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ÚJBUDA
SzókratészSportgála

beszámolónk a 11. oldalon

Mazsorettek, gimnasztika, 
aerobic: a kerületi gyerekek lát-
ványos számokkal ünnepelték 
a 75 éves évfordulót.

írásunk a 13. oldalon

Jordán Tamás, a Nemzeti Szín-
ház igazgatója az ókori klasszi-
kust, Szókratész védőbeszédét 
adta elő a Szent Imre Házban. 

cikkünk a 16. oldalon

Gyorsulók
Az illegális gyorsulási verse-
nyek sok kerületi lakó életét 
keserítik meg. Utánajártunk a 
„száguldó cirkusznak”.

XV. ÉVF. 12. SZÁM 

 ŐRMEZŐ      KELENFÖLD  GAZDAGRÉT  ALBERTFALVA  KELENVÖLGY  LÁGYMÁNYOS  SASAD-SASHEGY  GELLÉRTHEGY  

Minden tekintetben forró hangulatú és 
minden korábbinál nagyobb rendez-
vénnyel ünnepelte Újbuda a 75 éves 
fennállását, egyben a kerület hivatalos 
keresztelőjét. Egyre több az ismerős arc 
a jubileumi év rendezvényein, jeléül, 
hogy mind többen érzik igazi ottho-
nuknak e sokszínű kerületet.

Kolbászból volt a kerítés Újbuda 75-ik 
születésnapján, május 28-29-én, a Mű-
egyetem rakparton. Legalábbis több mint 
fél kilométernyi fogyott az ínycsiklandó 
csemegéből, de egyebek mellett elkelt 
2800 adag saslik, s persze mellé lecsúszott 
jó hetven hektó sör is az ünneplő tömeg 
torkán. Még ennél is több lehetett volna, 
mondta a vendéglátásért felelős Addis 
Lalibela cég főnöke, ha nem olyan rekke-
nő a hőség, hogy még a söröskorsó buzgó 
emelgetésére is rest a vendég… Mert ol-
vadt az aszfalt rendesen, 33 fok – rekord 

meleg – volt árnyékban is. Fergeteges volt 
a minden korábbi újbudai rendezvényt fe-
lülmúló születésnapi buli. Még mindig a 
„leg”-eknél maradva: egy óriási, 31 négy-
zetméteres videofalat állított fel a Visual 
Power, amelyen a tűző napban a tér leg-
távolabbi pontjáról is jól látható volt min-
den, ami a színpadon történt. A videofal, a 
színpadtechnika és a vendéglátás számára 
négy generátor szolgáltatott csaknem me-
gawattnyi, azaz egy jókora település ellátá-
sára is elegendő energiát. Hatalmas volt a 
rakpartot teljes szélességben betöltő, 140 
négyzetméteres színpad is, amelyen folya-
matosan peregtek az események.
 Szombaton délután mazsorett-bemu-
tatóval kezdődött a műsor, volt látványos 
hastáncparti s felcsendültek a 70-es, 80-as 
évek melódiái a Feeling együttes tolmácso-

lásában. Háromkor a United, majd Vincze 
Lilla és Krisz Rudi igyekezett lelket lehelni a 
kánikulában hervadozó közönségbe – ko-
rántsem sikertelenül –, az igazi gőzhenger 
azonban mégis napnyugta táján indult be.
 Pintér Tibor mikrofon nélkül is mesz-
sze áradó orgánumával – s Újbuda ko-
rábbi rendezvényeiről már jól ismert 
repertoárjával – dobogtatta meg a női szí-
veket. Aztán a V-Tech forrósította tovább 
az amúgy sem hűvös hangulatot. Őket 
két tavalyi megasztár, Tóth Vera és Oláh 
Ibolya követte. Mindkettőjüknek kijárt 
egy-egy szál virág a polgármestertől, aki 
az utóbbi – szókimondásáról híres, s kissé 
vadóc – énekesnőtől cserébe bezsebelhe-
tett néhány színpadi bókot.
 A hangulat a tetőfokára hágott, s a té-
ren már egy gombostűt is nehéz lett volna 

leejteni, amikor felvonult a színpadra Tö-
rök Tamás és Szolnoki Péter, ezúttal fúvó-
sokkal, vonósokkal és fél tucat vokalistá-
val megerősített, csapata. Az első nap csat-
tanója ugyanis az ugyancsak jubiláló, idén 
tízéves Bon-Bon együttes koncertje volt. 
Hogy mi a népszerűségük titka? Nyilván 
a – jelek szerint főként az xx-es kromoszó-
mákra ható – fülbemászó énekhang és stí-
lus, ám emellett az együttes stabilitása is. 
Mint azt egy születésnap előtti interjúban 
megfogalmazták: ők kitartottak tíz éven 
keresztül együtt, nem bomlottak fel, s nem 
egyesültek újra, noha ez másoknál olykor 
üzletileg kifizetődő taktikának bizonyul.
 A bonbonniere-ben ezúttal a legvál-
tozatosabb ízű extra desszertek is rejtőz-
tek: egyebek közt Auth Csilla, Szűcs Judit, 
Gangxsta Zolee és a Kartel, az Irigy Hón-

Városkeresztelő a rakparton

aljmirigy és Charlie is emelte az est fényét.
Pontban tízkor aztán a Duna közepén le-
horgonyzott hajóról felröppent az első pe-
tárda s megkezdődött az Újbuda nagyobb 
rendezvényeiről hovatovább elmaradha-
tatlan pirotechnikai attrakció: mintegy 
húsz percen keresztül sziporkázott Buda-
pest felett a tűzijáték.
 Aki győzte szusszal, vasárnap aztán 
folytathatta. Kora délután egyebek közt a 
Music Station No3. countryzenéje röpítette 
Nyugat-Virginia hegyei közé a közönséget.
Ahogy szállt alá a nap, úgy emelkedett 
ezúttal is a hangulat. Négyre végképp 
benépesült a színpad előtti tér, hogy aki 
esetleg nem kapott jegyet a Rómeó és Júlia 
eddigi száz előadásának valamelyikére, az 
most legalább pár szám erejéig élvezhesse 
Gérard Presgurvic zenéjét, s belekóstolhas-
son a Fővárosi Operett Színház társulatá-
nak sodró lendületű varázslatába.

folytatás a 4. oldalon

Több mint százezer ember ünnepelt a Műegyetemnél

Június 2-án délután a Szent István 
téren a Magyar Irodalmi Díj ez évi 
kitüntetettje, Tolnai Ottó író nyitot-
ta meg a 76. Ünnepi Könyvhetet, a 
rendezvényhez szorosan kapcsolódó 
Gyermekkönyvnapokat pedig egy 
nappal később Lázár Ervin a Vörös-
marty téren. 

Az idei évben Budapestnek ez a két, talán 
legszebb tere volt a könyvünnep központi 
helyszíne. Emellett csaknem ötven telepü-
lésen állították fel sátraikat a cégek, száz-
ötven pavilonban 229 kiadó kínálta köny-
veit. A könyvheti katalógusból kiderül: az 
ünnepi seregszemlén 254 új, első kiadású, 
176 hazai és 78 határon túli szerző vers- és 
prózakötete közül válogathattak az érdek-
lődő olvasók. A könyvek átlagára 2179 
forint volt, valamennyi kiadványért össze-
sen 551 ezer forintot kellett volna fizetnie.
 Kerületünk önkormányzata immár 
második alkalommal kapcsolódott be az 
Ünnepi Könyvhét rendezvényeibe. Akár-
csak egy esztendővel ezelőtt, a körtéren 
húsz pavilonban harminchárom kiadó 
portékái közül válogathattak az olvasók. 

folytatás az 5. oldalon

Móricz Zsigmond könyvtér
Gazdag tartalom és stílusbeli változatosság

Interaktív dohányzásellenes tárlat 
nyílt a Móricz Zsigmond körtéri Aluljá-
ró Galériában május 30-án.

Molnár Gyula polgármester megnyitó-
beszéde után Visnyei Csaba, a kiállítást 
szervező Újbuda 11. Vagyonvédelmi és 
Szolgáltató Kht. igazgatója elmondta, 
régóta keresik a közterek közcélra való 
hasznosításának új lehetőségeit. Elkép-
zeléseik a tárlattal egy kevésbé használt, 
de nagy forgalmúvá tehető aluljáróban 
valósultak meg. Ez a galéria rendszere-
sen helyet ad majd különböző megelőző 
programoknak, ennek első eseménye-
ként a dohányzásról nyílt kiállítás, ami 
egy labirintus, mely a mindennapok út-
vesztőjét szimbolizálja.
 A termeken áthaladva effektek és ins-
tallációk segítségével átélhetjük egy dohá-
nyos mindennapjait. A látogatókat szak-
emberek kísérik. A labirintusban vitlaka-
pacitás- és szénmonoxid mérésére is mód 
van, sőt megtekinthetőek az emberi tes-
ten azok a kórképek, melyek a dohányzó 
hosszú távú egészségkárosító hatásának 
a következményei lehetnek. A kiállítás 
csoportosan látogatható.

Életjáték
Leszoktató aluljáró Jótékonysági bál a rendőrség javára

Június 3-án, pénteken rendezték meg a III. Szent György-napi jótékonysági bált, ezút-
tal a Kelenhegyi úti Búsuló Juhász étteremben Újbuda Önkormányzata és Közbiztonsági 
Alapítványa, valamint a XI. kerületi Rendőrkapitányság szervezésében. A felhívásukra jelent-
kező több mint 400 kerületi vállalkozó – a jótékonysági vacsorára szóló jegyek megvásárlá-
sával, illetve adományokkal – a rendőrség fejlesztéséhez járul hozzá. 40 URH rádió-adóvevőt 
és két fénymásológépet kívánnak vásárolni a jótékonysági bál bevételéből. A korábbi bálok 
bevételét a kerületi kapitányság járműparkjának modernizálására fordították, nyolc autót és 
három motorkerékpárt vettek a két év alatt. A képen dr. Czellér Ferenc ezredes, rendőrkapitány, 
Molnár Gyula polgármester és a 2004-es év legszebb rendőrnője látható.
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Megjelent az Újbudai ízek jubileu-
mi receptfüzet! 
Kis ízelítőnk a 12. oldalon...

Újbudai ízek



Általa a lakosság és a képviselő között a 
kommunikáció sikeresen megvalósult.

 Milyen sikereket ért el munkája során?

Az emberek szeretik a helyi médiát. Ezen 
a területen most már a kábeltelevízió-
szolgáltatás is elérhető, miután sikerült 
megállapodni a helyi szolgáltatóval, az 

  

Hírek
KÉPVISELŐI  FOGADÓÓRÁK
DR. JÓZSA ISTVÁN a 17-es országgyűlé-
si választókerület képviselője június 
23-án, csütörtökön 17 órakor tartja 
fogadóóráját a Kaptárkő u. 8. sz. alatti 
helyiségben.
DR. CSAPODY MIKLÓS országgyűlési 
képviselő minden szerdán 18 órától 
tartja fogadóóráját az MDF XI. ke-
rületi székházában (Bartók B. út 61. 
bejárat a Fadrusz u. felől).
HÁGA MÁRIA, a XI. kerületi Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
szerdai napokon 10–15.30-ig foga-
dóórát tart a Petzvál József u. 42. sz. 
alatt. Telefon: 06/20/203-0860. 

NEMZETI KONZULTÁCIÓ 2005
A Fidesz által kezdeményezett 
Nemzeti Konzultáció 2005 kereté-
ben Budapest jövőjéről és a fontos 
helyi kérdésekről fórumokat rendez-
nek a XI. kerületben is a következő 
helyszíneken és időpontokban: jú-
nius 14., kedd 18 óra, Bocskai út 10., 
vendég Jankó István önkormányzati 
képviselő; június 15., szerda 18 óra, 
Himfy u. 9., vendég Szabó András 
önkormányzati referens; június 
20., hétfő 18 óra, Zsombolyai u. 16., 
vendég Gyorgyevics Miklós önkor-
mányzati képviselő; június 21., kedd 
18 óra, Egry József u. 3-11., vendég 
dr Hoffmann Tamás önkormányza-
ti képviselő; június 23., csütörtök 18 
óra, Baranyai u. 16., vendég Szikra 
Tamás önkormányzati referens; jú-
nius 27., hétfő 18 óra, Bocskai út 43., 
vendég Kopcsay László önkormány-
zati képviselő; június 28., kedd 18 óra, 
Budafoki út 9-11., vendég Molnár 
László önkormányzati referens. A 
Budapest Fórum minden fenti rendez-
vényének házigazdája Deák András  
országgyűlési képviselő.

FIDESZ ÜGYELET ÉS JOGI TANÁCSADÁS
A Fidesz XI. kerületi irodája (XI., 
Budafoki út 9-11.) nyitvatartási ideje: 
hétfő-csütörtök: 10-18, péntek 11-17, 
telefonszám: 209-3439. Kedden a 17. 
választókerület, szerdán a 16. válasz-
tókerület, csütörtökön a 15. választó-
kerület az ügyeletes. Dr. Oláh András 
Sándor ügyvéd ingyenes jogi tanács-
adása nyáron szünetel. 

ÚJBUDAI LIBERÁLIS KLUB
Az Újbudai Liberális Klubban június 
7-én 18 órakor lesz az Ecsed u. 13-
ban. Liberális gazdaságpolitika itthon 
és külföldön címmel dr. Garamhegyi 
Ábel, a GKM külgazdasági helyettes 
államtitkára tart előadást.

PATIKAÜGYELET
A XII. kerületi Déli Patika (Alkotás 
út 1/b. Tel.: 355-4691) tart éjszakai és 
szabadnapi gyógyszertári ügyeletet.
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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!

  

MDF PROGRAMOK
Az MDF XI. kerületi székházában 
(Bartók B. út 61. bejárat a Fadrusz u. 
felől) dr. Tóth László ügyvéd minden 
hónap első és harmadik hétfőjén 16-
18 óra között ingyenes jogi tanács-
adást tart. Minden héten kedden: 
Gondolatkör.

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

MIÉP HÍREK
A MIÉP XI. kerületi irodájában (XI., 
Bartók B. út 96.) minden szerdán dél-
előtt 10-12-ig dr. Csigi Zsolt ügyvéd 
ingyenes jogi tanácsadást tart. Kerekes 
Péter metafizikai pszichoterapeuta 
ingyenes lelki segély tanácsokat ad. 
Jelentkezés a 06/30/384-4873-as mo-
biltelefonon. Ugyanitt a MIÉP XI. ke-
rületi újjáalakult Ifjúsági Tagozata is 
várja a fiatalokat minden hétköznap.

JOBBIK-KAPCSOLAT
Ingyenes pénzügyi tanácsadást tar-
tanak a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom kerületi irodájában 
(Villányi út 20/A, tel.: 365-1488). Az 
elektronikus hírlevélre a www.jobbik.
hu honlapcímen lehet feliratkozni.

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.

KÖZÖS KÉPVISELŐK KLUBJA
Június 13-én, hétfőn 16 órakor lesz 
a Közös Képviselők Klubja követ-
kező rendezvénye a XI. kerüle-
ti Polgármesteri Hivatal (Bocskai 
út 39-41.) földszinti nagytermé-
ben. Tájékoztató hangzik el Újbuda 
Önkormányzatának 2005. évi la-
kóépület-felújítási és az iparosított 
technológiával épült lakóépületek 
fűtési rendszerének korszerűsítésére 
meghirdetett pályázatok elbírálá-
sáról, majd ismertetik az iparosított 
technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerűsítésének 
támogatására kiírt pályázati felhívást. 
A klub vendége lesz Veresné Krajcár 
Izabella alpolgármester, Varga Péter, 
az önkormányzat Városüzemeltetési 
Igazgatóságának igazgatója és 
Kozlovszky Zsuzsanna vezető főtaná-
csos az Országos Lakás- és Építésügyi 
Hivataltól. Kérdéseket előzetesen 
írásban is el lehet juttatni Újbuda 
Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatal lakásgazdálkodási osztályára 
(1115 Bp., Bogyó u. 8.) Győrffy József 
tanácsadó részére. 

KÓRUSTALÁLKOZÓ
A Budapesti Művelődési Központ 
június 16-án, csütörtökön 18 órai 
kezdettel Kórustalálkozót rendez a 
Szent Margit Gimnáziumban (XI., 
Villányi út 5-7.). Közreműködnek: a 
Tors Hammarkör kórus (Svédország), 
karnagy Viktoria Forsberg, a Fővárosi 
Énekkar, karnagy Noszeda Tibor és 
a Budapesti Vándor Kórus, karnagy 
Németh Zsuzsa. A belépés díjtalan.

ÖKUMENIKUS NŐI TALÁLKOZÓ
Mit tegyünk az életünkkel? Mi a si-
ker? címmel június 11-én 10 órai kez-
dettel Ökumenikus Női Találkozót 
szervez a Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Tanácsa Női Bizottsága 
az Ökumenikus Tanács székházában 
(Magyar tudósok krt. 3.). A találkozó 
előadója Jókai Anna Kossuth-díjas író.

PEDAGÓGUS EST
A Pedagógus Nap alkalmából június 9-
én, csütörtökön 18 órától tanárköszön-
tő, tanévbúcsúztató zenés pedagógus 
estet rendeznek a Kamraerdei Ifjúsági 
Parkban. Az Újbuda 75 éves évfordu-
lójához kapcsolódó eseményt Molnár 
Gyula polgármester nyitja meg.

KELENVÖLGYI SRAMLI PARTY
A Saxlehner András Közhasznú 
Egyesület és a Kelenvölgyi Közösségi 
Ház június 10-én, pénteken 18-22 órá-
ig Kelenvölgyi Sramli Party címmel 
zenés mulatságot rendez a közösségi 
házban (XI., Kardhegy u. 2.). Fellép a 
Die Donautaler együttes Gáspár Zoltán 
harmonikás vezetésével. Jegyek elővé-
telben vásárolhatók Farkas Márta ügy-
vezető igazgatónál (06/20/255-0871) és 
a közösségi házban (424-5363). 

Csendes városrész a délkeleti végeken
Simon Károly, Kelenvölgy és Kamaraerdő önkormányzati képviselője

Simon Károly (MSZP-SZDSZ lista) 39 
éves művelődésszervező. Nős, két 
kisgyermek édesapja. Kelenvölgyi 
lakos, itt éltek már a dédszülei is.

A 16. Újbuda legnagyobb területű 
választókörzete, népsűrűséget tekint-
ve viszont a legkisebb. Simon Károly  
2002. óta önkormányzati képviselő itt.

 Melyek választókörzetének sajátosságai?
A 16. számú választókörzet sok apró vá-
rosrészből tevődik össze. Kamaraerdőn 
erdős zöldterületek és családi házas öve-
zetek találhatók. Különleges terület a HM 
kis lakótelepe a Kőérberki úton. A Kama-
raerdőn található idősek otthonában 600 
idős ember él nagyon szép környezetben. 
A kőérberki Tóváros lakótelep 1500 új la-
kásába biztosan nagyon sokan költöznek 
be, és ez jelentős változást hozhat a kerü-
letben. Az itt épülő sportcentrum kiváló 
sportolási lehetőséget nyújt majd. A ki-
vitelezőnél elértük, hogy a HM lakópark 
tartsa meg zártságát, önállóságát. 

 Minek köszönheti választói bizalmát?

Az MSZP és az SZDSZ közös jelöltjeként 
indultam a választásokon, talán én va-
gyok az egyetlen párton kívüli képviselő 
a testületben. A kelenvölgy-kamaraerdei 
részen nem a politika dominál, sőt a po-
litikának nagyon-nagyon kicsi szerepe 
van. Tudatosan tartózkodom is a politi-
kai megnyilvánulásoktól. Az a meggyő-
ződésem, hogy az emberek helyi szinten 
elhatárolódnak a politikától, itt a teljesít-
mények számítanak. Úgy érzem, jól men-
nek a dolgok a kerületben, Újbuda szekere 
most már nem áll meg. 
 A Kardhegy utcai közösségi házban 
dolgoztam. Kelenvölgyben élek, nagyobbik 
gyerekem idejárt óvodába, most iskolás. A 
kisebbik gyerekem most kezdi az óvodát. 
 Úgy érzem, az idős emberekkel is jó 
viszonyt tartok fenn. Tagja vagyok a Pol-
gárok Körének és a Kelen SC-nek. Napi 
kapcsolatban állok választókörzetem la-
kóival. Jóformán a hónap minden napján 
elérhető vagyok számukra. Van egy kis he-
lyi újságunk, a Rikkancs, amit a közösségi 
ház egykori igazgatójával alapítottunk. 
Ez fórumot teremt a helyi önkormányza-
ti képviselőnek, hogy minden hónapban 
beszámolhasson arról, mit végzett, milyen 
megoldandó problémákkal foglalkozik. 

