSZERELÉS!!! Kapcsolótól a teljes 
felújításig, Bojlerek, tűzhelyek, hőtárolós kályhák 
szakszervize. Fábián Zsolt szerelő: 
06/30/9346-473, 280-2685.

VILLANYSZERELÉS. Hanusi mester. 
Hibaelhárítás azonnali kezdéssel. 
Tel.: 06/30/9507-009.

VILLANYSZERELÉS, gyorsszerviz, hibajavítás 
azonnalra, hét végén is. Tel.: 06/20/9264-154.

BUDAI Gyorsszerviz: FÉG-gázkészülékek, víz-, 
gáz-, fűtésszerelés, csőtörések, csapok, WC-tartá-
lyok javítása, duguláselhárítás, fürdőszoba-felújí-
tás burkolással is. Díjtalan kiszállás. Használt gáz-
készülék adásvétele. 420-4484, 06/20/3218-707.

LAKÁSSZERVIZ
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, parkettázást, 

tapétázást, mázolást, csempézést ingyenes takarí-
tással vállal kisiparos. 202-2505, 06/30/2513-666.

TELJES körű lakásfelújítást vállalunk garanciá-
val, bútormozgatással. 06/70/3127-991, 260-7534.

REDŐNY-, reluxa-, szúnyogháló-készítés, -javí-
tás garanciával. 06/20/4883-378, 06/30/2230-694.

TETŐTŐL a pincéig! Lakás-, házfelújítás 
minden szakmában, kerületi referenciákkal, 
magyar szakemberekkel. Ingyenes árajánlattal, 
gyors kezdéssel. 
Tétény-Épszer Kft. 226-4539, 06/20/9467-557.

FESTÉS, tapétázás, PVC-, parkettajaví-
tás, -csiszolás, -lakkozás, lamináltparketta, 
gipszkartonszerelés, ablakszigetelés, burkolás. 
322-4590, 06/30/2328-732.

ZÁRMESTER gyorsszolgálat! Ajtónyitás, zár-
szerelés, betörésbiztos hevederzár-szerelés, laka-
tosmunkák, rácsok. 06/30/9613-794.

PARKETTÁZÁS, csiszolás, lakkozás, PVC-, sző-
nyegfektetés. 208-0721, 06/20/9494-529.

TETŐSZIGETELÉS 10 év garanciával, referen-
ciákkal. 4 Pillér Kft. 06/30/9315-495, 405-4603.

CSEMPE, padlólap, mozaik, szaniter! Az olcsó-
tól az exkluzívig. A XI. és XII. kerületekben ingye-
nes házhozszállítás. Piastrella Kft. Villányi út 46. 
Tel./fax: 385-4349.

FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást, 
tapétázást hosszú távú garanciával. 
285-2882, 06/30/2515-872.

BÁDOGEMBER Bt. vállal tetőmunkálatokat, új 
bádogos szigeteléseket, pala, cserép, valamint kis 
javításokat is. Fax: 361-4505, 06/20/9349-281.

RIASZTÓRENDSZEREK megtervezése, kivi-
telezése. Épületek, családi házak, hétvégi házak. 
Malek Nándor: 06/20/9359-403.

REDŐNY, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüg-
göny, napellenző, szúnyogháló készítése, javítása. 
356-4840, 06/30/9544-894.

ÁCSMUNKÁT, tetőkészítést, tetőtér-beépítést, 
galériakészítést, zsaluzást, lépcső, szaletli készíté-
sét vállalom. Tel.: 06/30/5878-666, 397-1625, este.

LAKÁSRIASZTÓK, kaputelefonok, tűzjelzők 
szerelése ingyenes felméréssel. Vágó László, 
06/70/3128-117.

BETÖRÉS elleni védelem! Ajtórács, ablakrács 
kovácsolt mintával is. Hevederzár, zárszerelés, fém 
ajtó-ablak javítása, lakatosmunkák. Garanciával! 
303-7060, 06/20/5910-774.

MINDENFÉLE tető- és bádogosmunkát válla-
lok, javítást is. 06/20/9268-321.

LAPOS tetők szigetelésének javítását, felújítá-
sát, a csatlakozó bádogos, kőműves munkákkal 
együtt garanciával vállalja magánvállalkozó, refe-
renciákkal. 1982 óta. 204-6793, 06/20/9346-993.

REDŐNYÖK, szalagfüggönyök, reluxák, nap-
ellenzők, szúnyoghálók, harmonikaajtók, roletták 
javítása, készítése garanciával. Tel.: 06/20/3232-753, 
06/30/2119-730. E-mail: szamorex@freemail.hu

LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestés, mázolás, 
tapétázás, gipszkartonszerelés, álmennyezetek 
készítése, burkolás, parkettázás, alpintechnikai 
munkák. Tisztán, olcsón, garanciával! 
06/30/4302-998.