Eurokábellal. Kedvezményes belépést ad-
nak, hogy mindenki láthassa az Újbuda 
TV műsorát. Eddig 25 ezer forint volt a 
csatlakozás a szolgáltatóhoz, mostantól 
4990 forint. Egyébként az Eurokábel igaz-
gatója szintén kelenvölgyi lakos. 
 Előrehaladott az aszfaltszőnyegezési 
program. Útfelújítás történt a Szajol, az 
Ózdi, a Kecskeméti és a Kohó utcában, fő-
városi beruházással pedig a Kamaraerdei 
és a Repülőtéri úton. Idén a Bezdán és Na-
rancs utcák korszerűsítésére kerül sor. A 
járdákat is folyamatosan felújítjuk. Siker-
történet a kelenvölgyi Kéktó téren átadott 
játszótér. Fontos, hogy megépült ez a kö-
zösségi tér. A helyreállítása a domboldal 
rendbetételével folytatódik, egy kis lépcső 
kialakításával és csúszda felszerelésével. 

Több ez, mint játszótér, igazi szabadidő-
park. A közösség erejét mutatja, hogy az 
egyik ott lakó vállalta a park őrzését. 
 A Kelenvölgyi Általános Iskola tető-
szerkezetét kicseréltettük, idén a vizes-
blokkok felújítása következik. Azonban 
a komolyabb belső felújítás a következő 
években elkerülhetetlen. Az elmúlt évben 
az óvodában is nagyszabású korszerűsítés 
zajlott. Új udvari játékokat kaptak, új be-
járatot alakítottak ki, megtörtént az aka-
dálymentesítés. Az óvoda külső udvara 
is teljesen megújult. A közösségi házban a 
szokásos felújítások mellett internetpontot 
is kialakítottak. Fontos számomra a civil 
szervezetek és a Kelen SC sportegyesület 
támogatása. A támogatásuk az előző évek-
hez képest a többszörösére növekedett, 
ezért úgy vélem, a működésük biztosított. 
A Kelen SC helyzete kivételes, gyakor-
latilag a tagságé a sportpálya. Megjelent 
egy téves újságcikk, amely szerint beépül. 
Amíg én önkormányzati képviselő va-
gyok, nem épül lakópark a sportpályán! 
Az egyesületnek számos korosztályos 
futballcsapata van, az arra járók láthatják, 
hogy a pálya tele van gyerekekkel. 
 Megoldást kell találni a forgalomnöve-
kedés megállítására. Kelenvölgy és Kama-
raerdő olyan nyugodt, családi házas zöld-
övezet, ahol már a forgalom minimális nö-
vekedése is ellenérzéseket szül. Határozott 
lépéseket kell tenni a terhelés csökkentése 
érdekében különböző forgalomtechnikai 
eszközökkel, táblákkal és a rendőrség hat-
hatós segítségével. Az átmenő forgalom 
korlátozása fontos, vissza kell állítani a 
nyugodt kisvárosias-falusias környezetet. 
 Az illegális szemétlerakás is nagy 
gondot okoz. A körzetemben egy hulla-
dékgyűjtő sziget van, de sajnos sokan nem 
megfelelően használják. Ide kapcsolódik, 
hogy sikerült bevezetni a tavaszi nagy-
takarítási akciót. Tavasszal és ősszel a 
kihelyezett konténerekbe tehetik a lakók 
a felgyülemlett zöldhulladékot. Ősszel 
ennek az akciónak új formáját szeretnénk 
bevezetni. Kis előrelépés, de azt hiszem, 
sokak öröme, hogy Kelenvölgyben is szép 
muskátlik kerültek a lámpaoszlopokra.  

Wihart-Kiss Tamás

Újbuda képviselő-testülete május 30-i 
rendkívüli ülésén útfelújítási pályáza-
tokról döntött összességében több 
mint 380 millió forint értékben. Ebből 
nagyobb részt a fővárostól átvett, 
kisebb részben saját pénzeszközökkel 
nyújt be pályázatot Újbuda.

Az előterjesztő Molnár Gyula polgármes-
ter hangsúlyozta, hogy az önkormányzat-
nak lehetősége nyílik a Közép-Magyar-
országi Regionális Fejlesztési Tanácstól 
(KMRFT) pályázat útján pénzeszközök-
höz jutni szilárd burkolatú belterületi 
közutak burkolat-felújításához. A pályázat 
elnyerésének feltétele az ötven százalékos 
önrész biztosítása. A rendkívüli ülést a 
szoros határidő indokolta: júniusi pályáza-
ti döntés esetén képzelhető el a novembe-
ri, tehát idei útfelújítás. Az egyik beruhá-
zás több mint 333 millió forint értékben a 

Rétköz utca Gazdagréti út-Gazdagréti tér 
közötti, valamint  a Gazdagréti út Buda-
örsi út- Törökbálinti út közötti útpályájá-
nak  szőnyegezéssel történő megerősítését 
tartalmazza két-két szakaszra osztva. A 
bekerülési költség felét az önkormányzat 
a fővárostól véglegesen átvett pénzeszkö-
zökből finanszírozza, másik ,felét az állam 
a KMRFT-n keresztül. Ez azt jelenti, hogy 
Gazdagrétet 4220 méter új úttal gyakorla-
tilag körbeaszfaltozzák az építők.
 A másik beruházás öt kerületi utcát 
érint: Bikszádi út (Tétényi út – Fehérvári út 
közötti szakasz); Hamzsabégi út (Fehérvá-
ri út – Szerémi sor); Kondorosi út (Tétényi 
út – Szerémi út); Nándorfejérvári út (Hen-
germalom út – Galambóc utca); Petzvál 
József utca (Sárbogárdi út – Bártfai utca). 
A beruházás 99 milliós végösszegéből 50 
százalékot saját forrásból fedez a kerü-
let, a másik felét a KMRFT pályázat adja. 

A gazdagréti beruházás hátteréről Lakos 
Imre alpolgármester elmondta, hogy a 
főváros a kerületek számára 1,5 milliárd 
forintot adott át. Ennek az összegnek a 
tizede irányul a kerületi utakra. Fővárosi 
kezelésű utak felújításáról van szó, kerü-
leti lebonyolításban. A művelet egy réteg 
lemarásával kezdődik, amit két új réteg 
felhordása követ, a szegélyek, autóbusz-
megállók kiépítésével, tehát komplett 
szőnyegezés történik. Az alpolgármester 
hangsúlyozta, hogy a főváros egyébként 
is súlyának megfelelően kezeli Újbuda 
közlekedését: egyedül nálunk zajlik két 
nagyobb útvonal teljes útburkolatcseréje 
– a Balatoni út (M7–Egér út) és a Budafoki 
út (Bogdánfi út–Hengermalom út) – idén 
befejeződik a Kőérberki út rekonstrukció-
ja és megújul az M1-es M7-es találkozásá-
nál épült felüljáró is.

H. L.

Pályázati pénzeket adott át a főváros a kerületeknek

„Körbeaszfaltozzák” Gazdagrétet

CITY1  A kék-ezüst 
színű pajzsmező 
utalás a kerület vá-
rosrészeire a „vizes” 
motívumokra (Du-
na, gyógyfürdők, 
Feneketlen-tó, ke-
serű- és ásványvi-
zek). A  szívpajzs a 

nyugati kaput szimbolizáló városkapuval 
és a mező vörös színével utalás a főváros-
sal való  kapcsolatos jelentőségre.

CITY2  Az osztott 
pajzsmező címerké-
pei a történelmi idők 
fő művelési ágára, a 
szőlészetre utalnak. 
Nem véletlen, hogy 
a Kertészeti és Sző-
lészeti Egyetem is a 
kerületben találha-

tó. A kék mezőben ezüst hullámos pólya a 
kerületre jellemző vizekre utal.

LILIOM  Egyszerű, 
csúcsos három-
szögpajzs, a bal fel-
ső csúcsból indulva 
haránt irányban 
vágott. A jobb fel-
ső, kék mezőben 
stilizált ezüst liliom 
lebeg, mely a tiszta-

ság ősi jelképe és Szent Imre attribútuma 
lévén a kerület eredeti, legelső elnevezésé-
re, Szentimrevárosra utal. Ezért különösen 
is méltó, hogy az új címer a lélek tisztasá-
gának e kerületben hagyományos eszmé-
nyére is emlékeztessen. Az arany mezőben 
a kerületet jelölő XI-es római számjegy.

SZENT ISTVÁN KIRÁLY SZEGFŰJE  A pajzsfő 
méltóságot sugalló arany mezejében cí-

merképként a ke-
rületet jelölő XI-es 
római számjegy 
jelenik meg. Az al-
só, zöld mezőben a 
Sas-hegy és a Gel-
lért-hegy szigorúan 
védett növényrit-
kaságának, István 

király szegfűjének képe. Ez a magyar-
országi bennszülött növényfaj a Budai-
hegyeken kívül másutt a nem tenyészik. 
Ezért méltán kerülhet a pajzsra, mint a 
kerület büszkesége.

ÚJBUDA CÍMERE  A pajzsfő aranylilioma 
szimbolizálja a kerület nevelésben, okta-
tásban betöltött szerepét. A liliom jelképe 
a kerület egyik névadójának, Szent Im-
rének is. A jobboldalon látható öt, ezüst 
pólyával vágott kék mezője Újbuda 11 táj-

egységét, település 
részeit jelképezi, a 
színek válogatásával 
jelezve a részek kü-
lönbözőségét, válto-
zatosságát Az osz-
tások száma meg-
egyezik a városrész  
sorszámával.

Újbudai címertervek
Újbuda önkormányzata pályázatot hirdetett a városrész új címerének megterve-
zésére. Az alábbiakban bemutatjuk a beküldött megoldási javaslatokat és a szer-
zők által mellékelt jeligés, szöveges leírásokat. Kérjük kedves olvasóinkat, hogy a 
tervekkel kapcsolatos véleményüket írják meg szerkesztőségünknek  
levélben  vagy e-mailben. 
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Az idén első alkalommal megrende-
zett közbiztonsági hónap záróesemé-
nyeként majálist szerveztek a Budai 
Parkszínpad előtti téren május 21-én. 

Az egész napos programot kínáló esemé-
nyen közbiztonsági és biztonságtechnikai 
bemutatók mellett gyermekprogramok, 
sörsátor, valamint koncert is várta a láto-
gatókat.
 Az Újbuda Baráti Kör Közhasznú 
Egyesület a kerület 75. születésnapja al-
kalmából közbiztonsági hónapot hirde-
tett meg, amely április 24-én – a katonák, 
rendőrök és más rendvédelmi szervek vé-
dőszentjének –, Szent Györgynek napján 
vette kezdetét és a május 21-i eseménnyel 
zárult. A rendezvényen a polgárőrség, a 
polgári védelem és a rendőrség mellett be-
mutatkoztak a kerület biztonságtechnikai 
cégei is; az érdeklődők tűzoltási gyakor-
latot, kommandós bemutatót láthattak, 
valamint fellépett a magyar kung-fu vá-
logatott is. A programban szerepelt a ke-
resőkutyák bemutatója is, ám műsorukat 
végül nem láthatta a közönség, mert bajba 
került tűzoltók felkutatására kellett bevet-
ni őket. 
 A gyermekeket kézműves foglalkozás, 
a nagyobbakat drogprevenciós sátor várta, 
az apróbbak számára pedig bohócműsor 
nyújtott szórakozási lehetőséget. Délelőtt 

Az idei siker jövőre még több látogatót vonz

Közbiztonsági majális
kiosztották a már korábban meghirdetett 
gyermekrajzpályázat díjait is – a szerve-
zőkhöz sok ügyes és tehetséges kis alkotó 
munkája érkezett meg. 
 Az események központjától kissé tá-
volabb állt a Magyar Csillagászati Egyesü-
let sátra, előtte egy nagy távcső, amelyen 
a Napot lehetett vizsgálni. Az egyesület 
jelenlévő tagjai elmondták, hogy őket is 
meghívták a szervezők, szívesen is jöttek, 
és azzal próbálnak tréfásan a témához 
kapcsolódni, hogy segítenek „biztonságo-
san megfigyelni a Napot”. 
 A majálisok elmaradhatatlan kellékei, 
a sörsátor és a lacipecsenye-sütők sem hi-
ányoztak, este pedig Csocsesz koncertjén 
mulathattak a kitartóbbak. 
 A rendezvény létrehozásában és lebo-
nyolításában részt vettek a kerületi pol-
gárőrök és rendőrök, az önkormányzat 
dolgozói, a polgári védelem munkatársai, 
valamint a Buda XI Tűzoltó-egyesület 
tagjai. Az Újbuda Baráti Kör közbizton-
sági szekciójának vezetője, a rendezvény 
főszervezője, Szivér László lapunknak el-
mondta, nagy öröm volt megszervezni a 
közbiztonsági hónap minden eseményét, 
és remélik, hogy az idén első alkalommal 
megrendezett majális jövőre nagyobb 
nyilvánosságot kaphat, és még több láto-
gatót vonz majd.

(szöllőssy)

Pályázati felhívás

A gyerekeknek izgalmas kaland volt a légi utazás a kosaras emelőkocsival

Az önkormányzat képviselő-testülete 
május 19-i ülésén fogadta el a kerület 
új Közbiztonsági és bűnmegelőzési 
stratégiáját. A koncepció – amelyről 
az előterjesztő alpolgármesterrel, 
dr. Bács Mártonnal beszélgettünk 
– egységesebb, hatékonyabb és 
érzékelhetőbb védelmet ígér Újbuda 
lakosságának.

A fajsúlyos bűncselekményeket tekintve Újbuda a fő-
város legfertőzöttebb kerületei közé tartozik. A hely-
zet romlás indokolta a stratégia kidolgozását?
Nem ez volt az ok, hiszen a statisztikák 
szerint a kerület bűnügyi helyzete évről 
évre javul: míg 2002-ben még 1881 ki-
emelt bűncselekmény – rablás, betörés, 
lopás, gépkocsi-feltörés és -eltulajdonítás 
– történt a kerületben, 2003-ben ez a szám 
1765-re apadt, tavaly pedig már „csak” 
1391 ilyen esetet regisztráltak.
 Ami azonban nem jelenti azt, hogy 
nyugodtan ülhetnénk a babérjainkon. 
Újbuda ugyanis – helyzetéből fakadóan 
– sajnos ideális terep a bűnözőknek. Bár-
milyen irányban pillanatok alatt elhagy-
ható – autópályán akár külföldre is –, ami 
megkönnyíti a bűnözők menekülését. Hat 
lakótelep található a kerületben, ahol több 
tízezer gépkocsi parkol őrizetlenül, ideá-
lis vadászterületet jelentve a gépkocsikra 
specializálódott bűnbandáknak. Emellett 
Újbudán negyvenezer nyugdíjas él, akik 
életkori sajátosságaiknál fogva kevésbé 
tudják megvédeni magukat, és akkor 
még nem is beszéltünk a kerület vagyo-
nosabb villanegyedeiről, amelyek ugyan-
csak csábító célpontok a rossz szándékú  
látogatóknak.

Vajon a lakosság közbiztonsággal kapcsolatos szub-
jektív érzése is követi a számok sugallta javulást?

Több okból sem. A közbiztonságot nyil-
ván a bűnözés alakulása befolyásolja leg-
inkább, ami aláássa az emberek anyagi, 
szellemi jólétét, súlyosan sérti az emberi 
méltóságot, és erőszakos légkört teremt. 
A nagyvárosokban – márpedig a 140 
ezer lakosú Újbudát, az „ország ötödik 
legnagyobb települését” joggal tekinthet-
jük ilyennek – sajnos tömegessé váltak 
az olyan „klasszikus” bűncselekmények, 
amelyek miatt a lakosság az indokoltnál 
rosszabbnak ítéli meg a közbiztonság ál-
lapotát. Igaz az is, hogy a megélhetéshez 
szükséges anyagi javak korlátozottsága is 
egyre többeket sodor bűnözésbe. A társa-
dalomban kialakult feszültségekre utal az 

élet és a testi épség értékének csökkenése, 
a konfliktusok erőszakos megoldására 
való hajlam, és persze a biztonságérzetet 
befolyásolja a sajtó is, amely – nézettséget, 
eladási számokat növelendő – hatásvadász 
és ezért torz képet fest a bűnözés valódi 
helyzetéről.

Nem a rendőrség feladata a közbiztonság javítása?

Az élet egyre bonyolultabb, s vele a bű-
nözés is. Minden kihívásra ma már kép-
telen egyetlen szervezet választ adni. A 
rendőrség alapvetően reagáló típusú in-

tézmény, ezért egyre nagyobb szerep jut 
a bűnmegelőzésnek, ezen belül pedig a 
civil szféra kezdeményezéseinek, például 
a kerület öt polgárőr szervezetének. Rövi-
desen beindul a Szomszédok Egymásért 
Mozgalom (SZEM) is, de említhetném az 
önkormányzat által működtetett Újbuda 
11 Kht.-t is, amelynek a bűnmegelőzés és a 
drogprevenció a feladata.

Ami a drogprevenciót illeti, az nem csupán a mélyebb 
társadalmi okok következményeinek felületi, ezért 
kétes hatékonyságú kezelése?

A mélyebb társadalmi gondokat nem ezen 
a szinten kell megoldani. A bűnözővé vá-
lás azonban habitus kérdése is, márpedig 
sajnos manapság egyfajta divattá vált a 
kábítószer, elsősorban a könnyű drogok, 
használata, ami ellen tenni kell.
 Nagyon fontos, hogy a szülők tud-
ják, van olyan hely, ahová a diszkréciót 
megőrizve, a gyerek jövőjének veszélyez-
tetése nélkül fordulhatnak, ha mondjuk 

felfedezik, hogy csemetéjük a Kinder-to-
jás kapszulájában korántsem összerakós  
figurát rejteget.

Mit várhatunk a koncepció megvalósulásától?

Csak a legfontosabbakat említve, az ön-
kormányzat korábban is törekedett, hogy 
a kerület minden része kapjon valami 
pluszt a közbiztonság növelésére: Őrme-
zőn, Gazdagréten már működik a térfi-
gyelő rendszer, Albertfalván rendőrőrs 
van, Kelenföldön pedig lakótelepi rend-
őrség. Csak Lágymányos volt kivétel, év 
végéig azonban ide is kamerarendszert 
telepítünk.
 A bűnmegelőzés szempontjából nagy 
értéket jelentenek a kerület polgárőrségei. 
Az ő munkájuk támogatásával, láthatóbbá 
tételével – viszonylag csekély forrás bevo-
násával is – jelentősen javítható a közbiz-
tonság. A tevékenységüket koordinációs 
tanács hangolja majd össze, amelyben 
egyebek közt a közbiztonságért felelős 
alpolgármester, a közbiztonsági tanács-
nok, a polgárőrségek vezetői és a kerületi 
rendőrkapitányság egy munkatársa foglal 
helyet. Július elejétől már működik a Pol-
gárőr Szolgáltató Centrum is. Egyebek 
közt itt lesz majd a diszpécserszolgálat, s a 
centrum szerzi be központilag a polgárőr-
hálózat működtetéséhez szükséges felsze-
relést is. A polgárőrök egységes formaru-
hát, s a járőrözéshez négy Suzuki Wagon 
R+ gépkocsit kapnak, a rendőrkapitány 
úr ígérete szerint pedig mindegyikben ott 
ül majd egy rendőr is, hogy szükség ese-
tén azonnal intézkedhessen. A kocsikban 
rendszámfelismerő rendszert is elhelye-
zünk, amelyekhez egyébként pályázati 
formában jutottunk.

Csekély forrásokat említett. Pontosan mekkora  
összegről van szó?

A költségvetésben mindössze húszmillió 
forintot különítettünk el a koncepcióban 
foglalt feladatok megoldására. A lágymá-
nyosi térfigyelő rendszer létrehozására 
negyvenmillió forintot fordítunk, ez a 
költségvetésben külön soron szerepel. 
Azzal azonban, hogy a bűnmegelőzés 
szereplői egységesen lépnek fel, megsok-
szorozódik a befektetés hatása. A lakók 
látják, hogy vigyáznak rájuk, ám koránt-
sem csupán a szubjektív biztonságérzetük 
javul – mivel növekszik a lebukás veszélye 
–, a bűnözök a valóságban is fokozatosan 
kiszorulnak a kerületből.

(kocsis)

A bűnözők kiszorulnak a kerületből
Július elsejétől már működik a Polgárőr Szolgáltató Centrum

Egy monitor négy kamera képét mutatja

A 32. Budapest Őr és Díszezred
és a XI. kerületi Rendőrkapitányság nyílt napja

Falbontó a kocsmában
Május 30-án éjjel az egyik kerületi pin-
cekocsma csaposa bezárta az üzletet, és 
elment szórakoznia barátaival. Úgy ter-
vezte, hogy hajnaltájban visszajön kasszát 
zárni. Fél négykor érkezett a kocsmához, 
és az ablakon keresztül imbolygó fényeket 
vett észre, mintha valaki elemlámpával 
világítana bent. Megvárta, amíg kijött a 
hívatlan vendég, majd leteperte, s vissza-
tartotta a rendőrök kiérkezéséig. Mint ki-
derült, az ismeretlen körülbelül 40 ezer fo-
rintnyi készpénzt zsákmányolt az ivóból, 
ahová egyébként régi betörőmódszerrel, 
azaz falbontással jutott be.

Rablás a parkban
Hat idegen vett körül egy testvérpárt má-
jus 29-én éjjel a Petőfi híd budai hídfőjénél 
található parkban. Egyiküket többször is 
megütötték, és elvették a mobiltelefon-
ját, de a másikukat is megszabadították 
a mobilkészülékétől, illetve a pénzétől. A 
rablás után a sértettek rögtön értesítették 
a rendőrséget. A helyszínre érkező rend-
őrök alaposan átkutatatták a parkot, s a 
sértettek által adott személyleírás alapján 
rá is találtak a hatból három támadóra. Az 
egyik telefonkészülék is előkerült az elszá-
moltatás során. 

Jöttek, láttak, vittek
Május 12-én délután népes, négy nőből és 
két férfiből álló társaság lépett be a Savoya-
park bevásárlóközpont egyik fehérnemű 
üzletébe. Különböző árucikkek iránt ér-
deklődtek és meg is mutattatták azokat a 
bolt egyetlen eladójával. Miközben az el-
adó igyekezett eleget tenni a kéréseknek, 
a csoport néhány tagja a többiek takará-
sában különféle fehérneműket lopott el. 
Körülbelül 10-15 perc után aztán ugyan-
azzal a hirtelenséggel távoztak, ahogy ér-
keztek. Az alkalmazott csak ezután vette 
észre, hogy több termék is hiányzik a bolt 
készletéből. Kiderült, a hattagú csoport 
350 ezer forint értékű árut lopott el a maga 
keltette kavarodásban. 

Tankostól loptak benzint 
Május 20-án délután egy férfi telefonált 
a rendőrség ügyeletére, aki elmondta, ki-
szerelték és elvitték a benzintankot Lada 
típusú gépkocsijából, melyben egyébként 
harminc liter üzemanyag volt. Az eset 
a Kérő utcában történt. A rendőrök kö-
rültekintő adat- és információgyűjtést 
végeztek a környéken, valamint korábbi 
benzinlopásos ügyeket is elemeztek. A 
szálak végül egy 19 éves hajléktalanhoz 
vezettek, akit hamarosan elfogtak. A fi-
atalember beismerte, a Kérő utcai eseten 
kívül még nyolc autóból, főként Ladák-
ból szerelte ki a tankot.  

Kerekekre vadásztak
Május 27-én éjjel az Ulászló utcában jár-
őröző rendőrök észrevettek egy éppen 
leparkoló kisteherautót, melyben két férfi 
ült. Az utas kiszállt és távozott, a vezető 
azonban a volán mögött maradt.
 A rendőrök vártak egy ideig, majd 
odamentek a kisteherautóhoz, s igazol-
tatták a vezetőjét. A sofőr először azt 
mondta, csak véletlenül jártak erre, és 
azért álltak meg, hogy a barátja sétálhas-
son egy kicsit. A rendőrök átvizsgálták 
a kisteherautót, melyben több értékes 
alufelnire, illetve gumiköpenyre, vala-
mint kerékszereléshez használatos szer-
számokra bukkantak.
 Az újbóli elszámoltatás során a kocsi 
vezetője elismerte, megrendelésre lop-
nak autókerekeket. A barátja sem sétál-
ni ment, hanem azért, hogy felderítse a 
terepet. A rendőrök ezután átkutatták a 
környéket, s ráleltek a másik férfira is. 

Tolvajok a rendelőben
Úgy tűnik a tolvajoknak már az orvosi 
rendelő sem szent: ismeretlenek elvitték 
a Vahot utcai orvosi rendelő első emeleti 
várójából a személyi mérleget. Hogy pon-
tosan mikor történt az eset, nem tudni, 
annyi bizonyos, hogy utoljára május 25-
én mérte meg magát rajta az egyik beteg.  

S. F.

Tűz a Fraknó utcában
Június 2-án hajnalban tűz ütött ki a 
Fraknó utcában, egy tízemeletes panel-
ház nyolcadik emeletén az egyik lakásá-
ban. A tűzoltók kiérkezésekor a kétszo-
bás lakás már teljesen lángokban állt, s 
a tűz átterjedt a kilencedik emeletre is, 
szerencsére a felső lakásban csak a szel-
lőzőcsatornát takaró szekrényt gyulladt 
meg. A tűzoltóknak – miután megaka-
dályozták a lángok továbbterjedését – fél 
óra alatt sikerült teljesen eloltani a tüzet, 
a nyolcadik emeleti lakás azonban tel-
jesen kiégett. A lakástűznek két sérültje 
van – egy negyven éves férfi és a nővé-
re –, őket a tűzoltók mentették ki, és a 
mentők súlyos-életveszélyes égési sérü-
lésekkel kórházba szállították. Több la-
kót légzőmaszkkal vittek ki az épületből. 
Az oltási munkálatok és az átszellőztetés 
után a felsőbb szinteken lakók visszatér-
hettek otthonaikba. Megkezdődött a tűz 
okának vizsgálata is, az eredmény lap-
zártakor még nem volt ismert.

RENDŐRSÉGI HÍREK

Pályázat az iparosított technológiával 
épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerűsítésének, felújításának és a 
lakóépületek környezete felújításának 
támogatására.

Az önkormányzat első alkalommal 2004-
ben hirdette meg az iparosított technoló-
giával épült lakóépületek energia-meg-
takarítást eredményező felújításának 
támogatását. A benyújtott pályázatok 
mindegyike elnyerte mind az önkor-
mányzat, mind az állam által nyújtandó 
támogatást. 
 Budapest Főváros XI. kerületi Ön-
kormányzata 2005-ben is támogatni kí-
vánja az iparosított technológiával épült 
lakóépületek energia-megtakarítást 
eredményező felújítását, ezért a regioná-
lis fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős 
tárca nélküli miniszter által meghirdetett 
LKFT-2005-LA-2 pályázatához kapcso-
lódva pályázatot hirdet az iparosított tech-
nológiával épült lakóépületek energia-

megtakarítást eredményező felújításának 
és a lakóépületek környezete felújításának 
támogatására. A pályázat szempontjából 
iparosított technológiával épült lakóépü-
leteknek tekintendő a panel, a blokk, az 
alagútzsalus, az öntöttfalas, a vasbeton 
vázas és egyéb előre gyártott technológia 
felhasználásával épült lakóépület. 
 A támogatási rendszer részletes sza-
bályait a módosított 43/2004./IX.20./ 
ÖK számú rendelet tartalmazza. Az 
Önkormányzat rendelete és mellékletei 
térítésmentesen beszerezhetők Budapest 
Főváros XI. kerületi Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatalának Ügyfélszolgála-
tán (XI. ker., Bocskai út 39–41.), valamint 
letölthető az Önkormányzat internetes 
honlapjáról (www.bp11.hu).
 A pályázatok benyújtási határideje: 
2005. augusztus 15. A pályázatokat 2 ere-
deti és 1 másolt példányban kell megkül-
deni Budapest Főváros XI. kerületi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatalának (1113 
Budapest, Bocskai út 39–41.), vagy benyúj-
tani ugyanitt a hivatal Ügyfélszolgálatán.

Június 11-én 10 órától második alka-
lommal rendezzük meg a 32. Buda-
pest Őr és Díszezred és a BRFK XI. 
kerületi Rendőrkapitányság közös, 
nyílt napját az ezred Bp. XI. ker., 
Budaörsi út 47-53. szám alatt talál-
ható laktanyájában, melyre ezúton 
tisztelettel meghívjuk Önöket! 

A rendezvény részletes programja:
  09.00 kapunyitás,   09.50 megnyi-
tó,  10.00 alaki és zenekari bemutató, 
mazsoorettek,  10.50 katonai rendészek 
bemutatója (szállítmánybiztosítás, táma-
dás elhárítása),  11.15 önvédelmi bemu-
tató,  11.30 rendőrségi kutyás bemutató, 
 11.50 katonák és rendőrök közös be-

mutatója (VIP személy érkezése helikop-
teren, támadás elhárítása),  12.10 közös 
kommandós akció a rohampályán, kato-
nai közelharc-bemutató,  12.30 közép-
iskolás labdarúgó-bajnokság eredmény-
hirdetése,  13.00 ebéd,  14.00 kulturális 
műsor, állandó kiállítások megtekintése, 
 16.00 a nyílt nap zárása.

A rendezvény ideje alatt megtekinthető:  
technikai bemutató (harcjárművek, víz-
ágyú, motoros és lovas járőrök, fegyve-
rek) bűnmegelőzési sátor (drog, vagyon- 
és áldozatvédelem), baleset-megelőzési 
sátor (az elmúlt évek közlekedési balese-
teiről készült fényképek, baleset-meg-
előzési kiadványok, tájékoztatók stb.), 

körözéseket bemutató sátor (a BRFK és 
a XI. ker. Rendőrkapitányság aktuális 
felhívásai, grafikai rajzok, díjkitűzések), 
az Opel Invest kiállítása, tűzszerész és 
aknakutató járőr, polgári védelmi esz-
közök, military shop, egészségügyi sátor 
(vérnyomásmérés, sürgősségi ellátás).

A jó hangulatról gondoskodnak a gyer-
mekprogramok (légvár, arcfestés), a lán-
gos-, kürtőskalács- és vattacukorárusok, 
a pecsenyesütők és sörsátrak.

Talpas László ezredes, a 32. Budapest Őr 
és Díszezred parancsnoka és dr. Czellér 
Ferenc r. ezredes, a BRFK XI . kerületi 
Rendőrkapitányság vezetője
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Molnár Gyula polgármester



várta a kicsiket. A gyerekek ismerked-
hettek például a nemezkészítés fogása-
ival, készíthettek csuhéból, magokból 
apró ajándékokat, vagy próbára tehették 
szobrászhajlamaikat marcipángyurma 
formálásával.
 A gyerekek vonatozása, a vásári forga-
tag, a színpad előtti csápolás, sorbanállás a 

sörért, az ínycsiklandó sültek 
illata, padokon ücsörgés és 

beszélgetés, várakozás 
az enyhet hozó szellőre 
– nos mindez is volt ez 

a tikkasztó dél-
előttökből 

és forró 
h a n -
g u l a t ú 
délutá-
nok b ól 
álló ün-
nep. Az 
újbudai 
családok 
ünnepe.

(k. k.)
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Minden tekintetben forró hangulatú és 
minden korábbinál nagyobb rendez-
vénnyel ünnepelte Újbuda a 75 éves 
fennállását, egyben a kerület hivatalos 
keresztelőjét. Egyre több az ismerős arc 
a jubileumi év rendezvényein, jeléül, 
hogy mind többen érzik igazi ottho-
nuknak e sokszínű kerületet.

folytatás az első oldalról 
Annak sem kellett elkeserednie, aki le-
maradt e nyúlfarknyi ízelítőről, mert az 
est folyamán még hallhatta a „Király le-
hetsz” című dalt – immár a megasztáros 
Bálint Ádám torkából, aki júliustól ala-
kítja majd Rómeót. De ne szaladjunk 
ennyire előre az időben, hiszen ott volt 
még a Groovehouse, a Crystal és Kozsó, 
hogy előkészítse a terepet Újbuda szüle-
tésnapi névadó ünnepségéhez, ami azon-
ban egy percig sem volt hivatalos, annál 
inkább bensőséges és nem nélkülözte a 
meglepő fordulatokat sem.

A mi városunk
Először Molnár Gyula polgármester emlé-
kezett meg röviden a 75 évvel ezelőtti nap-
ról, amikor az országgyűlés a XI. kerület 
megalakításáról döntött, majd így folytat-
ta: „Most megirigyeltük azokat a kerülete-
ket, amelyekben a puszta sorszám mellett 
egy név is erősíti az azonosulást. Holnap-
tól ezért legyen hivatalosan is Újbuda a 
főváros XI. kerülete”. „Azért ÚJ, mert itt 
fejlődik a legerőteljesebben a város” – tette 
hozzá magyarázólag.
 Ezt követően a színpadra kért képvise-
lő-testület előtt meggyújtották az Újbuda 
lobogását, jövőjét jelképező lángot. Több 

ezer Újbuda-lufi szállt a magasba, hullott 
a konfetti, csillagszóró szikrázott, s repü-
lő körözött a tér felett „Újbuda a mi váro-
sunk” feliratot vontatva.
 Majd következett a meglepetés: kap-
csolták a Szent Imre Kórházat, s az óriás 
kivetítőn megjelent a kerület legifjabb pol-
gára, Kiss Richárd Bendegúz, aki a szám-
misztikáról még mit sem sejtve, hogyhogy 
nem, éppen délelőtt 11 órakor látta meg 
a napvilágot. Boldog szüleinek Mészá-
ros Nóra, az idei középiskolás és Kerekes 
Sándor Bence általános iskolás diákpol-
gármester nyújtotta át az önkormányzat 
hetvenötezer forintos és az OTP Bank Rt. 
Budapesti Régió által felajánlott ötvenezer 
forintos pénz-, illetve a Régió Játékáruház 
harmincezer forintos ajándékutalványát. 
Bendegúz a rendezvény főszponzorától, 
a T-Mobile-tól egy Nokia 6610i/SL mo-
biltelefont is kapott. G. Németh György 
kommunikációs igazgató a színpadról 
külön is köszöntötte a kétségtelenül leg-
ifjabb T-Mobile-előfizetőt. „Legyen jobb 
együtt velünk a világ” – mondta, kicsit 
csavarva egyet a cég szlogenén.
 G. Németh Györgyöt a színpadról le-
lépve a T-Mobile és a kerület együttéléséről 
kérdeztük. A kommunikációs igazgató el-
mondta, hogy mind a lakossággal, mind az 
önkormányzattal, mind a kerület cégeivel 
nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki. A T-
Mobile számos formában vesz részt a kö-
zösségi feladatok támogatásában, s ennek 
csupán egyik eleme a rendezvények, mint 
például a mostani születésnap, szponzorá-
lása. A telekommunikációs cég az egészség 
megőrzését, a kultúrát és az oktatást is je-
lentős összegekkel támogatja Újbudán. 
 Hátra volt még egy újabb kapcso-
lás, ezúttal a tv11 stúdiójába, ahonnan 

Vincze Kinga főszerkesztő jelentette be, 
hogy a kerület közösségi televízióját 
ezután Újbuda TV-nek hívják – termé-
szetesen mindezt felvételről, hiszen ő 
is ott ünnepelt a színpadon. S, ha már a 
tévéről esett szó, a stúdió munkatársai 
rendezték a születésnapi bulit – aki ott 
volt, tapasztalhatta, milyen profi mó-
don. Aki pedig kicsit is konyít a rendez-
vény-szervezéshez, az tudja, hogy dra-
maturgiailag is mesterien volt felépítve. 
Ezt mintegy bizonyítandó, a születésna-
pi ceremónia emelkedett pillanatai után 
következett a vasárnapi nagy durranás: 
a megasztárok koncertje.

Megasztár
Bemelegítésként egy tavalyi csillag, Gás-
pár Laci hangolta fel a közönséget: „a 
szív egy érzés nélkül mondd mit ér?” 
– szállt a hajdani Máthé Péter dal, az-
tán máris a színpadon volt az idei csapat. 
Mind a tizenegyen, csupán a gerincével 
bajlódó győztes, Molnár Ferenc, mű-
vésznevén Caramel hiányzott, s már 
indult is a Zenevonat.
 A koncertről itt csupán annyit, hogy 
a megasztárok mindössze két hete járják 
az országot, s a műsoruk mostanra kristá-
lyosodott ki igazán. Ismét bebizonyosult, 
hogy tévébeli látványos show-elemek ide 
vagy oda, élőben azért minden hatáso-
sabb – visítottak is a tinik tisztességgel, 
amikor Torres Dániel vagy Palcsó Tamás 
jutott a mikrofonhoz.
 A megasztárok koncertje méltó koro-
na volt Újbuda születésnapján. Hazafelé 
menet még hosszú ideig ott csengett az 
ember fülében az utolsó, Pierrot-dal: „Várj 
még, nehogy elfújd a gyönyörű álmot”. 

ÚJBUDA: Új nevét ünnepelte a kerület
Nehezebb 
műfajok
A születésnapon 
a könnyed szóra-
kozás mellett ko-
molyabb témák is 
helyet kaptak. Az 
Újbuda 11 Kht. 
például a bűn-
megelőzésben és 
drogprevencióban 
vállalt feladatait 
népszerűsítette, a 
Szent Imre Kórház 
munkatársai pedig 
egészségügyi taná-
csokkal szolgáltak 
a látogatóknak. 
Sátrukban sokan 
kértek tájékoztatást 
diétával és a cu-
korbetegség keze-
lésével kapcsolatos 
kérdésekben, vagy 
vették igénybe a 
díjmentes kolesz-
terin-, testzsír- és 
vérnyomásmérést.
 A betegség-
megelőzést tűzték 
célul az Egészséges 
Vérsejt Alapítvány 
ugyancsak jelenlé-
vő munkatársai is. 
Az alapvetően daganatos betegek gyógy-
kezeltetésére létrehozott alapítvány új 
kezdeményezése felett az önkormányzat, 
és személyesen Molnár Gyula polgármes-
ter vállalt védnökséget. Az Egészségjárat 
egy – a tervek szerint júliusban induló 
– mobil szűrőállomás, amelyben szakor-
vosok végeznek majd allergia-, bőrgyógy-
ászati-, ortopédiai- és általános belgyó-
gyászati vizsgálatokat. 

Gyereknap – családi nap
Május utolsó hétvégéje nem csupán a ke-
rület ünnepe, hanem egyben gyereknap 
is volt – egyébként a kerület több pontján 
egyszerre – ennek megfelelően a legki-
sebbek is seregnyi szórakozási lehető-
ség közül válogathattak. Ezúttal sem 
hiányzott a rendezvényről a vidám-
park és most is voltak pónilovak, igaz 
ők is tikkadoztak a hőségben, akár 
kis lovasaik.
 Kánikula ide vagy oda, mindig 
tele volt a díjmentes Levendula kre-
atív játszóház is, amely most még 
a korábbi rendezvényeknél is 
sokkal nagyobb 
területen 
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A Széphalom Kiadónál jelent meg Jókai 
Anna Majd című novellagyűjteménye, 
amely a mese, a sci-fi és az általa teremtett 
„spirituális realizmus” határterületén sze-
retetteljes iróniával jeleníti meg a korunk-
ra jellemző nyitott sorskérdéseket.  
A Pont Kiadó adta ki Albert Gábor Zsák-

utcák hősei című kisregényét, amely az 
első olyan könyv, amely a sokáig negatív 
megítélésű Szemere Bertalant érdemé-
nek megfelelően mutatja be, lényegében 
igazságot szolgáltat neki. Az egykori mi-
niszterelnök „zsákutcás” történetében 
Albert felmutatja azokat a pozitív, emberi 
és nemzetépítő tendenciákat, amelyekről 
Kossuth-ellenessége miatt egy évszázad-
dal hallgattak a téma szakértői. 
 Az Ünnepi Könyvhét egyik legnagyobb 
szenzációjának ígérkezik Szent Ágoston 
Az Isten városáról című, monumentális 
könyvének a megjelentése, a Kairosz Kiadó 
részéről. A négykötetes munka első részét 
olvashatjuk most, Földvári Antal fordításá-
ban. A teljes munka további két kötete idén 
karácsonyra, a záró kötet pedig a jövő évi 
könyvünnepre jelenik meg. 
 A kerületünkben működő kiadók közül 
a Nap Kiadó több új kötetet is megjelente-
tett a könyvhétre: a cég nagysikerű, misszi-
ós feladatot vállaló és betöltő In memoriam 
sorozatának legújabb kötete Ady Endre 
életét és munkásságát mutatja be A Komp-
ország poétája címmel. Ugyancsak nagy 
érdeklődésre tarthat számot Ágh István A 
megtalált időből című verseskötete. 