MŰANYAG ablak, 5 légkamrás. Megrendeléstől 
beépítésig 10 munkanap alatt. Garanciával. 
Érdeklődni: Kiss Zoltán, 362-4112, 06/20/9575-038.

RELUXA, redőny, napellenző, szalagfüggöny, 
roletta, rolós és fix szúnyoghálók, aluredőny 
motoros+távirányítós kivitelben, garanciával. 
Érdeklődni: Kiss Zoltán. 
Tel.: 362-4112, 06/20/9575-038.

CSEMPÉZÉS, kőművesmunka, szobafestés, 
vízvezeték-szerelés azonnalra is. 
06/30/9750-053, 227-4896.

ÜVEGEZÉS háznál még ma, de holnap biztos. 
Számlánkat a biztosítók visszafizetik. Strenglass 
Üvegező Bt. XI., Őrmezei út 55. 
Telefon: 310-4116, 06/30/2811-457.

NYUGDÍJASOKNAK mosogató, WC, mosdó 
javítása nyugdíjas szerelőtől. 385-6693.

REDŐNY (műanyag, fa), reluxa, szalagfüggöny, 
szúnyogháló, harmonikaajtó, napernyő, roletta 
készítése, javítása rövid határidővel, garanciával. 
213-2033, 06/30/9648-876.

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás tiszta-
ságitól a díszítőfestésig, anyagbeszerzéssel, bú-
tormozgatással, fóliatakarással, sittelszállítással, 
garanciával. Érettségizett, hazai szakemberek. 
06/70/5055-855.

ASZTALOS-, lakatosmunkák készítéstől a leg-
kisebb javításig. Tel.: 06/20/4114-349, 789-3958.

TELJES lakásfelújítást vállalunk azonnalra, ga-
ranciával. Nyugdíjasoknak kedvezmény! 
06/20/4301-461.

CSEMPÉZÉST, padlóburkolást vállalok rövid 
határidővel, garanciával. 
206-3579, 06/20/5780-073.

TELJES lakásfelújítást vállalunk azonnalra, ga-
ranciával. Nyugdíjasoknak kedvezmény! 
06/20/4301-461.

HÁZÉPÍTÉS, tetőtér-kivitelezés, gipszkarto-
nozás, burkolás, bontás, festés, mázolás, lakások, 
lépcsőházak teljes felújítása. 06/20/3710-364.

FESTÉS lakásfelújítás! Lakások külső-belső 
felújítását, festését, hideg-meleg burkolását vállal-
juk. 06/30/9865-888.

ABLAKSZIGETELÉS! Ajtók-ablakok szigete-
lése, passzítása, zárjavítása garanciával. Szenczi. 
06/30/9865-888.

MINDENFAJTA redőny javítása, újak gyártása, 
reluxa, szalagfüggöny készítése, javítása. 370-4932.

REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, harmonikaaj-
tó készítése méltányos áron, garanciával. 
342-2008, 334-1879.

KÁRPITOS vállalja modern és stílbútorok 
áthúzását, javítását. Ingyenes felmérés, szállítás. 
Rieder György kárpitos. Tel.: 256-8285.

ABLAKSZIGETELÉS! Ajtók, ablakok szigete-
lése szilikon gumival, garanciával, referenciával. 
06/20/4943-657.

JAVSZERESEKKEL vízóraszereléstől lakása 
teljes átalakításáig. Referencia, garancia! 
06/20/9892-254.

FESTÉST, mázolást, tapétázást, parkettacsiszo-
lást, takarítást vállalok rövid határidővel. 
Tel.: 06/30/6195-491.

TELJES lakásfelújítás azonnal, garanciával. 
Nyugdíjasoknak kedvezményt adunk! 
06/70/3364-194, 06/20/4301-461.

PARKETTÁZÁST, csiszolást, lakkozást, javí-
tást, hajópadló-, PVC-szőnyegfektetést vállalok. 
06/30/2313-807.

KISEBB csempézés, kőművesmunkák azonnal-
ra, garanciával, jó minőségben! 06/30/9818-340.

GARÁZSKAPUK telepítése hőszigetelt, 
szekcionált kivitelben. Kerti kapunyitók szerelése. 
397-0246, 06/70/3131-414.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával 

(Hajdúsági, Whirlpool, Zanussi stb.), hétvégén is. 
Tel.: 207-3971.

VILLANYBOJLER szakszervize, javítás, 
vízkőtelenítés, csere aznap, garanciával. 
Tel.: 216-2603.  XI., Karcag u. 28. 
www.lakasszerviz.hu

HAJDÚ és olasz bojlerek (lyukas bojlerek is), 
mosógépek, mikrósütők, hőtárolós kályhák szak-
szervize. Javításnál ingyenes kiszállás. 
358-0935, 06/30/6808-510.