Bodnár Dániel
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Rendhagyó rádiófelvételre került sor a 
Karinthy Színházban május 28-án: az 
érdeklődők a kerületünk névváltozá-
sával foglalkozó Újbuda születik című 
kabarét tekinthették meg Eszenyi 
Enikő műsorával megtoldva. Mindkét 
produkció novemberben hangzik el a 
Magyar Rádióban.

A szerkesztő-rendező Kaposi Miklós be-
vezetőjében elmondta: csaknem min-
den tizedik fővárosi e kerületben él, s a 
Kelenföldi pályaudvart 1876-ban éppen 
Újbudának hívták. Gazdagrétet a XVII. 
században – a jó szőlőtermés miatt – úgy 
emlegették, Isten kútja; míg ma az itt élők 
közül többen úgy érzik: megfogták az Is-
ten lábát. A lakosok egyedül a közlekedési 
viszonyokkal nincsenek kibékülve, de már 
a középkorban is hasonló volt a helyzet, 
ugyanis erre vezetett az Alföldről Bécsbe 
tartó marhahajtó út. – Úgyhogy az a mar-
ha, aki követni akarja az akkori módszert, 
mehet egyenesen Bécsbe – jelentette ki a 
szerkesztő, harsány derültséget kiváltva. 
 Az első humoreszk – Trunkó Barna-
bás Heraldika című írása – azzal foglal-
kozott, mit ábrázoljon Újbuda címere. 
– Legyen rajta egy malom tizenegy zsák 
búzával, mert Molnár Gyulának hívják 
a polgármestert! – hangzott el a tréfás ja-
vaslat. A műsör középső harmadában a 
közreműködők a kerületben élt és élő jeles 
irodalmi személyiségeknek, nem utolsó-
sorban a színház névadójának, Karinthy 
Frigyesnek emlékét idézték meg. A humo-
rista nemcsak vicces, de csípős hangvételű 
írásokat is közölt a kerületről: a Gellért-
hegyről szóló, 1930-ban keletkezett kroki-
jában például szóvá tette, hogy az állandó 
építkezések miatt az állványzatokon és 
paravánokon kívül semmit sem lehet lát-
ni belőle. – Hagyják már békén szegényt! 
– zárult az írás. A műsort Trunkó Barna-

bás Magas szintű tárgyalás című jelenete 
zárta, melyben az új nevét felvett Újbuda 
képviselője találkozik a Duna túloldalán 
fekvő Ferencváros delegáltjával, és nézet-
eltérés támad köztük amiatt, hogy melyi-
kük hány madarat birtokoljon a Szabad-
ság híd turuljai közül…
 A felvétel nem volt mentes a spontán 
kialakult vicces szituációktól sem: Szilágyi 

Tibor például némi késéssel érkezett a szín-
padra, mert eltévedt a kulisszák mögötti 
„labirintusban”. – Ha hiszik, ha nem, egész 
délután gyakoroltuk, hogy így legyen! 
– mókázott. A közönség az előadás végén 
hangos tapssal köszönte meg a neves sze-
replőgárda – Benedek Miklós, Eszenyi Eni-
kő, Mikó István, Szilágyi Tibor, Szombathy 
Gyula – előadását; ám az igazi meglepetés 
csak ezután következett, ugyanis ekkor 

Újbuda születik – a rádióban is
Kabaréfelvétel váratlan ráadással

A XI. kerület 75. születésnapja alkal-
mából a Petőfi Musical Stúdió ünnepi 
műsort adott május 27-én este a Fővá-
rosi Művelődési Házban.

A kerület összes iskolája, mintegy három-
száz tanuló kapott meghívást a program-
ra. A megjelenteket Veresné Krajcár Iza-
bella alpolgármester köszöntötte, ezután a 
Petőfi Musical Stúdió tagjai legsikeresebb 
produkcióikból adtak elő részleteket, nagy 
tetszést aratva a közönség körében. 
 A Valahol Európában című musicalt 
Balázs Béla és Radványi Géza filmforga-
tókönyve alapján Böhm György, Horváth 
Péter, Korcsmáros György, Nemes Isván 
írta, zenéjét pedig Dés László szerezte. Az 
előadás zenei vezetője Bőszes Sándorné, 
a rendező Somogyi Szilárd volt. A musi-
cal régóta van a stúdió repertoárján. Az 
évek során a szereplők folyamatosan vál-
toztak, de a produkció sikere mindvégig 
töretlen maradt.
 Az est folyamán részletek hangzottak 
el egy újabban bemutatott musicalből, 
az Álarcosbálból is. Szabó Magda kifeje-
zetten a stúdió számára adta meg az en-
gedélyt, hogy regényét Somogyi Szilárd 
színpadra alkalmazza. A lebilincselően 
izgalmas történet musical-adaptációjá-
hoz a zenét Szemenyei János szerezte. A 
kétrészes mű teljes előadását június 25-én 
és 26-án 20 órakor a Városmajori Sza-
badtéri Színpadon tekinthetik meg az ér-
deklődők. Bősze Sándorné az Újbudának 
elmondta: Szabó Józseffel 1995-ben alapí-
tották a stúdiót a Petőfi Sándor Általános 
Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 
diákjaiból. Elsődleges céljuk az volt, hogy 
a diákok tartalmasan töltsék el szabadide-
jüket, s közben a musical és a rockopera 
műfaján keresztül a zeneirodalom reme-
keivel is megismerkedjenek. A kezdetben 
még csak harmincfős stúdió mára közel 

száztagúra gyarapodott. Tagjaik életkora 
6 és 40 év között van. Ez a korkülönbség 
nagy feladatot ró a résztvevőkre, hiszen 

meg kellett tanulniuk az alkalmazko-
dást, egymás segítését. Az elmúlt évek 
során szoros barátságok szövődtek, s má-
ra egy nagy családként dolgoznak együtt 
ugyanazért a célért. 
 A Petőfi Musical Stúdió tagjai közül 
az utóbbi időben négy tanulót vettek fel 
a Színház és Filmművészeti Egyetem-
re, ketten tanulnak tovább a Fővárosi 
Operett Színház stúdiójában. Többen 
végeztek a Theatrum Színiakadémián 
és a Szinkronszínészképzőben. A stú-
diót évek óta támogatja Újbuda Önkor-
mányzata, amit most ezzel az ünnepi 
műsorral is megköszöntek.

(deák)

Mint egy nagy család
A Petőfi Musical Stúdió ünnepi műsora az FMH-ban

folytatás az első oldalról
Ismeretes, hogy az Ünnepi Könyvhét öt-
letgazdája, Supka Géza 1920-1944 között a 
Bocskai út 23. szám alatti épületben lakott. 
Az ő kezdeményezésére 1929-ben rendez-
ték meg hazánkban először a könyvhetet. 
E mellett Karinthy Frigyes, fiai, Ferenc 
és Gábor, Móricz Zsigmond, Illés Endre 
és mások írói munkássága, a híres Hadik 
Kávéház emlékezete ösztönözte arra az 
önkormányzatot, hogy a Magyar Könyv-
kiadók és Könyvterjesztők Egyesülésével 
(MKKE) együttműködésben csatlakoz-
zék 2004-ben a főváros könyvheti prog-
ramjaihoz, és a Móricz Zsigmond kör-
téren Ünnepi Könyvhetet rendezzen. Az 
idei könyvhét koszorúzással egybekötött 
megemlékezéssel kezdődött, Supka Géza 
egykori lakóépülete előtt, a tiszteletére ál-
lított emléktáblánál. Az ünnepélyes meg-
nyitón megjelent Molnár Gyula, Újbuda 
polgármestere is. 
 Az idén két olyan esemény is zajlik, 
amelyek növelhetik az olvasás iránti ér-
deklődést: az egyik József Attila születé-
sének 100. évfordulója, a másik pedig A 
Nagy Könyv játéksorozat. A különböző 
kutatásokból, felmérésekből azonban 
sajnos az derül ki, hogy három évtizede 
folyamatosan csökken az olvasásra fordí-
tott idő. A XX. század hetvenes éveiben 
még napi 40 percet szántak az emberek 
olvasásra, 2000-ben viszont már csak 
húszat. A felnőtt lakosság több mint fele 
egy könyvet sem olvas el évente, a követ-
kező kategóriába tartoznak azok, akik évi 
egy könyvet olvasnak el. Ami különösen 
aggasztó, hogy a Szonda Ipsos 2004-ben 

közölt adatai szerint a 8-14 éves korosz-
tály 17 százaléka egyáltalán nem vesz a 
kezébe könyvet. Egy 2003-as nemzetkö-
zi felmérés (PISA) pedig megállapította: 
bár a 15 éves diákok szövegértésében a 
magyar gimnazisták a világelsők között 
voltak, ugyanakkor a magyar szakkép-
ző intézetek tanulói a rangsor utolsó 
helyein végeztek.
 A fentieket természetesen nem az 
ünneprontás szándékával közöljük, csu-
pán arra szeretnénk figyelmeztetni: ne 
tévesszen meg bennünket, hogy ilyenkor, 
június első napjaiban egyes városrészek 

Húsz pavilon, harminchárom kiadó
Ünnepi Könyvhét 2005: 400 ezer érdeklődőt várnak a budapesti helyszínekre 

rögzítették az Eszenyi színei – Enikő hu-
morban, dalban, mesében című műsort is. 
 A színésznő Kaposi Miklós kérdéseire 
válaszolva felidézte pályafutásának főbb 
állomásait, jelentősebb szerepeit, rende-
zéseit és díjait. Több népszerű slágert is 
előadott, s közben tanúbizonyságot tett 
művészi alázatáról is: az egyik dal felvétele 
nem sikerült tökéletesen, ezért meg kellett 

ismételnie. Ő azonnal ráállt, ráadásul az új 
produkció jobb is lett, mint az első. A mű-
vésznő – aki délelőttönként Osztrovszkij 
Négy lába van a lónak, mégis megbotlik 
című darabját rendezi a Pesti Színházban 
– lelkes közönségtől búcsúzott a felvétel 
végén. Valamennyi néző egyetértett a 
zárszót kimondó Bőzsöny Ferenccel: „Kö-
szönjük a varázslatot, Enikő!”

Regényi Huba

könyvbe öltöznek, minden évben rendsze-
resen visszatérő látvány a könyvvel telera-
kott pavilonokkal, rengeteg érdeklődővel 
teli városkép – az idén 400 ezer vásárlót 
várnak a szervezők a két fő helyszínre, or-
szágszerte pedig összesen egymillió em-
bert –, mert ma már nem vagyunk olvasó 
nemzet. Nagy kár, mert a könyvek külseje 
egyre szebb, a borítók művészileg tökéle-
tesen kidolgozottak, s hihetetlenül gazdag 
a megjelent művek témabeli, tartalmi és 
stílusbeli változatossága. Abban azért  bíz-
hatunk, hogy Tolnai Ottónak az Ünnepi 
Könyvhét megnyitóján elhangzott meg-
állapítása – a magyar irodalom, a könyv, 
a kortárs regény sosem tapasztalt, valós 
nagy reneszánszát éljük – kedvezően be-
folyásolja majd az olvasási kedvet is. 
Végül az idei könyvhét óriási választéká-
ból néhány kiadványra szeretnénk felhív-
ni olvasóink figyelmét: 
 A József Attila emlékév egyik legje-
lentősebb kiadványa az ELTE Bölcsészet-
tudományi Kar Irodalmi Intézete és az 
ASPY Stúdió Kiadó által közösen szer-
kesztett és megjelentetett Költőnk és Ko-
ra című fotóalbum, amely 211 fényképet 
közöl a költőről, szerelmeiről, kortársa-
iról. A fotókhoz mellékelt szöveg végig-
vezet József Attila életútján, érzékelteti 
emberi kapcsolatait, családi viszonyait, 
küzdelmeit, testi és lelki gyötrelmeit. A 
kiadvány számára Tverdota György egye-
temi tanár, az egyik legnevesebb József 
Attila-kutató írt tanulmányt. 

Megkoszorúzták a Supka-emléktáblát

Tíz éve alakult meg a musical stúdió

Szilágyi János és Szombathy Gyula az egyik kabaréjelenetben

A könyvheti színpadon pénteken fellépett a Sebő együttes is

75 ÉV

Immár hagyomány, hogy a Karin-
thy Szalon tavasszal megrendezi a 
kerületi óvodások képzőművészeti 
kiállítását. Az idén a gyermeknap 
és a kerület 75. születésnapja volt 
a téma.

A beérkezett pályaművekből ren-
dezett remek kiállítás május 18-
án nyílt meg, a kis alkotókat Bács 
Márton alpolgármester köszöntötte 
ez alkalomból. 
 A gazdagréti Szivárvány óvoda 
négy művészpalántáját – Szeitz Ber-
nadettet, Clapp Emíliát, Gárdai Hédit 
és Purkathoffer Almát – Maya néni, 
Misányi Mária óvónő kísérte el, aki 
elmondotta: a gyerekek saját készítésű 
merített papírra dolgoztak. Az óvo-
dások élvezettel és szakszerűen tép-
ték, gyurkászták, merítették a papírt, 
majd arra festettek színes virágokat, 
önfeledten játszó gyermekeket. 
 A Szivárvány óvodából idén első 
alkalommal pályáztak, s máris nagy 
sikerrel. Mivel az óvoda ebben az esz-
tendőben a környezetvédelemi és az 
újrahasznosítási munkában való tevé-
keny részvételt tűzte ki célul, így dön-
töttek a pályamunkák merített papí-
ron történő megjelenítésén. Különben 
már több környezetbarát programon, 
pályázaton is részt vettek, így az in-
tézmény nyert papírgyűjtő konténert, 
komposztáló edényt, valamint hozzá-
járulást madárbarát növények telepí-
téséhez. Folyamatosan kicserélték az 
óvoda udvarán lévő elöregedett nö-
vényzetet is. 
 Sok-sok ötletes pályamunkában 
gyönyörködhettek a Karinthy Szalon-
ba ellátogatók. Így például a Csicsergő 
óvoda Kékcinke csoportja a Gellért-
hegy makettjét készítette el. 
 Az idén a pályamunkákat külön-
külön nem díjazták, hanem minden 
egyes óvoda egységes jutalomcso-
magban részesült. A pályázaton részt 
vett óvodák: Bükköny, Napsugár, Paj-
kos, Ezüstfenyő, Napraforgó (Tétényi 
út), Napraforgó (Bikszádi utca), Tesz-
vesz, Csicsergő, Szivárvány, Karolina.

D. A.

Óvodások 
alkotásai 
a Karinthy 
Szalonban
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Magántőke felhasználásával a XXI. 
század igényeinek megfelelő sport- és 
kulturális centrum épül a Lágymá-
nyosi-öbölben, a Kopaszi-gáton és 
környékén – derült ki a kerületi MDF 
szervezésében megtartott fórumon, 
amelynek a Fővárosi Művelődési Ház 
adott otthont május 25-én.

A rendezvényen Szalai Zoltán, az Öböl 11 
Kft. ügyvezetője elmondta: a társaság ta-
valy került „birtokon belülre” az öbölben, 
és első feladatként hozzá-
látott az engedély nélkül 
emelt kunyhók, kalyibák 
lebontásához, az illegálisan 
odahordott szemét – töb-
bek között 25 ezer köbmé-
ter sitt – elszállításához. Ma 
már egyetlen illetéktelen 
személy sem tartózkodik a 
területen, így a társaság ké-
szen áll arra, hogy belevág-
jon a vállalkozásba. 
 A Lágymányosi-öböl-
ben XXI. századi szabad-
idő- és kultúrpark létesül 
majd. A területet a XI. 
kerületi Önkormányzat, 
valamint az Arago Rt.-hez 
tartozó Eravis cégcsoport 
birtokolja. Az önkormány-
zat mindössze 32 százalékos 
tulajdoni hányaddal bír, ám 
a fontos döntések keresztül-
viteléhez szükséges 25 plusz 
egy százalékos szavazati 
aránnyal rendelkezik.
 A levetített látványter-
veikből kitűnt: Újbudáról 
egy külön e célra épülő, 
harminc méter hosszú gya-
logoshídon lehet majd átsétálni a gátra. A 
híd lábánál a folyó fölé magasodó kilátó 
épül.  Magán a gáton 8-12 étterem alkotta 
„ízek utcája” létesül majd, ahol a hazai és a 
nemzetközi konyha különlegességeit lehet 
megkóstolni megfizethető áron. Mindez 
kizárólag a jelenleg is meglévő éttermek 
felújításával valósul meg, nem emelnek új 
épületeket. Az öböl jobb csücskében kü-
lönleges vízi színház kapott helyet: a kö-

zönség a szárazföldön kialakított, hullám 
formájú nézőtéren foglal majd helyet, míg 
az előadók a vízre telepített színpadon fog-
nak játszani. 
 Az öböl bal „könyökében” homokos 
plázs, és – mivel a Dunában tilos fürdeni 
– medencés strand várja majd a kikap-
csolódni vágyókat. A ma is az öbölben 
„állomásozó” Lágymányosi Spartacus SE 
új csónakházba költözhet, s a Hengerma-
lom út magasságában létesül egy jachtki-
kötő is – a hajók azonban nem futhatnak 

be az öbölbe. A tervezők helyet kívánnak 
biztosítani a vízi rendőrség számára is. Az 
elképzelések szerint kerékpáron, illetve 
gyalogsétányon a teljes öböl körbejárható 
lesz, az autókat kitiltják a területről. Az 
éttermek ellátását így elektromos kocsik 
igénybe vételével kell majd megoldaniuk 
az üzemeltetőknek.
 Zala László, a cég másik ügyvezetője 
hozzátette: az öbölben öt-hat focipálya, to-

Íjászpálya, vízi színház, kilátó
vábbá íjászásra és petanque-ozásra alkal-
mas pályák várják majd az érdeklődőket. 
Nagypálya megépítésére nincs hely, ezért 
a legnagyobb létesítmény 60x40 méteres 
lesz, amelyet csak 6-12 éves gyerekek hasz-
nálhatnak; ám – a jelenlegi tervek szerint 
– a kerület iskoláinak tanulói ingyen ve-
hetik majd igénybe. Az önkormányzat 
2500 fa ültetésére kötelezte a társaságot, 
ennek harmadát az öbölbe és környéké-
re „telepítik” majd. (Szakértők szerint 
ugyanakkor az öböl valamennyi fáját ki 

kéne vágni, mert olyan betegek, 
hogy bármikor kidőlhetnek.) A 
kft. közlekedés szempontjából is 
igyekszik kihasználni a Dunát: 
saját hajók vásárlásán gondolko-
dik, s a kerületben három kikö-
tőt is létesítene.
 A kérdésekből és hozzászólások-
ból kiviláglott: a lakók leginkább 
a környékére tervezett magas há-
zak miatt aggódnak. Zala László 
elmondta: Dombóvári út melletti 
területre jégcsarnokot, valamint 
nyáron nyitott vízi csarnokot ter-
veztek, s ennek szomszédságában 
épül majd egy 45 méter magas, ti-
zenöt emeletes szálloda. Emellett 
legalább két, hasonlóan magas 
ház építése szerepel a tervekben, 
ám azok egyike sem a gát, illetve 
a köréje létesített park közvet-
len környezetében emelkednek 
majd.  
Kis József kerületi MDF-es képvi-
selő örömének adott hangot ami-
att, hogy az öböl – rendbe téve, és 
a kor igényeinek megfelelő szín-
vonalú szolgáltatásokat nyújtva 
– visszakerül a kerület és a fővá-
ros lakosaihoz. Hangsúlyozta: a 

parkba és az öbölbe bárki betérhet majd, 
nem kell hozzá külön belépő.
 A rendezvényen elhangzott még, hogy 
a munkálatok első üteme – a terület közmű-
vesítése, a gát, a vízpart, az öböl kitisztítása, 
a fásítás – júliusban kezdődik majd. A gya-
loghíd a tervek szerint szeptemberre készül 
el. Az első ütem megvalósítására mintegy 
3,5 milliárd forint áll rendelkezésre.

(regényi)

Új életre kel a Kopaszi-gát és környéke

Különféle díjmentes szolgáltatásokkal, 
bioételekkel és az egészségügy hely-
zetével foglalkozó előadással várta a 
kerületi MSZP az érdeklődőket május 
27-én a párt Bikszádi utcai helyiségé-
ben tartott egészségnapon.

A rendezvényre érkezőkön ingyen végez-
tek EKG-vizsgálatot, de megmérték vér-
cukor-, vérnyomás- és koleszterinszintjü-
ket is, részt vehettek hallásvizsgálaton, s a 
férfiak – idén először – PSA-viszgálaton. 
Az eredményeket a Tétényi úti kórház 
szakképzett személyzete értékelte ki, s ha 
az indokolt volt, tanácsokat is adtak. Dr. 
Dérfalvi István, a párt ügyvivő titkára la-
punknak elmondta: tavaly mintegy száz 
érdeklődő vette igénybe a szolgáltatást, és 
idén is legalább ennyire számítanak. Az 
előtérben eközben a korszerű táplálkozást 
népszerűsítő, kóstolóval egybekötött be-
mutatót nézhettek, illetve ehettek végig a 
látogatók: olcsón és odahaza is egyszerűen 
elkészíthető frissítőket, salátákat, szendvi-
cseket ízlelhettek meg. 
 A rendezvény második felében Kár-
páti Zsuzsa országgyűlési képviselő, a 
parlament egészségügyi bizottságának 
tagja tartott előadást. Kifejtette: az egész-

ségügyi ellátórendszer elérte a kritikus 
pontot, ha továbbra is az eddigi gyakorlat 
alapján működtetik, összeomolhat. Rossz 
a befizetések nyilvántartása, nem lehet 
megmondani, hogy a hosszú évek alatt 
ki, mennyi egészségügyi hozzájárulást fi-
zetett be; a háziorvosoknak is hálapénzt 
kell adni; gyakoriak a TAJ-kártyákkal 
való visszaélések – említett néhány pél-
dát, majd rátért a tervezett intézkedések 
ismertetésére. Az EU-csatlakozás után 
kötelező bevezetni az uniós TAJ-kártyát, 
amelyet bármelyik tagországban igény-
be lehet venni, ám Magyarországon több 
tennivaló is akad ennek kapcsán. 
 Hogy a gyógyászati segédeszközö-
ket ne kelljen megvásárolni, kölcsönzési 
rendszer bevezetését fontolgatja a kor-
mány, melyben az eszközök karbantar-
tásáról és fertőtlenítéséről is a forgalma-
zóknak kellene gondoskodni – a társada-
lombiztosítás terhére. A kabinet tervezi a 
közgyógyellátási lista módosítását is. Így 
mindenki maga dönthetné el, hogy beteg-
sége gyógyítása érdekében hogyan hasz-
nálja fel a számára meghatározott keret-
összeget, azaz milyen gyógyszereket vált 
ki a listán szereplő termékek közül. 

R. H. 

Egészségnap a Bikszádi úton  
Az ellátórendszer átalakításának főbb feladatai

Bayer Zsolt író-publicistával beszélge-
tett Szőnyi Szilárd újságíró a kerületi 
Fidesz székházban június 1-jén.

Bayer Zsolt kifejtette, ha 1991-92-ben Fo-
dor Gábor elképzelése szerint alakulnak az 
események, akkor a Fidesz feloldódott vol-
na az SZDSZ-ben. Orbán Viktor és Kövér 
László nélkül ez megtörténhetett volna, 
aminek következtében az MSZP–SZDSZ 
koalíció véget nem érően birtokolhatná a 
hatalmat, vagy politikai váltógazdaság-
ban cserélhette volna egymást. És ma nem 

Sokszínűen, mégis egységben
Kötetlen beszélgetés a Fidesz székházban

A magyarországi politikai jobboldal 
helyzetéről készített pillanatképet 
Szigeti Péter, az MTA Politikatörténeti 
Intézetének tudományos tanácsadója, 
az MSZP XI. kerületi szervezetének 
június 1-jei rendezvényén. 

A koalíciós pártok államfőjelölés körüli 
politikai huzavonája némiképpen módo-
sította a meghirdetett témát, az előadás 
ugyanis a két kormányzó párt együttmű-
ködésének jövőjét is érintette. Meglehet, e 
sorok megjelenésekor – már túl az állam-
főválasztás első fordulóján – minden el-
dől, ám bármi legyen is a végeredmény, az 
elmúlt napok csatározásai mindenképpen 
a jobboldal malmára hajtották a vizet.
 A politikatörténetben már előfordult 
– mondta az előadó –, hogy a szabadde-
mokraták átálltak a másik, konzervatív 
oldalra – egyebek között például Német-
országban. Magyarországon sem lenne 
példa nélküli, az 1996-97-es időszak al-
kotmányozása során tanúsított 
magatartásuk után, ráadásul 
nem történne más, mint 
hogy – Dávid Ibolya megfo-
galmazásával – az úgyneve-
zett rendszerváltó pártok fog-
nának össze a „szocik” ellen. Az 
előadó szerint egyébként a polgári bal-
oldalt korábban is csak az erős, a válasz-
tásokon szoros küzdelemben alulmaradt 
jobboldal nyomása tartotta össze. Ám, 
hogy miért tudott erős lenni a jobboldal?
 Nem kis részben azért – kezdte az 
okok sorolását a politológus-jogfilozófus 
–, mert az ország a rendszerváltás után a 
KGST-ben betöltött előkelő pozíciójából 
egy fejlettebb nemzetközi közösség ala-
csonyabb státuszú tagjává vált. Mind-
ez kiélezte a társadalmi feszültségeket, 
különbségeket és ellentéteket, és ezért 
óhatatlanul vezetett a jobboldal előre-
töréséhez. Nagyjából tíz év átmeneti 
válság után stabilizálódott ugyan az or-
szág, ám egyben erősen polarizálódott 
is, mind politikai, mind gazdasági ér-
telemben. Míg a 80-as évek derekán az 
ország leggazdagabb és legszegényebb 
tizede között 3-3,5-szeres volt a különb-
ség, ez az arányszám ma már a legóvato-

sabb számítások szerint is 12-13-szoros.
 A következő ok ideológiai gyöke-
rű. Világszerte megfigyelhető, hogy a 
kompromisszumokra hajló, harmadik 
utas polgári baloldal mára elerőtlenedett. 
A magyar baloldal nem antikapitalista, 
hanem a polgári demokratikus értékeket 
felvállaló, liberális jegyeket is hordozó 
politikai irányzat. Sajátos ellentmondás 
– fejtegette az előadó –, hogy a liberaliz-
mus Nyugat-Európában ma sokhelyütt 

szitokszónak számít, miközben a világ, 
különösen gazdasági jegyeiben, alapve-
tően liberális berendezkedésű. A szerény 
parlamenti százalék valójában Magyar-
országon sem tükrözi a liberalizmus 
tényleges súlyát, sem a rendszer intézmé-
nyi, döntéshozatali mechanizmusaiban, 
sem a mindennapi gondolkodásban.
 A liberalizmusnak ugyanis van egy 
kiüresedett, individualista, világké-
pet nem adó, posztmodern változata, 
amelyben csak társulások vannak, de 
nem igazi közösségek, társadalmak. És 
ennek ellenében sikeres az a jobboldal, 
amely emellett a globalizáció sokakat ir-
ritáló külsőségeiből is tőkét kovácsolhat. 
A keresztény konzervatív erő ugyanis 

karakteres világképpel (az Isten – Haza 
– Család szentháromságával), határozott 
ideológiával szolgál, s ebben könnyen 
megjelenhetnek kirekesztő felhangok is, 
a Kárpát-medencei szupremácia régi ke-
letű, nacionalista gondolatköre jegyében.
 Másfelől igaz az is, hogy komoly ak-
robatamutatvány, ha egy baloldali erő 
jobbközép politikát folytat. A választók 
azonban manapság kezdenek átlátni a 
szitán, s egyre markánsabban követelik a 
visszatérést a szociáldemokrata irányhoz 
– miként az legutóbb Németországban 
Oscar Lafontain pártalapításakor tör-
tént. Szigeti Péter nem titkolta, hogy a 
jelenlegi hazai kormánykoalíció esetleges 
felbomlását csak rövid távon tartaná hát-
rányosnak, szerinte hosszú távon akár 
előnyöket rejtene a szociális demokrácia 
eszményeihez való visszatérés politikai 
gyakorlattá formálása.
 A jobboldal erejét jelentő harmadik 
ok nagyon is gyakorlatias. A Horn-kor-
mány idejét még jellemző hatalomtech-
nikai lépéselőny mára szertefoszlott, a 
jobboldal tapasztaltabbá vált, és közben 
kiépítette saját szellemi infrastruktúráját. 
Az MSZP e tekintetben igen szerény tel-
jesítményeket mondhat csak magáénak, 
kezdeményező erő nélküli, „kullogista” 
magatartásával.  A Fidesz alapítványok-
ból finanszírozott, elkötelezett oktatási-, 
szervezeti-, intézményi- és médiaháttér-
re támaszkodhat, szilárd szövetségese 
a vidéki Magyarország gondolkodását 
jelentősen befolyásoló egyház, és infor-
mális úton az államapparátusra is képes 
hatást gyakorolni.
 A jobboldal mindezek tudatában 
remél nagy választási győzelmet az EP-
választások sikere, és a reménybeli köz-
társasági elnök választás után, amely el-
lenzéki pozícióból is elérhető közelségbe 
került. Természetesen nem a jobb- vagy 
a baloldal mellett stabilan elkötelezett 
törzsválasztókért, hanem az ingadozó 
választók megnyeréséért folyik a politikai 
küzdelem. A mozdítható szavazatok tá-
bora azonban nagyon gyorsan változhat. 
Egy év hosszú idő, ami alatt még nagyon 
sok minden történhet…

Kocsis Kristóf

Jobboldal – a baloldal szemszögéből
Szigeti Péter előadása az MSZP XI. kerületi szervezeténél

lenne egy alternatívákat kínáló társada-
lom és ország.
 Bayer hangsúlyozta: a Fidesz – mint 
széles, polgári alapokon nyugvó, nagyon 
különböző gondolatokat felölelő néppárt 
– az egyetlen politikai erő, mely alkalmas 
a balliberális koalíció legyőzésére. Nem is 
lehet tehát kérdés, hogy a jobboldalon me-
lyik pártra szavaznak jövőre. Bár egymil-
lió és egy kérdésben véleménykülönbség 
van a Fideszben, a tábort összetartja „az 
MSZP és az SZDSZ mély, felemelő gyűlö-
lete”. És ez elég komoly összetartó erő. 

Szalai Zoltán bízik a vállalkozás sikerében

Szigeti Péter

ködésének jövőjét is érintette. Meglehet, e 
sorok megjelenésekor – már túl az állam-
főválasztás első fordulóján – minden el-
dől, ám bármi legyen is a végeredmény, az 
elmúlt napok csatározásai mindenképpen 
a jobboldal malmára hajtották a vizet.
 A politikatörténetben már előfordult 
– mondta az előadó –, hogy a szabadde-
mokraták átálltak a másik, konzervatív 
oldalra – egyebek között például Német-
országban. Magyarországon sem lenne 
példa nélküli, az 1996-97-es időszak al-
kotmányozása során tanúsított 
magatartásuk után, ráadásul 
nem történne más, mint 

 megfo-
galmazásával – az úgyneve-
zett rendszerváltó pártok fog-
nának össze a „szocik” ellen. Az 
előadó szerint egyébként a polgári bal-
oldalt korábban is csak az erős, a válasz-
tásokon szoros küzdelemben alulmaradt 
jobboldal nyomása tartotta össze. Ám, 

A Bartók Béla út 31. szám alatt, ahol 
Csonka Jánosnak, a magyar automo-
bilizmus és gépgyártás úttörőjének az 
emléktáblája van, múzeum nyílhat.

Csonka János 1925-ben alapította Auto-
mobiljavító és Gépműhelyét, amely 1929-
ben gépgyárrá alakult, majd 1941-ben a 
Fehérvári út 44. szám alá költözött. Ő volt 
a karburátor feltalálója, tanított a Műsza-
ki Egyetemen is. 

A létesítendő múzeumban családi relik-
viákat, és az egykori gyár megmaradt gé-
peit helyeznék el. A kiállítás anyagát más 
múzeumok is kiegészítenék, így látható 
lesz Csonka János egyik autója is, amit a 
Közlekedési Múzeum ajánlott fel. 
 Csonka Lívia, a gyáralapító unokája 
az Újbudának elmondta, hogy még az 
idén szeretnék megnyitni az emlékmúze-
umot. A terv megvalósulásához szponzo-
rokat keresnek.

Csonka János múzeum
Támogatók jelentkezését várják 

Száz éve, 1905. május 31-én adták át az első magyar gyártású postai csomagszállító gépkocsit. 
A képen az átvevőbizottság , bal oldalon maga a konstruktőr, Csonka János látható.
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Húszéves hagyományt folytatva, idén 
is sokszínű nyári programötletekkel, 
minden korosztályt és igényt kielégí-
tő tippekkel jelent meg a Budapesti 
Művelődési Központ táboroztatási 
kiadványa. 

A Mini Tipp 2005 nyomtatott változatát 
haszonnal forgathatják gyerekek és szülők 
egyaránt. A 24 oldalas, színes ajánlófüzet 
idén 30 000 példányban jelent meg, és el-
juttatták a budapesti és pest megyei álta-
lános és középiskolák többségébe, továbbá 
az ifjúsági információs irodákba, a megyei 
művelődési központokba, a fővárosi gyer-
mekkönyvtárakba és a budapesti közmű-
velődési intézmények nagy részébe is. A 
kiadvány előnye, hogy azok is hozzájut-

Megjelent a BMK nyári táboroztatási kiadványa

Mini Tipp 2005
hatnak, akik nem rendelkeznek internetes 
kapcsolattal, s kedvükre csemegézhetnek 
az őket érdeklő programok közül. 
 Akiknek van internet-hozzáférésük, 
azok az online változat oldalait lapozgat-
ják, mely június elejétől elérhető a http://
tabor.bmknet.hu címen. Az adatbázis új, 
tetszetős külsőt kapott, és felhasználóba-
rát, könnyen kezelhető menüpontrend-
szere is sokat javult tavaly óta. Újdonság, 
hogy a táboroztatók ezentúl saját maguk is 
fel tudják tenni programjaikat az oldalra, 
és fórum is segíti a látogatókat a választás-
ban. Az adatbázis szerkesztői augusztusig 
folyamatosan frissítik, és új programokkal 
bővítik a portált.
 Bővebb információ: Szakál Pál,  
tel.: 371-2778, e-mail: tabor@bmknet.hu

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a 11/2001.(V.22.)XI. ÖK. számú rendelete alap-
ján ösztöndíjpályázatot hirdet tehetséges gyermekek és kiemelkedő tanulmányi eredményt elért 
diákok részére a 2005/2006. tanévre.
A pályázaton azon általános vagy középiskolás tanuló vehet részt, aki a XI. kerületben állandó bejelentett lakóhellyel 
rendelkezik, a 2003/2004. tanév végi és a 2004/2005. tanév félévi tanulmányi eredménye 4,5 vagy afeletti, valamint 
a 2005/2006. tanévben lesz 7., 8., 9., 10., 11. vagy 12. évfolyamos. A megadott feltételeknek együttesen kell megfe-
lelni! Az ösztöndíj elnyerésénél előnyt jelent a nemzetközi, országos, fővárosi tanulmányi vagy művészeti versenyen 
elért rangos helyezés.
Az ösztöndíj a 2005/2006. tanévre, összesen 10 naptári hónapra nyerhető el. Pályázati adatlap beszerezhető a Pol-
gármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság oktatási és kulturális osztályán (1117 Bp. Erőmű u. 4.) és az oktatási 
intézményekben. A pályázathoz csatolni kell a bizonyítványok másolatát és az iskolalátogatási igazolást, valamint a 
tanulmányi versenyeken elért eredményt igazoló irat másolatát.
A pályázat benyújtási határideje 2005. június 25.
A pályázatot az oktatási és kulturális osztályon kell leadni vagy postai úton a címére eljuttatni. A pályázatokat a 
polgármester által felkért szakértőkből álló bizottság bírálja el. A pályáztató hiányosan vagy a határidő lejárta után 
benyújtott pályázatot nem fogad el. A pályázat eredményéről valamennyi pályázó írásban kap értesítést.

Molnár Gyula polgármester

Bruce Dickinson:  
Tyranny of Souls
 ZENE  Viszonylag kevesen ismerik a 
híres heavy metal banda, az Iron Maiden 
frontemberének szólókarrierjét, pedig 
– kedves rockzenét kedvelő olvasóink –  
ez bizony öreg hiba.
 Bruce 47 éves lesz nyáron, ennek elle-
nére még mindig olyan a színpadon, mint 
egy huszonéves rock sztár. Zenei karrierje 
mellett rengeteg dologban helyt áll: amel-
lett, hogy három gyerekét neveli, pilóta az 
Astraeus repülőtársaságnál, a BBC6 csa-
tornán minden szombat este háromórás 
rockzenei műsorral szórakoztatja a nagy-
érdeműt, valamint rendszeresen hódol 
hobbijának, a vívásnak.
 Az új album, amit a mester rajongói 
(köztük én, Réka is) már hét éve vár-
tunk, véleményem szerint fergetegesre 
sikeredett. Ahhoz képest, hogy a számok 
szövegeit Dickinson a legutóbbi Maiden 
turnén hozta össze és a felvétel a pro-
ducer Roy Z otthonában készült, jobbat 
nehéz lett volna kihozni belőle. Igaz, első 
hallgatásra talán van, akinek nem mond 
olyan sokat, s néhányan rávághatják, 
hogy unalmas, vagy egyhangú, de Bruce 
lemezeinek éppen az a lényege, hogy a 
szövegeken elgondolkodjunk, és kicsit 
mögéjük lássunk. Ez persze nem mindig 
könnyű. A kedvencem, nagy favoritom 
a ‚Devil On A Hog’ című szám, de az 
összes többi dal is külön gyöngyszem a 
metálmogul zenei kínálatában. Hallgas-
sátok, élvezzétek! Reméljük, a már régóta 
ígérgetett DVD-je is napvilágot lát majd 
a közeljövőben! Az igényes metál kedve-
lőinek ez alapmű lesz, vagyis helyet kell 
biztosítani neki a CD-ink között! 

Darren Shan regényes 
története
 KÖNYV  A brit könyvkereskedők nagy-
díját is elnyerte ez az eddig nálunk 12 kö-
tetben megjelent vámpírkönyv-sorozat. 
Izgalmas, kalandos, szupertörténet, mely 
egy Darren Shan nevű srácról szól. Az so-
rozat első könyvében Darren és barátja, 
Steve ellátogatnak a Rémségek Cirkuszá-
ba, ahol megismerkednek Mr. Crepsleyvel 
– olvassátok el, hogy hogyan… Miután 
a vámpír Darrenből félvámpírt csinál, 
együtt járják a világot, és sok kaland 
után elérnek a Vámpírok Hegyére. Mind-
eközben a vérszipolyok és vámpírok 
között folyik a harc… Mellesleg egy vé-
letlen folytán Darren szép karriert fut  
be a vámpírok között.
 J. K. Rowling azt írta erről a könyvről: 
„A Rémségek Cirkusza a dermesztő és 
hátborzongató próbatételek regénye, lebi-
lincselő olvasmány mindarról, ami vesze-
delmes és gonosz.”
 2002-ben elnyerte a legolvasottabb 
brit gyerekkönyv díjat, és a Warner Bros 
már megkötötte a szerződést megfilmesí-
tésére, szóval remélhetőleg hamarosan el-
készül a könyv filmváltozata. A 12 könyv 
tökéletes kikapcsolódás és izgalmas tör-
ténet kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 
Ha szeretsz borzongani, de közben tudod, 
hogy otthon ülsz a biztonságos szobában, 
engedd szárnyalni a fantáziádat és feled-
kezz bele ebbe a különös mesevilágba.
 Bár az eredeti angollal nem tudtuk 
összevetni, érzésem szerint F. Nagy Piros-
ka magyar fordítása csodálatosan tükrözi 
mindazt, amit az angol író megálmodott.