HŰTŐGÉPSZERELŐ gyorsszolgálat a kerü-
letben. Fagyasztószekrények, hűtőszekrények 
helyszíni javítása írásos garanciával, hétvégén is. 
Nyugdíjasoknak kedvezmény. 
Tel.: 291-4633 vagy 06/30/9328-870.
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VILLANYBOJLEREK vízkőtelenítése, karban-
tartása, villanytűzhelyek. 
06/30/9606-590, 06/20/5833-307. Gelka-Sztár.

STELCZER Zsolt háztartásigép-szerelő vállalja 
mosógép, villanybojler, villanytűzhely megbízha-
tó javítását garanciával, díjtalan kiszállással. 
208-4187, 06/20/4191-329.

MOSÓGÉPEK, bojlerek, hőtárolós kályhák 
javítása, tisztítása, cseréje. Garanciával! Fábián 
Zsolt szerelő: 280-2685, 06/30/9346-473.

HŰTŐGÉPJAVÍTÁS 3 órán belül! Lehel, 
Zanussi, Gorenje, Whirlpool és orosz hűtők szak-
szerű javítása garanciával. Hétvégén is! Nyugdíjas 
kedvezmény! T.: 215-6287, 06/30/2220-968.

MOSÓGÉPSZERVIZ a kerületben automata 
mosógépek, mosogatógépek javítása 4 órán belül 
hétvégén is. 421-5959, 06/30/9422-946.

HŰTŐGÉPSZERELŐ gyorsszolgálat a kerület-
ben. Lehel, Zanussi, Whirlpool, Gorenje, Minszk, 
egyéb fagyasztók, hűtők helyszíni javítása, aj-
tószigetelések cseréje 4 órán belül, hétvégén is. 
Javításkor kiszállási díj nincs. 
Tel.: 421-5959, 06/30/9422-946.

HAJDÚ villanybojlerszerviz a kerületben. 
Szerelés, javítás, vízkőtelenítés a bejelentés nap-
ján, hétvégén is. 421-5959, 06/30/9422-946.

HŰTŐGÉPEK, automata mosógépek javítása, 
garanciával, 10% kedvezménnyel + nyugdíjas 
kedvezmény. 06/30/6542-227.

MOSÓGÉPJAVÍTÁS! Minden típusú mosógép 
javítása! Este és hétvégén is. Nyugdíjasoknak a 
munkadíjból 20% kedvezmény! 06/20/3706-630.

MOSOGÉPEK gyors, szakszerű javítása garan-
ciával. Kiszállás három órán belül, javítás esetén 
ingyenesen. 
285-6335, 06/70/3159-525, 06/20/2572-866.

TV-ANTENNA-SZÁMÍTÓGÉP
SZÍNESTÉVÉ-JAVÍTÁS! Orion, Videoton, 

ITT-Nokia, Dual, Schneider televíziók helyszíni 
javítása azonnal, villamosmérnöki végzettséggel, 
garanciával! 06/20/5317-638.

SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, vírusirtás, problé-
mák megoldása. Szerviz kiszállással. 
T.: 395-3579.

SZÍNES televízió, videó, kamera, digitális 
fényképezőgép javítása garanciával! Aznapi ingye-
nes kiszállás, nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. 
Hibabejelentés: 309-0418, Elektro Linea Szerviz, 
Bp. XI., Kaptárkő u. 10. Nyitva tartás: 8.00-18.00-ig.

ANTENNASZERELÉS, javítás, bővítés földi, 
műholdas, mikrós gyakorlattal, akciók. 
201-5368, 06/20/5376-281.

GRUNDIG, Samsung, Sony, ITT, Orion, 
Videoton és minden egyéb televízió, videó javítá-
sa garanciával. Tel.: 06/30/9824-666, 275-6211.

SZÍNES tv, videó, hifi és egyéb híradásipari ter-
mékek javítása garanciával, helyszínen is. Javítás 
esetén ingyenes kiszállás: Belka, 06/20/3232-665.

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, cso-

magolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés, fuvar-
vállalás. 403-9357, 06/20/9720-347.

FUVARVÁLLALÁS, zárt dobozos 3,5x2x2 m-
es rakterű kisteher-gépkocsival Budáról! Telefon: 
06/70/3161-533, (06-1)395-1217. Sziráki.

KONTÉNERES sitt-, sóder-, homok-, hulladék- 
és termőföldszállítás. 06/20/9444-759.

LOMTALANÍTÁS, költöztetés, sittszállítás, pin-
ce-, padlástakarítás. 204-5172, 06/30/9215-983.

KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, sittszállítás, pin-
ce-, padlástakarítás. 204-5172, 06/30/9215-983.

SZŐNYEGTISZTÍTÓGÉP-kölcsönzés házhoz-
szállítással, ablaktisztítás, nagytakarítás azonnal-
ra. Irodatakarítás, szőnyeg-, kárpittisztítás helyszí-
nen. 06/20/9815-412, 420-5830, 06/30/4179-525.