New York-i bújócska
  FILM   Mary-Kate és Ashley Olsen 
legújabb filmje a New York Minute. 
Roxanne és Jane személyisége teljesen 
különbözik, ahhoz képest, hogy ikrek. 
Roxanne egyfolytában lóg a suliból, 
és immár nem először van a nyakán a 
Megyei Iskolakerülészeti Osztag egyik 
tagja, Mr. Lomax. Jane totális ellentéte 
ikertestvérének, ő ugyanis beszédére ké-
szül a Columbia Egyetemen, amivel egy 
oxfordi ösztöndíjat szeretne megnyerni. 
Roxynak megint a lógáson jár az esze: 
elkíséri Jane-t New Yorkba, persze nem a 
testvéri szeretet miatt, hanem mert ked-
venc együttese, a Simple Plan ott forgatja 
legújabb videoklipjét.
 El is indulnak New York Citybe, ám 
már a vonaton megkezdődik balszeren-
cse-sorozatuk, ugyanis az ellenőr sza-
bályszerűen ledobja a lányokat a vonat-
ról, megvádolva őket azzal, hogy nincs 
menetjegyük. Míg Jane a vonatállomá-
son az információssal veszekszik, addig 
Roxy megpróbál taxit fogni. Pechére be-
lecsempésznek egy értékes michrochipet 
a táskájába: ezt észreveszi egy sofőr, és 
kedveskedve felajánlja Roxynak, hogy 
ingyen elviszi őket New Yorkba. A pasi 
persze csak a chipet, vagyis Roxy táskáját 
akarja, így a városba érve a két lánynak 
már nem csak Mr. Lomax elől kell mene-
külnie… 
 Ám szerencsésebb fordulatok is van-
nak a filmben: mindketten találkoznak 
két irtó helyes sráccal és bár Jane nem 
tudja megtartani beszédét az egyetemen, 
a végén mégis minden jóra fordul. Jane és 
Roxy rájönnek, hogy mennyire szeretik 
egymást: ez már önmagában is siker, hát 
még, ami azután jön!

Május 27-én, pénteken szüleimmel 
útnak indultunk Albertfalváról, nya-
kunkba véve a nagyvilágot. Meg 
sem álltunk Prágáig, ahol 40 perces 
keringés után eljutottunk szállodánk 
bejáratáig.

A hotel különlegessége az volt, hogy a fel-
ső szárnyába – amiben mi laktunk – csak 
libegővel lehetett feljutni, szerencsére nem 
volt áramszünet… Május 28-án, a kon-
cert napján ellepték Prágát a világ minden 

pontjáról érkezett maidenisták. Este eljött a 
várva várt pillanat, maga a koncert. Berob-
bantak a már nem mai fiúknak mondható 
zenészek, és őrületes lendülettel kezdtek a 
Murders In The Rue Morgue című szám-
mal. Dave kakaséra hasonlító fejmozgatá-
sa (jó értelemben véve), Steve eszeveszett 
headbangelése, Janick ugrabugrálása, 
Adrian keményfiús ide-oda dülöngélése, 
valamint Nicko humora és persze ferge-
teges dobjátéka mind-mind a helyén volt. 
Bruce úgy futkározott fel-alá a színpadon, 

mint egy elemében le-
vő huszonéves fiatal és 
elképesztő hangokat 
énekelt ki magából. Ele-
mében volt a mester! 
Elmaradhatatlan „kel-
lék” volt Eddie, aki az 
Iron Maiden című ős-
rockhimnusz alatt ér-
kezett meg a színpadra. 
(A koncerten szerintem 
mindössze egy oda nem 
illő, kicsit nevetségesnek 
ható dolog történt, ami-
kor három tizenévesnek 
tűnő lány vasvillákkal 
szurkálta az ötven felé 
közeledő rockereket.) 
Olyan számokat is ját-
szottak, amelyeket mi, 
fiatalabbak még soha-
sem hallhattunk élőben. 
Ilyen volt a Phantom Of 
The Opera című dal, 
mely a 80-as évek ele-
jén az egyik legnagyobb 
slágerük volt még az 
Iron Maiden albumról. 
Tökéletes műsor a világ 
egyik, ha nem legjobb 
heavy metal bandájától!

Pelles

Prágában jártunk…
Iron Maiden, az egyik legjobb heavy metal banda

Horvátországból is érkeztek rajongók

MINDENFÉLÉT AJÁNLÓ

Mivel nemrég fejeződött be az Ünnepi Könyvhét, úgy gondoltam, hogy a témával 
az ifjúsági rovatban is foglalkozni kellene. Szerintem olvasni minden fiatal szeret 
– talán nincs igazam? 
A napokban egy könyvesboltban az után érdeklődtem, hogy a fiatalok körében 
mely könyvek a legnépszerűbbek, melyikből veszik a tinik a legtöbbet. A megkér-
dezett eladó válasza nem volt túlságosan megdöbbentő. Hogy mi a legolvasottabb? 
A Harry Potter. Arckifejezésem elárulhatta, hogy ennyi válasszal nem vagyok elé-
gedett, ezért gyorsan hozzátette: bár a fiatalok érdeklődési köre igen különböző, 
a legtöbben a misztikus, természetfeletti dolgokról szóló regényeket kedvelik. A 
Harry Potter-könyvek után Darren Shan, a vámpírfiú lenyűgöző könyvsoroza-
tát veszik sokan. Jelenleg ugyancsak keresett regény a Star Wars – bár ez csak át-
meneti állapot a könyvből készült mozifilm miatt. Ezenkívül nagy bevételt hoz a 
könyvesboltoknak Peter Freund Laura-sorozata.  
Ha van valami hozzászólásotok, vagy csak szeretnétek elmondani, mit gon-
doltok a fiatalok és a könyv kapcsolatáról napjainkban, akkor írjatok e-mailt az 
ujbuda@axelero.hu-ra.

Könyvhét ürügyén

Eddig két lemeze jelent meg a Moulin 
Rouge együttesnek, utóbbi Budapest 
címmel. A 20-astól a 80-as évekig ter-
jedő zenei korszakot mai köntösben 
prezentáló lánytrió – Várady Viki, Kecs-
kés Timi és Pelles Petra – adott interjút 
terveiről, a XI. kerülettel kapcsolatos 
élményeiről és a zenélés melletti fel-
adatairól.

Úgy hallottuk, hogy felmerült, megváltoztatjátok a 
Moulin Rouge nevet. Melody Voice lett volna az új név, 
de végül maradt a régi! Mi adott volna okot a változ-
tatásra?
M. R.: A Moulin Rouge név nem igazán 
vonzó, hiszen annak hallatán mindenki 
a párizsi mulatóra asszociál. Pedig a mi 
együttesünk „csupán” egy kis időutazást 
tesz a színpadon: a dalok keletkezési ide-
jéhez alkalmazkodóan korhű kellékekkel, 
ötletes, visszafogott koreográfiákkal adjuk 
elő műsorunkat. Azonban óriási munkát, 
energiát, s fáradságot jelentene beharan-
gozni, és tudatosítani a közönségben a 
változtatást, így a felmerülő Melody Voice 
ötletet végül elvetettük. Menedzsereink 
ráadásul már kezdik mókásan felfogni, 
hogy hetente többször kapnak telefonhí-
vást kevésbé jól értesült emberektől, akik a 
Nagymező utcai szórakozóhelyre szeret-
nének asztalt foglaltatni…

Zsúfolt nyaratok lesz? Sok fellépés várható? 

M. R.: Nyáron kevesebb a céges rendezvény, 
viszont rengeteg az ország különböző vi-
dékeire induló szabadtéri road-show, így 
ez a nyár is utazgatással telik majd. Fellé-
péseink időpontját mindig közzé tesszük 
honlapunkon: www.moulin.hu 

A zenekar mellett számos más produkcióban szere-
peltek, melyek ezek?

V. V.: Hat éve játszom a Madách Színház-
ban kisebb-nagyobb szerepeket, többek 
között az Az operaház fantomja, a Chica-
go, a Macskák, a Te édes, de jó vagy, légy 
más és a Volt egyszer egy csapat című da-
rabokban.
K. T.: Én a debreceni Csokonai Színház tag-
ja vagyok. Jelenleg én vagyok a Narrátor 
Webber József és a színes szélesvásznú 
álomkabát című musicaljében. Brecht 
Kurázsi mama című darabjában Yvette 
Pottiert, a Peter Pan című musicalben pe-
dig Wendyt alakítom.
P. P.: A trió mellett énekelek és zongorázom 
a hegedűvirtuóz Edvin Marton zeneka-
rában, dolgozom két, édesapám vezette 
együttesben, továbbá reklámfilmek fel-
éneklésénél működöm közre. 

Legutóbbi lemezetek, a Budapest nagy sikert aratott! 
Terveztek új albumot a közeljövőben?

M. R.: Új lemezt nem feltétlenül szeretnénk, 
újabb régi dalok feldolgozását viszont 
annál inkább. Úgy tapasztaljuk, hogy az 
általunk képviselt „köztes” műfaj a szín-
padi látvánnyal együtt él meg igazán, 

hiszen inkább a színházhoz állunk kö-
zel, nem pedig a pusztán „hallgatni való”  
könnyűzenéhez.

Nem gondoltatok arra, hogy a régi magyar slágerek 
mellett külföldieket is előadtok majd? 

M. R.: Tervezzük, hogy „nemzetközivé tesz-
szük” a produkciót, ezért régi külföldi 
világslágereket is feldolgozunk a tőlünk 
megszokott Moulin Rouge stílusban, és 
természetesen eredeti nyelven énekeljük 
majd azokat. Három dal már el is készült: 
a Milord, a híres francia sanzon franciául, 
a Cosa sei, mely egy olasz sláger, s magya-
rul, Áruld el címmel a második lemezün-
kön is hallható, illetve az Óz gyönyörű 
betétdala, az Over the Rainbow angolul, 
rengeteg különleges vokálszólammal. 

Nehéz összeegyeztetni a színházat, illetve az egyéb 
elfoglaltságaitokat a zenekari munkával?

K. T.: A nyári szezonban szerencsére nem, 
hiszen szünet van a színházban.
V. V.: A Madách Színházban egész nyáron 
vannak előadások, s mindegyikben ját-
szom is, de a szerepváltó partnerekkel 
könnyen áthidalhatóak az egyeztetés ne-
hézségei.

A kerület nagy születésnapi buliján, május 29-én es-
te láthattak titeket Újbuda polgárai! Nektek személy 
szerint mit jelent a kerület? 

P. P.: Úgy gondolom, erre a kérdésre legin-
kább az én feladatom választ adni, hiszen 
itt születtem, itt nőttem fel, s ma is itt, a 
XI. kerületben élek. Budapest határain 
belül nem is tudnám máshol elképzelni 
az életem. Számomra nagyon fontos a 
természet közelsége, a madárcsicsergés, 
a kertes övezetek meghitt nyugalma, a 
csend, ugyanakkor a kevésbé zajos mellett 
a zsúfoltabb város-, illetve kerületrészek 
hangulata is vonz. Jó, hogy itt mindez 
egyszerre megtalálható. Örömmel tölt el 

látni Újbuda állandó változását, kultúrált 
fejlődését.

 Kik a kedvenc előadóitok?

K. T.: Sok olyan van, akit szeretek, de ked-
venc nincs.
P. P.: Barbra Streisand, Natalie Cole, 
Christina Aguilera és Britney Spears – fan-
tasztikus előadónők.
V. V.: Edith Piaf, Barbra Streisand és Ella 
Fitzgerald. 

Melyik előadó dalait éneklitek legszívesebben? Kinek 
szeretnétek feldolgozni valamelyik slágerét?

P. P.: Mindhármunk hangkaraktere teljesen 
más, így természetesen megvannak a saját 
énekelni vágyott dalaink és szerepálma-
ink. Hozzám a lírai dalok állnak igazán 

közel. Olyan előadóktól énekelek szívesen, 
akik illenek a lelki alkatomhoz.
V. V.: Edith Piaf sanzonjai állnak szívemhez 
legközelebb.
K. T.: Szeretem a rap- és az R&B zenét, de a 
régi dallamos zenéket is. Bárki dalát szíve-
sen énekelném, az a lényeg, hogy milyen 
stílusban dolgozzák fel.

Nem gondoltatok még arra, hogy saját dalokat éne-
keljetek?

M. R.: Nem, hiszen úgy megdőlne együt-
tesünk alapvető koncepciója. Nehezebb 
is az emberek által teljesen ismeretlen, 
vadonatúj dalokat behozni köztudatba, 
netán slágerré tenni. A mi utunk a régi 
nagy dalok feldolgozásával talán köny-
nyebb valamelyest, ráadásul ez kime-
ríthetetlen forrás. Mindennek ellenére 
van egy dal a Budapest lemezen, melyet 
kifejezetten a számunkra írtak Miért 
nem tudják az urak? címmel, s nagy örö-
münkre, szeretettel fogadják a fellépések  
záró produkciójaként.

Magyar Flóra – Pelles Réka

Egy kis könnyűzene, egy kis színház
Moulin Rouge: a név marad, a repertoár bővül

Újbuda születésnapi buliján is nagy sikert arattak a lányok
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PROGRAMOK8 ÚJBUDA 2005. JÚNIUS 8.

2005. június 8–22.

JÚNIUS 8.   SZERDA
 18.00 ismétlés
 20.40 Bodrogzug
 21.00 a Főnix Tv
 21.30 a 9STV műsora

JÚNIUS 9.   CSÜTÖRTÖK
 9.00 ismétlés

JÚNIUS 10.   PÉNTEK
 18.00 és 22.30 ismétlés

JÚNIUS 11.   SZOMBAT
 9.00, 14.00 és 23.00 ismétlés

JÚNIUS 12.   VASÁRNAP
 9.00, 13.00 és 23.00 ismétlés

JÚNIUS 13.   HÉTFŐ
 4.00 a június 6-i adás ismétlése
 18.00 Újbuda hírek
 18.10 Magazin 11.
 18.45 Sport 11
 18.55 Hit és élet
 19.00 Életközelben
 19.10 SzivárványSzín
 19.40 Újbuda születésnapja, részlet

JÚNIUS 14.   KEDD
 18.00 és 22.30 ismétlés

JÚNIUS 15.   SZERDA
 18.00 ismétlés
 20.40 A Tapolcai-tavasbarlang
 21.00 a Főnix Tv műsora
 21.30 a 9STV műsora

JÚNIUS 16.   CSÜTÖRTÖK
 9.00 ismétlés
 14.00 közvetítés az önkormányzat
  testületi üléséről

JÚNIUS 17.   PÉNTEK

 18.00 és 22.30 ismétlés

JÚNIUS 18.   SZOMBAT

 9.00, 14.00 és 23.00 ismétlés

JÚNIUS 19.   VASÁRNAP

 9.00, 13.00 és 23.00 ismétlés

JÚNIUS 20.   HÉTFŐ

 4.00 a június 13-i adás ismétlése
 18.00 Újbuda hírek
 18.10 Magazin 11
 18.45 Sport 11
 18.55 Hit és élet
 19.00 Égető kérdések
 19.10 SzivárványSzín
 19.40 Újbuda születésnapja, részlet

JÚNIUS 21.   KEDD

 18.00 és 22.30 ismétlés

JÚNIUS 22.   SZERDA

 18.00 ismétlés
 20.40 Egy út a hegyeken keresztül.
  Úti dokumentumfilm
 21.20 a Főnix Tv műsora
 21.50 a 9STV műsora

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.
JÚNIUS 10. 19.30 Őnagysága kabaréja, 
Medgyaszai Vilma és Vidor Ferike zenés 
életútja. JÚNIUS 12. 19.00 Heltai Jenő: Az édes 
teher, zenés vígjáték.

TRANZIT ART CAFÉ
XI., Bukarest u., Ulászló u. sarok Tel.: 209-3070
JÚNIUS 21. 18.00 Molnár Ferenc: Ibolya.

ALBERTFALVI HELYTÖRT. GYŰJTEMÉNY
XI., Pentele u. 8. T.: 208-6635
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK: Római ásatások, egy-
ház- 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.

BARTÓK 32 GALÉRIA
XI., Bartók B. út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlékszo-
ba. JÚNIUS 10-IG Deli Ágnes és Bánföldi Zoltán 
kiállítása. Nyitva munkanapokon 14-18-ig. 
JÚNIUS 13. 18.00 Finn, bolgár, erdélyi, magyar 
képzőművészek kiállításának megnyitója.

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
XI., Etele út 55. T.: 371-2760
JÚNIUS 20-IG: az 50 éves Budai Fotóklub 
jubileumi kiállítása. JÚNIUS 21. Gajdov Géza 
grafikus kiállítása.

KARINTHY SZALON
XI., Karinthy F. út 22. Tel.: 209-3706
JÚNIUS 13. 19.00 Finn, bolgár, erdélyi, magyar 

képzőművészek kiállításának megnyitója.

MOLNÁR C. PÁL GALÉRIA
XI., Ménesi út 65. T.: 385-3637, 06/30/201-1073
A galéria előzetesen telefonon egyeztetett 
időpontban látogatható. JÚNIUS 21.  18.00 A 
nap szerelmesei, a MCP Baráti Kör kiállítás- 
megnyitója, Benyus koncert (Volksbank 
Galéria, XII., Istenhegyi út 40/a.)

SCHEFFER GALÉRIA
XI., Kosztolányi D. tér 4.
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Kortárs festők kiállítása

TETŐ GALÉRIA
XI., Ecsed utca 13.
JÚNIUS 15-IG Csutak Zsuzsa festőművész 
Varázserők áradjatok című kiállítása. Nyitva 
hétfőtől csütörtökig 17.00–20.00-ig.
JÚNIUS 17. 18.00 Borbély Károly Szárnyak cí-
mű kiállításának megnyitója. Nyitva hétfőtől 
péntekig 14.00–21.00-ig.

TIT STÚDIÓ
XI., Zsombolyai u. 6. T.: 385-0514 
JÚNIUS 30-IG Öveges József emlékkiállítás. 
Nyitva: hétköznapokon 10-18 óráig.

TRANZIT ART CAFÉ
XI., Bukarest u., Ulászló u. sarok Tel.: 209-3070
JÚNIUS 21-IG Nyíri Zsolt 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 szerdán 15.00–18.00-ig. 

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

SZÍNHÁZ, KIÁLLÍTÁS

és dalstúdiója. 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 tánctanfo-
lyam. PÉNTEK (KÉTHETENTE) 18.00–19.00 
bringás klub. SZOMBAT (KÉTHETENTE) 20.00 
AKH össztáncklub. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 
10.00–19.00-ig internetezési lehetőség.

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

HÉTFŐ 18.00 tajcsi-csikung foglalkozás.
SZERDA 18.00 alakformáló tréning.

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

SZOMBAT 15.00 Őszidő Nyugdíjasklub (Info: 
Vadócz Zsuzsa - 371-2779) 
ÁLLANDÓ PROGRAMOK: vasútmodell klub 
felnőtteknek, gyermekeknek (10–18 éves 
korig), gerinctorna, kerámia–tanfolyam fel-
nőtteknek, gyerekeknek, papírmárványozás, 
komplex kézműves tanfolyam gyerekeknek, 
callanetics torna, fotóklub, ikebana klub, has-
tánctanfolyam, számítógépes tanfolyamok.

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

JÚNIUS 9. 20.00 Somnakuno Kher, koncert.
JÚNIUS 10. 20.00 Erdélyi Fonódások. 
Transylmania, Klasszikus duó, Usztürü 
táncház. JÚNIUS 11. 14.00 Tücsök Csángó 
Gyermekfesztivál 20.00 Eklektika koncert.
JÚNIUS 13. 19.00 Budai tangó, tánctanítás 
Budai Lászlóval. JÚNIUS 14. 19.00 Studio 
Sentido salsa tánctanítás 19.00 Perka klub 
Dely Dáviddal. JÚNIUS 15. 18.00 Tánctanulás 
Savanyúval 20.00 Dűvő népzenei együttes 
koncert és táncház. JÚNIUS 16. 20.00 Nyitva 
láttam a mennyország kapuját. Kathona 
Mónika és Béke Csaba lemezbemutató kon-
cert. JÚNIUS 17. 20.00 Só együttes klub
JÚNIUS 18. 20.00 Ronan Morgan ír sztepptánc-
bemutató. JÚNIUS 19. 18.00 II. Prímásverseny 
I. helyezettje, Horváth Gyula meghívott 
barátai és zenekara. JÚNIUS 20. 19.00 Budai 
tangó, tánctanítás Budai Lászlóval. JÚNIUS 21. 
19.00 Studio Sentido salsa tánctanítás 19.00 
Perka klub Dely Dáviddal. JÚNIUS 22. 18.00 
Tánctanulás Savanyúval 20.00 Magyarpalatkai 
banda, erdélyi zenék klubja.