SZŐNYEGTISZTÍTÁS háztól házig portalaní-
tással, mélymosással 2 munkanap alatt. 
Tel.: 06/70/3137-403.

KERT-, telek-, tereprendezés, bozótirtás, favá-
gás, talajcsere, gyepesítés, permetezés, kerítés-, 
járda-, térkő-lerakás garanciával. Egyéb kerttel, 
telekkel kapcsolatos munkák kivitelezése. 
273-0369, 06/20/9475-830.

KÖNYVELÉS ingyenes adótanácsadással a XI. 
kerületben. Ha nálunk könyveltet, ingyen elké-
szítjük cége weboldalát! „Mindenre van megol-
dás. Mi megtaláljuk az Önnek megfelelőt.” 
Artia Kft. 246-1545, www.artia.hu

TÁRSASHÁZKEZELÉS! Kerületi székhelyű 
kft. jogi, kivitelezői háttérrel társasházkezelést 
vállal. 204-0765, 06/20/9578-545.

TÁRSASHÁZAK közös képviselete könyvelés-
sel, mindenfajta ügyintézéssel. 
06/70/237-5317, 229-2763.

RUHAJAVÍTÁS, -átalakítás. XI., Budafoki 
16–18. 361-3776.

IRODÁK, lépcsőházak takarítását, nagytakarí-
tását, ablaktisztítását vállalom. 
229-2241, 06/30/3934-787.

REDŐNY-RELUXA, napellenző, szalagfüggöny, 
szúnyogháló, harmonikaajtó. 
226-9959, 06/30/9997-669.

FÉNYKÉPEZŐGÉP-JAVÍTÁS Gazdagréten ga-
ranciával. Munkanapokon 10-18-ig. 246-8315.

ÉPÍTŐIPARI Kft. Felelős műszaki kivitelezéssel 
és minőségi ellenőrzéssel vállalja épületek felújí-
tását, teljes körű átalakítását. 06/30/9865-888.

KÖLTÖZTETÉS, nehézgépszállítás, lomtalaní-
tás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig, zongora, pán-
célszekrény. T.: 06/30/9482-206.

FAKIVÁGÁS, kertrendezés, kertészeti munkák 
igény szerint is. T.: 06/70/5306-567.

KÖNYVELÉS, adóbevallás cégeknek, vállalko-
zóknak. Nelzol Bt. 249-3229, 06/20/9193-800.

MÉRLEGKÉPES könyvelő PM-regisztrációval, 
8 év gyakorlattal és egy adótanácsadóval min-
denfajta könyvelést vállal, visszamenőleg is, kor-
rekt áron. T.: 06/20/3370-931.

KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen! Ingyenes 
pótkocsi, dobozok. Bauer-Teher. 
292-1612, 06/30/9443-717.

VARRÓGÉPJAVÍTÁS a helyszínen, garanciá-
val. Telefonok: 397-0246, 06/70/3131-414.

VÁLLALOK gyümölcsfa-, szőlőmetszést, gépi 
és kézi kerti munkát, lépcsőház-takarítást. 
Tel.: 06/30/6824-431.

KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, ter-
mőföld, murva. Tel.: 06/20/4646-233.

TÁRSASHÁZAK közös képviseletét, takarítá-
sát, kertgondozását vállalja megbízható cég. Tárnai 
Katalin. 06/20/9468-461. hazkezelesek@freemail.hu

PROMT könyvelő. Vállaljuk EV-k, Bt.-k, Kft.-k, 
társasházak teljes körű könyvelését. (Szabályzatok, 
adóbevallás, tb-ügyek, mérlegkészítés, könyvvizs-
gálat.) Cégek, vállalkozások részére tanácsadás. 
Igény esetén helyszíni könyvelés, saját számító-
géppel, programmal stb. Mérleg-Adó 2000 Kft.: 
208-7425 vagy 06/70/2222-682, Kiss Gábor.

TELJES körű társasházkezelést (kert, takarítás, 
karbantartás, felújítás), szakszerű közös képvise-
lettel vállalunk. Hosszú távú gondoskodás! Éri Kft. 
Éri Gábor. Tel.: 06/20/3273-915, 06/30/5520-643.

KALAPJÁT tisztítja, divatosra formázza 
Lampert. Sasadi út 139. Hétfőn és szombaton. 
319-2023.

AUTÓINDÍTÓGENERÁTOR-JAVÍTÁS, akku-
szerviz. Fadrusz u. 31. 365-8252.

LAKÁSOK, lépcsőházak takarítását, ablaktisz-
títását vállalom. Festést, mázolást, tapétázást is. 
Árengedménnyel. 215-4864, 06/20/3589-867.

KERTÉPÍTÉSZMÉRNÖK szakszerű és igényes 
kertfenntartást, kertépítést vállal kedvező áron. 
Tel.: 06/20/3374-717.

SZÉPSÉGÁPOLÁS
MASSZÁZS, gyógypedikűr, manikűr. 1063 

Budapest, Hajós u. 13-15. T.: 06/20/4835-501, 
Moldován Ildikó.

PEDIKŰRÖS házhoz megy! Talpmasszázs. 
Tel.: 203-5431, mobil: 06/30/5537-947.

WELLNESS masszázs diplomás masszőztől 
(27). Nem erotikus! 2500 Ft/fél óra + 1500 kiszál-
lás. Mindig házhoz megyek. 06/20/3412-488.

ORVOSI gyógymasszázs, talpreflexológia. Igény 
szerint hétvégén is. Telefon: 06/30/2764-534.

GYÓGYÁSZAT
BELGYÓGYÁSZAT-gastroenterológia ma-

gánrendelés: emésztőrendszeri és általános 
belgyógyászati panaszok kivizsgálása, kezelése. 
Dr. Juhász Márk, 1095 Budapest, Üllői út 39-43. 
Bejelentkezés: 06/20/9827-872.

HARMÓNIA Gyógytorna Stúdió: gerinctorna 
gyermekeknek, felnőtteknek. Tartásjavítás, hát-, 
derékfájdalmak, csontritkulás korszerű mozgás-
terápiája egyénileg vagy kis létszámú csoportok-
ban. Műtét utáni rehabilitáció. Mágnesterápia. 
T.: 06/20/9352-347.

LÉZERKEZELÉS: szemölcsök, bőrkinövések el-
távolítása. Bőrgyógyászati-kozmetológiai magán-
rendelés. Dr. Kalán Júlia főorvos. Bejelentkezés: 
06/20/5433-948. IX., Ferenc tér 1. (Bejárat a 
Tompa u. felől.) Szerda: 3-7-ig.

PSZICHOTERÁPIA, pánikbetegség, depresz-
szió, szorongás, fóbiák, evészavarok, családi krízisek, 
önismereti problémák esetén. Egyéni és családte-
rápia gyermekeknek is. Mentálhigiénés Központ 
Pszichoterápiás Intézet 1115 Tétényi út 18. 
203-7589.

SZT. TERÉZ Magánrendelő. Allergológia, bőr-
gyógyászat, fülészet, nőgyógyászat, ortopédia, 
szemészet, neurológia, aranyér ambulancia, bel-
gyógyászat, gyógytorna, reumatológia, fizikoterá-
pia, fogl. egészségügy, urológia várakozás nélkül! 
Bejelentkezés: 203-6797. XI., Fegyvernek u. 52. 
www. mediclinic.hu

REUMATOLÓGIA és lézerterápia magánren-
delés dr. Podlovics Ágota, kedd és csütörtök dél-
után, XI., Kruspér u. 5-7. Bejelentkezés: 
06/20/9705-353. Internet: www.reumadoktor.hu

RÉGISÉG
SZŐNYEGBECSÜS vásárol régi, keleti szőnye-

geket sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan. 
Tel.: 06/30/4563-938.

JOSEPH AND JOSEPH: magas áron vásárolok 
bútorokat, garnitúrákat, festményeket, órákat, 
ezüstneműket, vitrintárgyakat, csillárokat, per-
zsaszőnyegeket, régiségeket, varrógépet, zongorát, 
teljes hagyatékot. Hívásra házhoz megyek, hely-
színen fizetek. T.: 280-3619 vagy 06/20/9326-495.

HIVATÁSOS szakbecsüs azonnali készpénz-
fizetéssel vásárol antik-, stíl-, koloniálbútorokat, 
festményeket, porcelánokat, ezüstöket, órákat, ke-
rámiákat, varrógépeket, zongorákat, írógépeket, 
rádiókat, szőrmebundákat, könyveket, hagyatékot 
kiürítéssel is. Szakbecsléssel, díjtalan kiszállással. 
Hívjon bizalommal: 06/20/4525-847.

KÖNYV
ANTIKVÁR Felvásárló Központ vásárol régi 

könyveket, könyvgyűjteményeket, képes levelező-
lapokat azonnali és díjtalan kiszállással. 
340-3760, 06/30/9220-436, 354-0978.

NOVOTNY-ANTIKVÁRIUM 1945 előtti köny-
veket vásárol. T.: 340-8016.

ÁLLÁS
KIROBBANÓ Wellnessben mellékjövedelem 

kötetlenül, ügynökösködés nélkül! Fogyhat! 
06/70/2873-552.

KÖRZETI nővért keresek a Fehérvári úti ren-
delőbe. T.: 386-4001, 06/20/4383-028.

AZ ORIFLAME szépségtanácsadókat keres in-
gyenes csatlakozással. 
06/20/4453-500, 06/70/3696-778.