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

JÚNIUS 20. 15.00 Dalszínház 11+1, 
nótakincs tv klub.  
ÁLLANDÓ PROGRAMOK: tücsök zene, Nóta-tv 
klub, akrobatikus rock and roll klub, hatha 
jóga, latin aerobik, gyógytorna, angol tár-
salgási nyelvklub, szőnyegszövő klub, Hanna 
holisztikus klubja, Greenfields, hastáncklub, 
ír sztepptáncklub, jazztorna latinos zenére, 
gerinctánc jazz-zenére, Zsebi baba játszóháza, 
nyugdíjastorna, alakformáló torna, Etka jóga, 
Muzsikás gyermektáncház, táncos gyermek-
torna, szenior társastáncklub felnőtteknek, 
csikung klub, nindzsaedzés, Frissítő gerinc 
gyógytorna,  Picasso klub, digitális fotóklub, 
talpmasszázs klub, szabás-varrás klub, lélek-
táncoltató, latin aerobik, Egészségünk titkai 
előadássorozat, biovásár, táncterápia, kosárfo-
nó klub, medencetorna, társastáncklub gyere-
keknek, fiataloknak, hobbiklub, nosztalgia klub 
nyugdíjasoknak, Keresztény játszóház. 
TÁBOROK: JÚLIUS 4-8-IG 9.00-14.00 Kezdő 
intenzív, ifjúsági és felnőtt kosárfonó tábor. 
JÚLIUS 11-15-IG 9.00-14.00 Haladó intenzív, 
ifjúsági és felnőtt kosárfonó tábor.
KÖNYVTÁRI NYITVA TARTÁS: H., K., P.: 13–19-ig, 
Sze.: 9–15-ig, Szo.: 9–12-ig, Cs., V.: zárva.

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

HÉTFŐ, SZERDA 17.30 aikido, 19.30 Iai Jutsu.
KEDD 10.00 eklektika klub, 17.00 hagyomány-
őrző 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 internete-
zési lehetőség.

KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK
XI., Kamaraerdei út 12-14. Tel.: 249-9759

TÁBOROK: JÚNIUS 20.–AUGUSZTUS 19. hetente: 
Indián játszótábor; Portya tábor 8-12 éves 
kalandoroknak; Ugra-bugra tábor.

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.

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

JÚNIUS 10. 18.00 Sramli est. 
TÁBOR: JÚNIUS 20–24. Focitábor. 
ÁLLANDÓ PROGRAMOK: szteppaerobik,  kondi 
torna, alakformáló torna, Trilla énekiskola, 
kézműves foglalkozás gyerekeknek, ifjúsági 
klub, bridzsklub,akrobatikus rock&roll, aikido, 
festőiskola, Happy Bike Team bringás klub, 
nyugdíjasklub, autómodell klub. 

ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ

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

  JÚNIUS 11. 10.00 Játszva segítünk, kézműves 
foglalkozások a Játszóház Alapítvány javára, a 
kerület egy-egy új játszóterén. Rendezők a kö-
zösségi házak. JÚNIUS 17. 19.00 Őrmezei gála, 
fellépnek: a Tarka Színpad és a Commedia 
2000 Diákszínpad társulata.
ÁLLANDÓ PROGRAMOK: Harmónia mozgásis-
kola, kondicionáló torna, hastánc, szenior tar-
tásjavító torna, numerológia, szteppaerobik, 
callanetics torna, Tarka színpad, óvodás 
balettiskola, Tendency Sport Club táncoktatás, 
erősítő női torna, pingpongklub, vers- és 
prózamondó műhely,  Tae-bo aerobik, jóga, 
kreatív stúdió, Comedia 2000 színházi műhely, 
Goldance tánciskola,  katolikus szentmise, 
Vöröskereszt Egészségvédő és Kézműves 
Klub. 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 

JÚNIUS 13. 18.00 Gombász Szakcsoport: 
Gombahatározás. JÚNIUS 14. 18.00 
Tengerimalac Klub: Nyári problémák és meg-
oldásaik, elővigyázatosság a forró időben.
JÚNIUS 16. 17.00 Ornitológiai Egyesület: 
Vadmadárvédelem (vetítés).  JÚNIUS 18. 
11.00 Csincsilla Klub: Állatkerti találkozó.
JÚNIUS 20. 18.00 Akvarista Klub: Klubnap.
JÚNIUS 20. 18.00 Gombász Szakcsoport: 
Gombahatározás.
TÚRÁK TERMÉSZETKEDVELŐKNEK  a Gombász 
Szakcsoport szervezésében: 
JÚNIUS 11. Pomáz-Mesélő-hegy, vezető: 
Böhm Éva, találkozás: 7.30, Árpád hídi Volán 
autóbusz-végállomás (Dobogókő-Pomáz).
JÚNIUS 19. Normafa környéke, vezető: Makay 
Attila, találkozás: 8.00, Moszkva tér, fekete 
21-es autóbusz végállomás.

EGYHÁZAK

KELENFÖLDI REF. EGYHÁZKÖZSÉG
XI., Ildikó tér 1. 204-2767, 06/20/371-1292 
kulsokelenfold@dpg.hu

KEDD 18.00 ifjúsági óra. SZERDA 10.00 Asszony 
Kör (idősebbeknek). CSÜTÖRTÖK 18.00 Bibliaóra. 
VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet/gyerek isten-
tisztelet. Állandó programok: Fiatal Házasok 
Köre; Szülői Kör; Bibliaolvasó Körök; Senior Kör; 
Fiatalok Biblia Köre – ezen programok időpont-
jait személyes érdeklődésre megadják. 

KELENFÖLDI EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZET
1119 Bp. Etele út 55. Tel: 203-4642 vagy 30/658-4156 
www.kegy.hu e-mail: kegy@kegy.hu

VASÁRNAP 10.00. Istentisztelet  Ugyanekkor 
foglalkozások gyermekeknek. 
TÁBOROK (információ: 203-4642, üzenetrög-
zítő is vagy 06/30/658-4156) JÚNIUS 20-24-IG: 
Kreatív napok a Bikás parkban, délutánonként 
16.00-19.00-ig. JÚNIUS 27-JÚLIUS 1-JÉIG: Angol 
napközis tábor gyermekeknek Kelenföldön 
naponta 16.00-19.00-ig. Jelentkezés: június 
23-án, csütörtökön 16.00-19.00 között a 
Kreatív napok rendezvényén a Bikás parkban. 
A tábor egész heti költsége: 1000 Ft
JÚLIUS 20-30-IG: Angol tábor a középiskolás 
korosztálynak Vajtán 13 éves kortól bárkinek. 
A jelentkezés és az előleg (5000 Ft) befizeté-

AJÁNLÓ

sének határideje: július 1. A tábor költsége 
teljes ellátással 38 000 Ft. Érdeklődni Hajós 
Andrásnál lehet: 06/20/208-4510.
AUGUSZTUS 22-28-IG: Nyári Bibliatábor 4-12 
éves gyerekeknek Kelenföldön naponta 
16.00-19.00-ig. A részvétel ingyenes!

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
Neszmélyi út 36. 06/20/371-1292 ormezoref@dpg.hu

MINDEN HÓ ELSŐ SZERDA 18.00 református est 
(bibliaóra és szeretetvendégség).
MINDEN HÓ MÁSODIK SZERDA 18.00 
Bibliaolvasó kör. JÚNIUS 19. VASÁRNAP 17.00 
istentisztelet. Hittanórák a Menyecske utcai 
Általános Iskolában hetente 5 csoportban.

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

JÚNIUS 11. 18.00 Cserkész Te Deum. JÚNIUS 
12. 19.00 Scarlatti: Missa Madrid a Szent 
Imre kórus előadásában. JÚNIUS 18. 10.30 
Papszentelés Esztergomban. JÚNIUS 19. 16.00 
a Szent Margit Gimnázium Te Deuma, 19.00 Te 
Deum, előadja a Szent Alberik kórus. 

KLUBPROGRAMOK

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

MINDEN SZERDÁN 18.00 klubnap

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

JÚNIUS 15. 13.00 dr. Tűű László szakorvos: 
Életkori sajátosságok fiatal és időskorú cukor-
betegek esetében.

MOZGÁSSÉRÜLTEK KLUBJA
XI., Keveháza u. 19–21.

JÚNIUS 8. 14.00 Klubnap.

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.

TÚRA

OLAJIPARI TERMÉSZETBARÁT SE

Minden szerdán nyugdíjastúra. Találkozó: 
7.20-kor a Moszkva téri metrókijáratnál (a 
hétvégi Budai-hegység túrákra ugyanebben 
az időben és helyszínen van a találkozó). A 
hétvégi vonatos túrákra az előző túrákon lehet 
jelentkezni. A pilisi túrák találkozója 7.15-kor a 
Batthyány téri HÉV-végállomáson. Túravezető: 
Kremser Ferenc. 
JÚNIUS 18. Börzsöny. Kisinóc–Nagyinóc–
Kollár-völgy–Szépvölgy–Királyrét. Táv: 20 
km. Szint: 600 m.  JÚNIUS 19. Budai-hegység. 
Nagykovácsi–Vasvári erdő–Újhegyi dűlő–
Budajenő–Nagykovácsi. Rózsika-Zoltán túra! 
Táv: 18 km. Túravezető: Kremser Ferenc.
JÚLIUS 9–17-IG: Cseh óriáshegység, 1 nap 
Prágában. Jelentkezni a 215-1955-ös és a 
06/30/560-8042-es számokon lehet.

SOLIDARITAS SE

JÚNIUS 18. Siófok, Kálmán Imre múzeum, 
Tojásmúzeum stb.  Találkozás: 7.00, Déli 
pu., jegypénztárak. Költség: kb. 1800 Ft. 
Túravezető: dr. Raile Erzsébet

Gyönyörű, hathektáros parkos 
környezetben szeretetteljes, 
biztonságérzetet adó bölcsődei, óvodai 
és iskolai nevelés!
Ne csüggedj, ha messze laksz!
Biztonsági övvel és gyermeküléssel 
felszerelt, kényelmes autóbuszainkkal 
utazhatsz hozzánk!
Az 1. osztályba még jelentkezhetsz…

1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14.  Telefon: 249-9772, 06/20/585-5289  www.suliovi.hu

feszített víztükrű medencék
angol nyelv már az oviban
kis létszámú csoportok, szótagolva olvasás
tenisz, rsg, labdajátékok, műfüves focipálya,
logopédus és pszichológus
zongoraiskola, informatika, sok-sok játék,
síelés, KRESZ-park (2500 m2)

Új bölcsőde, óvoda és iskola nyílt kerületünkben!

A38 ÁLLÓHAJÓ
XI., Petőfi híd budai hídfő, www.a38.hu

JÚNIUS 9. 21.00 Looptroop (S), Cadik & Zeek 
(Allsoundz), Bosi & DJ Nadir (Love Alliance), 
Likkle T (D). Látvány: Kiégő Izzók. JÚNIUS 10. 
16.00 Undead Festival – Dissection (UK), 
Rotting Christ (GR), Sin of Kain, Tesstimony, 
Ahriman, Christian Epidemic, Sear Bliss, 
Turulvér. JÚNIUS 13. 20.00 Boysetsfire (USA), 
Amen (USA), The Idoru, Velvet Stab.
JÚNIUS 15. 20.00 Pavel Fajt (CZ), Dresch 
Quartet. JÚNIUS 16. 20.00 Bloomsday 
– Wellness-Terror Duó, Tgnoise, Tudósok, 
DJ Kanada Káosz. JÚNIUS 17. 20.00 Balogh 
Kálmán és a Gypsy Cimbalom Band, Parabab 
Corporation. JÚNIUS 22. 21.00 Quimby.

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

JÚNIUS 8. 10.00 CSCSPE ruhaakció.
JÚNIUS 11. 9.00 Modellbörze. 
JÚNIUS 19. 10.00 VII. AKH Autós Kupa. 
Albertfalvi autós ügyességi verseny a 
Kondorosi úti Alfa áruház parkolójában.
TÁBOR: JÚNIUS 27–30. Bluestól a csacsacsáig, 
Szüni-dödő tábor. 10.00–13.30-ig: társas-
tánc tanfolyam, 14.30–18.00-ig kézműves 
foglalkozás.
ÁLLANDÓ PROGRAMOK:
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- 

MŰSOR
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Hurrá, nyaralunk! Úgy tűnik, végre megérkezett a nyár.

Itt az ideje, hogy kertünkből szemet 

gyönyörködtető, hűsítő oázist vará-

zsoljunk, ahol kellemesen tölthetjük 

szabadidőnket, ahová a nap végén, 

munka végeztével jólesik kiülni.

Kertészet elérhetősége:
Cím: 1112 Budapest Budaörsi út 1092/5 hrsz. (Nagybani Virágpiac mellett)
40-es busz Madárhegy nevű megálló
Telefon: 06-1/246-2872, Fax: 06-1/247-1071
E-mail: info@safru.hu.   weblap: www.safru.hu
Nyitva tartás:  hétköznap 7.00-től 17.30-ig,
szombat 7.00-től 14.00-ig,  vasárnap 8.00-tól 12.00-ig

Tegyünk mellé egész nyáron virágzó, a tűző napot kedvelő sokszínű virágú leandert,
az ezerarcú rózsából pár tövet és kényeztessük magunkat egy nagy tál frissen szedett eperrel.

Ültessünk sövénynek, szoliternek tujákat.
Tehetjük edénybe, ezzel együtt teraszra, erkélyre.

Mindezeket most
akciós áron megvásárolhatja
a SAFRU kertészetben!

az ezerarcú rózsából pár tövet
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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 Budapest XI., Bornemissza utca – Andor utca sarkán 
épülő hétlakásos társasházban már csak 1 db földszinti, 
kertkapcsolatos, 53 m2-es leköthető lakás van,
2005. III. negyedévi átadással.
A telken belül gépkocsibeállók kerülnek kialakításra.

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

a Budapest XI., Ibrahim utcában 
háromszintes, szabadon álló lakóépület.

ELADÓ!

Földszinten iroda, emeleten, tetőtérben 1-1 lakás lett 
kialakítva. Az épület hasznos (iroda-lakás) területe 311 
m2. Gépkocsibeállók száma: 5 db. Az ingatlan egyben 
és külön lakásonként is megvásárolható.

HÉTLAKÁSOS TÁRSASHÁZ ÉPÜL
A BORNEMISSZA UTCÁBAN
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Kiválóan szerepel a kosárlabda-
bajnokság alsóházi rájátszásában 
a MAFC-Újbuda: a fiúk az eddigi 8 
mérkőzésen 6 győzelmet arattak, és 
bebiztosították a helyüket az élvonal-
ban. A sikerek hátteréről és a jövőbeli 
tervekről Dinnyés Attila vezetőedzőt 
kérdeztük.

 Hogyan alakult a pályafutása, mielőtt a 
MAFC-Újbuda vezetőedzője lett?

A XI. kerületben nőttem föl. A MAFC-
ban kezdtem kosárlabdázni, még 1980-
ban. Az egész pályafutásom alatt itt ját-
szottam. 1991 óta dolgozom edzőként. 
Eleinte gyerekekkel foglalkoztam. Tanít-
ványaim közül több élvonalbeli játékos 
került ki, például Báder Márton, Fülöp 
Gábor és Borszéki Csaba. 2001-től a felnőtt 
férfi válogatott másodedzőjeként dolgoz-
tam. Ezt követően Dombóvárra kerül-
tem, ott lettem élvonalbeli tréner. Utána 
visszatértem Budapestre, és a MAFC 
Kosársulinál kezdtem tevékenykedni. Ta-
valy feljutottunk a másodosztályba, idén 
pedig amatőr csapatként bronzérmesek 
lettünk, amire nagyon büszke vagyok. 
Ez év januárban a MAFC-Újbuda veze-
tősége felkért, hogy vállaljam el a csapat  
vezetőedzői posztját. 

 Hogyan tudta felrázni a hullámvölgyben 
lévő játékosokat?

Nem foglalkoztam azzal, ami az érkezé-
sem előtt történt. Amikor ide kerültem, 
különféle változások mentek végbe a csa-
pat háza táján: néhány játékos elment, 
újak jöttek a helyükre, de szerencsére 
valamennyiüket ismertem, ezért ez nem 
jelentett problémát. Leültünk, és alaposan 
átbeszéltük a dolgokat. A srácok egyetér-
tettek velem abban, hogy több van a csa-
patban, és mindenkinek meg kell próbálni 
kihozni magából a maximumot.

 Minek köszönhető az óriási formajavulás?

A rájátszásban az eddigi nyolc meccsünk-
ből hatot megnyertünk, ám ez nem csak 
a formajavulásnak tudható be. Korábban 
is voltak jó meccseink, de sokszor balsze-
rencse sújtotta a csapatot. Azok a játéko-
sok, akikre a taktika épült, hosszú ideig 
sérültek voltak: Ledon Greennek eltört a 
keze, David Fischernek a térdével akadt 
problémája, Danilo Smigičet vállsérülés 

gyötörte. Amikor a legerősebb összeál-
lításban léptünk pályára, többnyire jól 
szerepeltünk. Az alapszakaszban sajnos 
alig-alig volt olyan meccsünk, amikor tel-
jes volt a létszám. Most már nem akadá-
lyoznak minket sérülések, és ez rengeteget 
számít. El kell ismerni, hogy a rájátszás-
ban a szerencsével sem állunk hadilá-
bon, korábban viszont többször is peches  
vereséget szenvedtünk.

 A három légiós beváltotta a hozzájuk fű-
zött reményeket?

Kellett egy kis idő ahhoz, hogy beillesz-
kedjenek a csapatba, és a sérülések is 

befolyásolták a teljesítményüket. David 
Fischer igazi vezéregyéniséggé nőtte ki 
magát. Ahogy én láttam, korábban hi-
ányzott a csapatból egy ilyen mentalitású 
játékos. Ledon Green, a másik amerikai 
mostanában 30 pont körül teljesít mecs-
csenként, de azt gondolom, tud ő ennél 
még jobban is játszani. Az ő játékában 
bármikor benne van, hogy 40 pontot dob, 
ő a csapat egyik ásza. Le vannak osztva a 
szerepek. Ők azok a játékosok, akiktől az 
edző és a szurkoló a pontok nagy részét 
várja. Úgy gondolom azonban, hogy a ma-
gyar játékosok is számtalan alkalommal 
bizonyítottak. Pojbics Szabolcs, Molnár 
András és Sajni Balázs is vezéregyéniség 
tudott lenni. Kialakult az a mag, amelyik 
a meccsek túlnyomó részén játszik, és az 

utóbbi időben nincs okunk panaszra, már  
ami az eredményeket illeti.

 Másként játszik a csapat az ön irányításá-
val, mint korábban?

Nagyon nagy különbség nincs. Tanultunk 
néhány új játékelemet, és igyekszünk pon-
tosan végrehajtani a megbeszélt taktikát. 
A legnagyobb gond még mindig az, hogy 
a srácok nem elég precízek a pályán. Itt 
néha a centimétereknek is jelentősége van! 
Sok a felesleges mozgás, nagyobb koncent-
rációra lenne szükség. Az is számít, hogy a 
fiúk végre hisznek magukban. Mentálisan 
sokat erősödött a gárda. Hatalmas élmény 
volt például, amikor győztesen jöttünk 
haza a körmendi oroszlánbarlangból.

 Elégedett a jelenlegi 12. helyezéssel?

Amikor átvettem a csapat irányítását, még 
volt némi esélyünk a felsőházba kerülésre. 
Ledon Green sérülésével nagyon messze 
kerültünk ettől. Bár sokszor jól játszot-
tunk, az utolsó pillanatokban rontottunk. 
Most viszont több olyan meccsünk is volt, 
amit a végjátékban tudtunk megnyerni, 
tehát fordult a kocka. Még két mérkőzé-
sünk hátravan, szeretnénk megnyerni 
azokat, már csak presztízsből is. 

 Lehet építeni a jelenlegi gárdára?

A magyar játékosok zöme már évek óta itt 
játszik, rájuk lehet számítani. A külföldiek 
is jól érzik magukat, szívesen maradná-
nak. Olyan csapatot szeretnénk összerak-
ni, amelyiknek reális esélye van a legjobb 
nyolcba kerülésre. Négy olyan játékos van 
a MAFC Kosársuliban, akiket bátran be 
lehetne építeni az élvonalbeli gárdába: 
Kolarics Dániel, Horváth Péter, Tóth Nor-
bert és Surmann Péter. Mindannyian te-
hetséges játékosok, akik mindent megten-
nének azért, hogy sikeres legyen a csapat. 

  Jövőre is ön lesz a vezetőedző?

Ha bizonyos feltételek teljesülnek, szíve-
sen maradok a kispadon. Jó volna egy-két 
poszton megerősíteni a keretet, ám ez nem 
könnyű dolog. Mivel profi sportról van 
szó, fontos a stabil pénzügyi háttér. Azt 
szeretném, ha a csapat nem a kiesés ellen 
küzdene, hanem olyan eredmények eléré-
sére törekedne, amilyeneket a múlt nagy 
MAFC-játékosai letettek az asztalra.

Dergán Ádám

A fiúk végre hisznek magukban
Dinnyés Attila: Jól megy a csapatnak a rájátszásban

Az újbudai gyerekek mozgással ünne-
pelték meg kerületünk születésének 
75. évfordulóját: a jubileumi sportgá-
lán 24 látványos műsorszámot látha-
tott a rekordszámú közönség.