VEGYES
ELADÓ pianínók garanciával, szállítással, felhan-

goltan a legolcsóbban. 
06/20/9124-845, 209-3247.

MŰSZAKI kölcsönző. Csecsemőmérleg, kisgé-
pek, szobakerékpár, csinimasszírozó, szőnyegtisz-
tító stb. XI., Bertalan u. 15. 06/30/9869-406.

A LEGKIVÁLÓBB méz egyenesen a termelő-
től! Akác 1100, hárs 1000, napraforgó, vegyes vi-
rág 850 Ft/kg. 3 kg felett házhozszállítás. 
Tel.: 06/20/9118-293.

Ajtó? Ablak? BUDALUX!
Az igényes, egyedi nyílászáró  

DECEUNINCK belga profilrendszer,  
SIEGENIA német biztonsági vasalat 

hővisszaverő üvegezéssel, alapáron!
Panelba bontástiszta csere.  

Minőség, közvetlenül a gyártótól:  
Kelenföldön a Csurgói út 15-ből.

Tel.: 208-5555, 208-4444,  Fax: 208-1828

RENDELJEN MÉG TAVALYI ÁRON!

2,6 kW-os hűtő-fűtő SPLIT klíma 
felszerelve és beüzemelve, 4 fm csővel 
kompletten, 40-45 m2 helyiségig. 
Bevizsgált EU-szabványos gép. 
R407-es gázzal töltve. 2 év garanciával.
HOMEZONE típusú 80 000 + áfa 
a KENDE Kft.-nél 
AMÍG A KÉSZLET TART!!!
Párásítók, páraelszívók is kaphatók!

RENDKÍVÜLI
KLÍMA AKCIÓ!!!
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Ez a hirdetési hely az Öné is lehetne...
Médiatanácsadás 

a keretes hirdetésekről:
06/30/9925-866

TÁRSAT,
TÁRSASÁGOT KERES?

Tel.: 279-0834, 06/70/363-5767
www.koronaklub.com

„KORONA” 
Klub és Baráti Kör kirándulásokkal, 

rendezvényekkel!
Zenés-táncos klubestek!

Fényképes társtaláló program.
Férfiaknak MOST kedvezmények! 

8.00–16.00-ig

Zöld 
Szerviz

EREDETVIZSGÁLAT
ZÖLDKÁRTYA

Cím: 1119 Budapest 
XI., Borszéki u. 2.

205-5949 
06/30/2946-511

HALM OPTIKA
Tavaszi akció

Cím: Bartók Béla út 136.  
Tel: 203-9807 Ny.: H-P 9–16.45. 
Szeretettel várjuk kedves 
vásárlóinkat!

Szemüvegrendelés esetén:
Egész nap ingyenes

a szemvizsgálat,
ajándékba

szemüvegtokot adunk,
Multifokális lencse vásárlása esetén:

1 pár olvasólencsét
adunk ajándékba!

Fotókidolgozás 1 nap alatt Kodak 
minőségben! Már digitális előhívás is! 
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Április 23-án 1 napos kirándulás
ESZTERGOM-NESZMÉLY-TATA

Városnézés, borkóstoló ebéddel

Márc.19-20-án kirándulás az
Alacsony-Tátrába autóbusszal!

Félpanzió, sí, szauna, belső medence!
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 Szabari úr, milyen tervekkel érkezett 2001-
ben a klubhoz?

A klub profilja az elmúlt évtizedekben 
nem sokat változott: ez egy egyetemi csa-
pat, alapvetően egyetemistákból áll, és az 
anyagi helyzete sosem volt olyan, hogy 
versenyezni tudjon a honi sztárklubokkal. 
Kézenfekvő volt, hogy mi is ezt a vonalat 
kívánjuk folytatni. Az volt az elképzelé-
sünk, hogy egy fiatalokból álló csapatot 
alakítunk ki, jó utánpótlással.

 Mennyiben jelentett változást, hogy a  
kerületi önkormányzat 2003 óta névadó 
szponzorként segíti a csapatot?

Ezért külön köszönettel tartozunk  Mol-
nár Gyula polgármester úrnak és a képvi-
selő-testületnek. Felismerték annak a fon-
tosságát, hogy ha azt finanszírozzák, hogy 
a gyerek történelmet, fizikát, matematikát 
tanuljon, akkor az egészséges életmód-
ra, a testkultúrára is pénzt kell fordítani. 
Ez korszakalkotó lépés volt, mert a XI. 
kerület az elsők között vállalta fel a ver-
senysport finanszírozását is. Míg a vidéki 
önkormányzatoknál többé-kevésbé ter-
mészetes az, hogy egy élvonalbeli csapatot 
támogatnak, sajnos a fővárosban erre nem 
nagyon volt példa az elmúlt években.

 Milyen tervekkel vágott neki a BEAC az idei 
bajnokságnak?

A szezon kezdete előtt a biztos bennmara-
dás kiharcolása volt a fő cél. Nagyon fon-
tos továbbá, hogy a játékosok a különböző 
korosztályos válogatottakban is bizonyít-
sák tudásukat, és a későbbiekben a legjob-
bak szerződést kapjanak az élkluboktól. A 
bennmaradás miatt már nem kell izgul-
ni, mivel a Foton-Sopron csapatát janu-
ár végén kizárták a bajnokságból. Ez azt 
jelenti, hogy nem lesz kieső az NB I-ben. 
Egyébiránt képesnek tartom a csapatot ar-
ra, hogy önerőből is kivívja a bennmara-
dást. Az eredményeink értékelésénél – 16 
meccs, 1 győzelem, 15 vereség – figyelem-

be kell venni néhány dolgot. Ez egy fiatal 
csapat, átlagéletkora a legalacsonyabb az 

élvonalban, szinte 
el sem éri a húsz 
évet. Ez nem egy 
profi klub, nagy 
pénzen összevá-
sárolt sztárokkal 
teletűzdelve. A mi 
lányaink tanu-
lás mellett járnak 
edzésre, és óriási 
dolog, ha meg tud-

ják szorítani az élvonal legjobbjait.

 A fiatalok mellett fontos szerepe volt 
Bellovai Zsuzsának, ő a rutint képviselte…

Igen, ezzel egyetértek. Zsuzsa azonban 
január végén Németországba igazolt. 
A megállapodása nem zárta ki, hogy 
külföldre szerződjön, és ő úgy döntött, 
megragadja ezt a lehetőséget. Igazi ve-
zéregyéniség volt, aki bámulatos, 15,3-as 
pontátlagot produkált. Nem lett volna 
szép dolog, ha nem engedjük el. Ő már a 
pályafutásának vége felé tart, és szerette 
volna külföldön is kipróbálni magát. Van-
nak már kiszemeltek a helyére, és a döntés 
nagyon rövid időn belül megszületik.

 Balogh Judit, „Bubu” munkája mennyiben 
váltotta be a hozzá fűzött reményeket?

Én teljes mértékben meg vagyok vele elé-
gedve. Minden szempontból Bubu volt az 
ideális választás: klasszis kosárlabdázó, 
bajnoki címet nyert a csapattal, kötődik 
hozzá érzelmileg, kiváló edző, nagyon 
jól dolgozik, szeretik és tisztelik a játéko-
sok…

 Bubu azonban sosem viselte könnyen a ve-
reséget. Hogyan éli meg, hogy a BEAC-nál 
több a vereség, mint a győzelem?

Senki sem viseli könnyen, ha nem nyer 
a csapata. Mivel fiatalokról van szó, más 
szemmel kell nézni a produkciójukat. Azt 
kell nézni, mit tudtunk nyújtani egy-egy 

mérkőzésen. Nekünk nem a Pécs legyő-
zése a feladatunk. Bubunak ugyan nyáron 
lejár a szerződése, de semmi akadálya a 
hosszabbításnak.

 Az edzésekre a Bogdánfy  úton, a meccsekre 
viszont a Gabányi László Sportcsarnokban 
kerül sor. Ez így lesz a későbbiekben is?

A Bogdánfy úti BEAC-pálya nem felel 
meg az élvonal kívánalmainak, viszont 
a Gabányi Sportcsarnok minden szem-
pontból ideális. Vannak tervek a jövőre 
nézve is: Kőérberek-Tóváros felépítésével 
párhuzamosan egy új sportcentrum épül 
arrafelé, és egy 1000 fős csarnokról szól-
nak a hírek, továbbá a félkész állapotban 
lévő Tüskés csarnok befejezése is elkép-
zelhető, ami szintén remek helyszín lenne 
számunkra.

 Milyen a klub anyagi helyzete?

Budapesten nem kötődnek úgy egy csa-
pathoz, mint vidéken. Emiatt a támogatók 
sem mozdulnak meg. Vidéken a szponzo-
rok inkább érzelmi alapon adják a pénzt, 
Budapesten viszont kizárólag piaci ala-
pon lehet támogatót találni. Budapestnek 
egyetlen olyan csapata sincs, legyen az 
kézilabda-, röplabda- vagy jégkorongcsa-
pat, amelyik esélyes lenne a bajnoki címre. 
A BEAC-nak, köszönhetően a szponzori 
csoportnak és az önkormányzatnak, nin-
csenek napi pénzügyi gondjai.

 Folynak már a tárgyalások a támogatási 
megállapodás meghosszabbításáról?

Igen, a tárgyalások már tartanak, és úgy 
vélem, nem lesz akadálya az újabb szerző-
dés megkötésének.

 Mennyire érzik magukénak a BEAC-Újbuda 
csapatát az újbudai emberek?

Ezt leginkább az utánpótláson tudnám le-
mérni. Rengeteg gyerek szeretne a BEAC-
ban játszani! A Budai Sport Általános Is-
kolában és az Érdi úti Általános Iskolában 
külön csoportot indítottunk, nagy siker-
rel. Úgy érzem, hogy a kosárlabda kiváló 
eszköz az Újbuda név megismertetésére és 
népszerűsítésére.

Dergán Ádám

BEAC-Újbuda: bentmaradnak a lányok
XI. kerületi középiskolások január 
végén Kanadában, egy nemzetközi 
kosárlabdatornán szerepeltek. 

A tornasorozat 2002-ben kezdődött, ami-
kor a Dr. Hetényi Géza Humán Szakkö-
zépiskola kosárlabdacsapata a németorszá-
gi Marburgban vendégeskedett. 2003-ban 
Kanada, tavaly Újbuda adott otthont a 
rendezvénynek. Idén a helyszín a kanadai 
Edmonton városa volt.
 A mieink egy fiú- és egy lánycsapattal, 
10-10 fővel vágtak neki a nagy útnak. Több 
XI. kerületi intézményből verbuválódott 
a társaság. Sajnos néhány kulcsjátékos a 
repülőjegy magas ára miatt kénytelen volt 
itthon maradni.
 Csapatainkat Kilián Erzsébet (Jó-
zsef Attila Gimnázium) és Papavasziliu 
Hrisztosz (Hetényi Géza Szakközépiskola) 
testnevelő tanárok készítették fel. A tornán 

Újbudai diákok 
a kanadai tévében

Nem mindenki utazhatott

Véget ért az alapszakasz, eljött az értékelés ideje. A BEAC-Újbuda csapata abban 
a tudatban készülhet a rájátszásra, hogy nem kell tartani a kieséstől. Az eddigi 
teljesítmény elemzésében Szabari János ügyvezető igazgató volt segítségünkre.

KOSÁRKÖRKÉP

2005. január 25-én, 102 éves korában 
elhunyt Tasnádi Endréné Marik Klára, 
legidősebb olimpikonunk, aki az 1936-os 
berlini olimpián vett részt. Sokoldalú sze-
mélyiség volt: testnevelő tanár, sportoló, 
a sportos életmód népszerűsítője, a nők 
sportbeli egyenjogúsításának egyik hazai 
élharcosa, költő, művészettörténész.
 1903. március 18-án született Bu-
dapesten. A TF első évfolyamán végzett, 
1928-ban szerzett testnevelő tanári dip-
lomát, majd tanulmányait Angliában 
folytatta. Az 1936-os berlini olimpia 
művészeti versenyeire jeligés pályázatot 
nyújtott be. A bírálóbizottság Gyulai 
Ágost elnökletével a benyújtott pálya-
művek közül mindössze négyet javasolt 
kiküldeni az irodalmi kategóriában, 
közte Marik Klára „A lassító lencsén ke-
resztül” című, hét versből álló ciklusát. 
 A pályamunkát német nyelvre is le-
fordították, de a berlini bírálóbizottság az 
irodalmi értéket az eredeti, nemzeti nyel-
vű szöveg alapján igyekezett elbírálni. 

Sajnos a 40 pályamű közül Marik Klára 
versei nem kerültek a díjazottak közé. 
 Marik Klára a hivatalos küldöttség 
tagjaként utazhatott a berlini olimpi-
ára, ahol neki is szerepe volt az egyik 
magyar aranyérem megszületésében. A 
csapat vezetői ugyanis megkérték, hogy 
az olimpia idején legyen Csák Ibolya 
segítője.Az olimpia után Marik Klára 
érdeklődése a porcelán, a kerámia és az 
üvegművészet felé fordult. Olaszorszá-
gi és más külhoni tanulmányutakon 
vett részt, művészettörténészként az 
Iparművészeti Múzeumban dolgozott. 
A bécsi porcelánról írt könyve németül 
is megjelent. 
 96 évesen került a Péterfy Sándor 
Kórházba. Állapota fokozatosan rom-
lott, és idén januárban eltávozott kö-
zülünk. A gyászszertartást a Bocskai 
úti Budapest-Kelenföldi evangélikus 
templomban február 15-én tartották és 
hamvait a templom alatti urnatemető-
ben helyezték el.

Elhunyt a legidősebb magyar olimpikon

összesen 10 lánycsapat és 8 fiúcsapat vett 
részt. A lányok (Újbuda Girls) a hetedik 
helyet szerezték meg, a fiúk (Újbuda Boys) 
nyolcadikak lettek. 
 Az egyik legnagyobb kanadai tévétár-
saság, a Global TV hosszasan forgatott a 
helyszínen. A csatorna sporthíradójában az 
NBA-t is megelőzve számoltak be a diáktor-
náról. Folytatás jövőre, Németországban.

D. Á.

Szabari János

A legfiatalabb csapat az első osztályban