Az önkormányzat szabadidő és sport osz-
tálya által rendezett nagyszabású esemény-
re május 26-án került sor. A kezdés előtt fél 
órával gyakorlatilag megtelt a Gabányi-
sportcsarnok 800 férőhelyes lelátója.
 A gálára 36 kerületi intézmény neve-
zett: óvodák, általános- és középiskolák. 
Összesen 24 műsorszámot fognak előad-
ni 1200 gyerek részvételével – közölte az 
egyik szervező, Nagy József. 

Az ünnepélyes megnyitón Ábrahám 
Attila címzetes államtitkár elmondta, 
amikor belépett a csarnokba, kettős érzés 
fogta el. Egyfelől eszébe jutottak azok a 
kiváló élsportolók, akik ebből a kerület-
ből származnak, másfelől pedig itt ez a 
rengeteg csillogó szemű gyerek, akik a 
jövőt képviselik. Élményre, mozgásra, 
sportra vágynak, és a mi felelősségünk, 
hogy valóra váltsuk az álmaikat – jelen-
tette ki az államtitkár.
 Nagyon jó érzéssel érkeztem ide, 
mert már előre tudtam, hogy milyen ren-
geteg résztvevője lesz a gálának. Az egyes 
oktatási intézmények szabadon válasz-
tott gyakorlatokkal lépnek fel, mindenki 

hozta a saját programját, ami nagyszerű 
dolog – hangsúlyozta Balázs Gyula. Az 
alpolgármester szerint a rendezvény a 
kerülethez való kötődés érzését és a sport 
szeretetét egyaránt erősítheti a gyerekek-
ben. Ha megérinti őket a sport, a mozgás 
öröme, akkor már megérte megrendezni 
a gálát – fogalmazott. 
 Balázs György sporttanácsnok szerint 
ez a nap a gyerekekről és a sport szerete-
téről szól, és az a legfontosabb, hogy min-
denki jól érezze magát .
 A megnyitóbeszédek után a felnőttek 
átadták a terepet a gyerekeknek. A bemu-
tatószám közös nyitógimnasztika volt, 
melyben részt vettek ovisok, általános is-

kolások és gimnazisták is. Nagyszerűen 
mutatott a csarnok küzdőterét színültig 
megtöltő színpompás gyereksereg: min-
denki az intézménye nevével ellátott pólót 
viselte, és alig várta, hogy megszólaljon 
a zene, és kezdetét vegye a bemutató. A 
gimnasztikai gyakorlatok egész tárházát 
felvonultató előadás nagy sikert aratott a 
nézők körében. Ezután ismét a gyerekeké 
volt a főszerep: mazsorett-bemutató, step 
aerobic, labdás ritmikus sportgimnaszti-
ka, kerékpáros trükkök, hogy csak a leg-
nagyobb tapsot kapott előadásokat em-
lítsük. A gála hatalmas sikerrel zárult, és 
méltó volt kerületünk jubileumához.

(d. á.)

Mozgással ünnepeltek
Kicsinek bizonyult a Gabányi-sportcsarnok

Balázs György: ez a nap a gyerekekről és a sport szeretetéről szól

Fogászat
Esztétikai high-tech

www.fogaszati-kozpont.hu
teljes kerámia, kerámiahéj, fémre 

égetett kerámia, inlay-onlay, 
esztétikus tömések, részleges és 
teljes pótlások. Műcsonk-beül-
tetés, csontpótlás fogfehérítés, 

szájhigiénés kezelés.

Kezelés, előzetes telefonon történő 
bejelentkezés alapján.

1116 Budapest, Dália utca 27.
Tel.: 228-1806 mobil: 06-20-3652016

19 órától korlátlan svédasztalos étel- 
és italfogyasztással várjuk önöket!
Belépő: 3900 Ft/fő

Június 15. : OLASZ EST 
Június 29. : NOSZTALGIA EST

Zenei estek a
Rubin Hotelban

Érdeklődjön: 319-7700, 319-7701
1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.
www.hotelrubin.com

Látogasson el Grill teraszunkra, ahol 
pénteken és szombaton élőzenével 
várjuk!

****

A Park Teniszklub és Újbuda Önkor-
mányzata idén első alkalommal 
rendezte meg a kerületben működő 
vállalkozások részére a I. Újbuda Open 
elnevezésű teniszversenyt. 

Az önkormányzat több tagja és számos he-
lyi vállalkozás vagy cég képviselője jelent 
meg a patinás sporttelepen május 21-én.
 A kerület egyik legszebb részén, a 
Feneketlen-tó mellett 1908 óta működik 
az a sporttelep, mely két éve Park Tenisz-
klub néven várja vendégeit. A zártkörű 
golfklubok mintájára megalakult vállal-
kozás jelenleg 75-80 tagot számlál, főként 
a kerületben élő, illetve dolgozó üzlet-
emberek látogatják előszeretettel egy 
kis sportolás, lazítás céljából. Itt edz az 
önkormányzat által támogatott Tordas-
Újbuda magyar bajnokcsapat is.
 Külföldi mintára Magyarországon 
is egyre gyakoribb, hogy egy-egy vállalat 
tenisztornát rendez dolgozóinak és fon-
tosabb üzletfeleinek a jobb munkahelyi 
légkör megteremtése, a baráti kapcsolatok 
kialakítása céljából. Ez a példa lebegett az 
önkormányzat és a Teniszklub vezetői-

Barátságok születtek
Tenisztorna üzletembereknek a Feneketlen-tó partján

nek szeme előtt, amikor megszervezték 
a versenyt. Lakos Imre alpolgármester el-
mondta, a kerület vezetőinek egyik fontos 
törekvése a jó együttműködés kialakítása 
a városrészben tevékenykedő vállalkozók-
kal. Szándékuk szerint a jövőben is meg-
rendezik majd az eseményt, mely függet-
len tud lenni kampánytól, politikától.
 Az első megmérettetésen számos 
kerületi vállalkozás képviseltette ma-
gát, így többek között az Ivanics Kft., a 
T-Mobile, a HP, a Diego vagy a Visual 
Power Kft. Az időjárás kegyes volt a te-
niszezőkhöz, a tizenhat páros verőfényes 
napsütésben játszotta le az elődöntőket, 
majd a döntőt, melyen Bancsi Tamás 
és Vajna Zsolt aratott győzelmet. A ku-
pa mellett a Volvo által felajánlott díjat 
– egy autó egy hétvégére szóló használati 
jogát – is átvehették. 
 Vajna Zsolt lapunknak elmondta, 
hogy nagyon jó kezdeményezésnek tartja 
a versenyt, mert valóban képes összehozni 
az embereket, ahogy ő is aznap reggel ta-
lálkozott először Bancsi Tamással, s a nap 
végére összebarátkoztak, a Volvo felaján-
lásának köszönhetően pedig egy hétvégét 
közösen fognak eltölteni családjaikkal 
együtt. Vajna Zsolt számára fontos sze-
mélyes vonatkozása is volt a győzelemnek, 
ugyanis első teniszedzője, idős édesapja is 
jelen lehetett, s láthatta fia sikerét. 

Szöllőssy Anna

A Tour de Hongrie útvonalán rendezik 
meg június 6-12. között a legnagyobb 
hazai kerékpárversenyt, a T-Mobile 
Túrát, amely Újbudán ér célba. 

A nevezés minden induló számára díjta-
lan. A kerékpáros karaván hét nap alatt 12 
megyén és 75 településen halad át, a teljes 
táv 670 km. Az indulók teljesíthetik teljes 
távot, illetve annak egyes napjait, szaka-
szait is. Ennek megfelelően a versenyt há-
rom kategóriában hirdették meg. Az Ext-
rém kategóriában indulók – alsó korhatár 
18 év – hét nap alatt az egész távot teljesí-
tik, a Classic kategória – alsó korhatár 16 
év – résztvevői a napi teljes távot teljesítik, 
míg a Light kategória – alsó korhatár 12 
év – versenyzői az adott településen csat-
lakoznak túrához. (A kiírási feltételek-
ről, a költségekről, a túra menetrendjéről 
minden információ megtalálható a www.
tdh.hu honlapon.) 
 Az egyhetes túra befejező szakasza 
a Vác–Újbuda közötti 60 km-es táv lesz, 
amelyet június 12-én, vasárnap tesznek 

meg a versenyzők.  A verseny végállomása 
Újbudán, a Petőfi híd budai hídfőjénél a 
felső rakparton, az A38 Állóhajóval szem-
ben levő parkolóban lesz, ide a befutók 13 
órától érkeznek meg. Ezen a helyszínen 
délelőtt 10-től délután 2-ig KerékpárSuli 
programmal és értékes ajándékokkal vár-
ják a saját kerékpárjaikkal érkező tizen-
éveseket. A vállalkozó kedvűek a legutol-
só szakasz megtételére 12 órakor az Észa-
ki Összekötő vasúti híd budai hídfőjénél 
csatlakozhatnak.

Befutó az A38 Állóhajónál

T-Mobile 
biciklitúra

Dinnyés Attila szívesen marad a kispadon

LAPSZABÁSZAT 
BÚTORKÉSZÍTÉS
KONYHABÚTOR,

IRODABÚTOR, GARDRÓBOK
SZEKRÉNYSOROK

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

Helyszíni felmérés, egyedi tervek alapján 
teljes körű kivitelezés

REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ
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Olyasvalaki iránt kezd érdeklődni, aki 
nem viszonozza a figyelmét. Ügyelhetne 
jobban, mert az utóbbi időszakban több-
ször keveredett kedvezőtlen kimenete-
lű vagy egyenesen kilátástalan szerelmi 
ügyekbe, mert félreért tényeket, nem 
helyénvaló közeledési módot választott, 
rosszkor, rosszat mondott. Könnyen nagy-
lelkűsége áldozata lehet, ha segíteni próbál 
másokon. Anyagi ügyeiben legyen követ-
kezetes. Kerülje a túlzott költekezést. 

Félig magánéleti, félig munkahelyi problé-
mával kell szembenéznie. Sok bátorságra 
lesz szüksége, hogy bizonytalan érzéseit 
leküzdve megoldja. A napokban szembe 
kell néznie egy egészségügyi gonddal is, 
de eltökéltsége, makacs természete, mint 
annyi mindenen, ezen is átsegíti majd. 
Családi ügyeit ne hanyagolja el. Min-
denképpen találjon alkalmat arra, hogy 
érzéseit kifejezze, és örömét, bánatát 
megossza szeretteivel. 

Nézőpontja nagymértékben változik, sok 
dolgot teljesen másképpen lát majd, mint 
eddig. Munkájában is, magánéletében is 
legyen harázott, céltudatos és eltökélt, ne 
engedje, hogy bárki vagy bármi az útjába 
álljon! A csillagok állása kedvező, jó esélye 
van arra, hogy a közeljövőben jelentős si-
kereket érjen el. De lazítson is, találja meg 
a módját, hogy minél kiegyensúlyozot-
tabb életet élhessen! A túlzottan sok mun-
ka egészsége rovására mehet. 

Most leginkább legbelső ügyeivel, érzel-
meivel van elfoglalva. Gyakran keríti ha-
talmába romantikus hangulat, amely sok 
elhamarkodott vagy helytelen döntést 
eredményez. A házasság gondolatával 
bánjon csínján! Terveibe beleszólhat egy 
apróbb betegség. Ha szórakozik, tegye 
azt fejedelmi módon, amennyire anyagi 
erőforrásai megengedik. Egy utazással 
kapcsolatban fenntartásai lehetnek, a 
döntésben végül egy közeli ismerőse lesz 
segítségére. 

Állandó izgalmat érez a levegőben, és va-
lóban meglehetősen mozgalmas időszak-
nak néz elébe. A fiatalabb rokonokkal jól 
kijön. Szerelmi élete is kiegyensúlyozott, 
boldog. Néha úgy érzi, kissé megterhelő a 
sok törődés és figyelem, amelyet nyújtania 
kell szeretteinek. Gondokat okoz majd egy 
félreértés, mely anyagi ügyeit alaposan 
megbolygathatja. Cselekedjen azonnal, 
amint a problémára fény derül, így elke-
rülheti a kellemetlen következményeket.

Sok problémától kímélheti meg magát, ha 
nem tépelődik fölöslegesen a dolgokon. Ez 
különösen igaz az anyagi jellegű ügyek-
re. A barátaitól rengeteg törődést kap, ezt 
becsülje meg! Munkahelyén legyen türel-
mes. A kitartó munka ugyan nem mindig 
hozza meg azonnal a kívánt eredményt, 
de ha nem csügged, előbb-utóbb sikerrel 
teljesíti a kitűzött célokat. Rakja rendbe 
anyagi ügyeit, utána törődjön kissé saját 
magával. Beköszönthet életébe a szerelem. 

Képzelőereje szinte szárnyal, és ez lehe-
tővé teszi, hogy olyan ügyeket zárjon le 
véglegesen, amelyek már régóta gondot 
okoztak életében. Környezetével szemben 
barátságos, segítőkész, mozgalmas társa-
sági életet él. Használja ezt az időszakot 
aktív pihenésre. Az sem baj, ha távoli ro-
konokat, barátokat látogat meg. Ha eléggé 
rugalmas marad, ki tudja majd használni 
a jelentkező előnyöket, lehetőségeket. Ma-
gánéletében harmónia uralkodik. 

Ha élvezetből utazik, valóban élvezni is 
fogja. Kellemes időtöltés néha csak nézni 
a tájat, és ugyancsak kellemes az utazást 
összekötni a családi eseményekkel. Ta-
nulmányai miatt erős nyomás nehezedik 
önre, de ez legalább pozitív hatással van 
magára a tanulásra. Anyagi helyzete jó, 
a nemrég tett okos lépésnek köszönhető-
en komoly bevételre számíthat. Újabban 
rendkívül érzékeny mások véleményére. 
Ez veszélyes állapot, mert veszekedések-
hez, haragtartáshoz vezet.  

Legyen önálló, ne számítson túl sokra 
másoktól. A legjobb, ha egyáltalán nem 
kér senkitől szívességet. Anyagi gondjai 
lehetnek, és a munkahelyén sem megy 
minden simán. Mindenekelőtt maradjon 
nyugodt és összeszedett! Az érzelmi vi-
harok csak káros hatással lehet ügyeire. 
Szomszédaival is nézeteltérésbe kevered-
het, ilyen esetben fontos, hogy megtartsa 
magának a véleményét. Próbálja minden 
kapcsolatát harmonikussá, békéssé tenni! 

A fontos anyagi döntéseket ne kapkodja 
el, ugyanis a következő pár hét nem ked-
vez a pénzügyi manővereknek. Szemé-
lyes ügyekben ne kérjen, és ne fogadjon el 
tanácsot. A barátai nyilván jót akarnak, 
de felületesek lehetnek, és nézőpontjuk 
is erősen különbözhet az önétől. Közeli 
ismerősei közül valaki titkon ellenséges 
érzelmeket táplál ön iránt. Legyen ré-
sen. Családi ügyei kifáraszthatják, ezért 
pihenjen minél többet. 

Karrierje szépen halad, de más területen 
már nem büszkélkedhet ennyire. Baljós 
előérzetei vannak. Újabban hajlamos a 
balesetekre, ezért kerülje a veszélyesebb 
helyzeteket! Különösen figyeljen oda, ha 
vezetnie kell, és tartson be minden bizton-
sági rendszabályt! Valaki megpróbálja be-
csapni. Ha nem ringatja magát illúziókba, 
az illető nem járhat sikerrel. Ha számba 
veszi barátait, ismeretségeit, mindenkép-
pen nézzen szembe a valóságos helyzettel. 

Sokat habozik újabban. Legjobb lenne, ha 
kivételesen elfogadná mások tanácsait, 
ahelyett, hogy hosszan tépelődne minde-
nen. Így az állandó érzelmi feszültségtől is 
megszabadíthatja önmagát. Új ismeretség-
re tesz szert, amely később fontos szerepet 
játszik majd életében. Értékelje mindazt, 
amivel rendelkezik, különösen, ha mások 
megbecsüléséről, tiszteletéről, szeretetéről 
van szó. Pénztárcájának tartalmát jelen-
tősen apaszthatják fiatalabb rokonai, ami 
azonban nem lehet ok a fösvénységre. 
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Szűzies. 15. A Rába német neve. 16. Nagy-
szülő öröme. 18. Romhány határai! 19. 
Szirt. 21. Kukoricatartó. 22. Orosz folyó. 
24. Szózat páratlan betűi. 25. Keresztülha-
jít. 27. Bór és nikkel vegyjele. 29. Némán 
taposó! 31. Helyez. 33. Vércsoport. 34. 
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51. Eres! 52. Rövid angol férfinév. 53. Ga-
bonát betakarító. 55. Határrag. 56. Sport-
trikó. 57. Len betűi keverve. 59. Ötlet, el-
képzelés. 60. Becézett női név. 62. Katlan 
fele! 64. Az alapmérték  billiószorosát jelö-
li. 66. Nyitott gazdasági épület. 68. Klasz-
szikus egység. 71. Türr Lajos. 72. A vele 
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replő „A Pál utcai fiúk”-ból. 7. Ragasztó. 8. 
Az alaphangsor 5. és 2. hangja. 9. Londoni 
igen. 10. Zenei hármas. 11. Függőzár. 12. 
Oxigén és alumínium vegyjele. 13. Az 
idézet második része (A, H, L, A, E). 17. 
Számnév. 20. Becézett férfinév. 22. A di-
namit atyja (Alfred). 23. Asztalterítő. 26. 
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ÁPRILY LAJOS
(1887-1967) József 
Attila-díjas költő, 
műfordító. Jékely 
Zoltán költő apja. A 
kolozsvári egyetemen 
magyar-német sza-
kos tanári oklevelet 
szerzett. 1909-től a 
nagyenyedi kollégium 

tanára. 1907-től jelentek meg versei. 1929-
ben áttelepült Magyarországra. A Lónyay 
u. gimnázium tanára, majd a Baar-Madas 
Leánynevelő Intézet igazgatója. 1943-ban 
iskolájában a zsidótörvényeket nem volt haj-
landó végrehajtani, és lemondott tisztségé-
ről. 1945 után visszavonultan élt a Visegrád 
melletti Nagyvillámdűlő völgyében levő 
házában. Magányosságra kárhoztatott egyé-
nisége nyilvánul meg az erdélyi táj ihlette, 
nagy formai műgonddal írt verseiben. Főként 
angol, francia, kínai, lengyel, német és orosz 
költőktől fordított, nagy lélegzetű munkái 
közül a legsikerültebb Puskin Anyeginjének 
magyarra átültetése.

Nagy András

KERTÉSZETAz újbudai ízek könyve

KERESZTREJTVÉNY

A nyári zöldmetszés a tenyészidőben tör-
ténő feladat. Előnyiről a vélemények meg-
oszlanak, mivel a metszés következtében 
az asszimilációs felületet csökkentjük. 
Álláspontunk szerint a megfelelő időben, 
mértéktartóan végzett zöldmetszés hasz-
nos a növények fejlődése szempontjából. 
Ez a munka szakértelmet igényel, mivel 
a termőrügyek kialakulása – jövő évi ter-
mésünk alapja – erre az időszakra esik. 
 A növények tenyészideje alatt a koro-
na a dús lombozattól nehezen tekinthető 
át. Az asszimilációs energiákat úgy cso-
portosíthatjuk át, hogy a vezérhajtások-
kal vetekedő hajtásokat még a kezdeti 
időszakban eltávolítjuk. Az augusztusi 
zöldmetszésekkel a koronát szellősebbé, a 
napfénytől átjárhatóbbá tesszük. A nyáron 
keletkezett metszési felületek gyorsabban 
behegednek.
 A növekedő hajtások görbülő csúcsi ré-
szeit – nevezzük vitorlának is – vissza kell 
csípni. Ezzel az egyszerű művelettel a ve-
zérvesszőket egyensúlyban tarthatjuk. Ezt 
a munkát általában tavasszal kell elvégez-
nünk, de ha szükséges, a nyári hónapok-
ban megismételhetjük. A vitorlát hat-nyolc 
levélre kurtítjuk. Ennek következtében a 
hajtáscsonk megvastagodik, a levél hón-
aljában lévő “szemek” – a nyári rügyek 
– megduzzadnak, az alul elhelyezkedő ter-
mőrügyek pedig fejlődni kezdenek.
 Agresszív zöldmetszési beavatkozás a 
hajtásválogatás, amikor a nemkívánatos 
hajtásokat tőből eltávolítjuk. Hat-nyolc 
hajtásnál többet egyszerre nem szabad 
kivágnunk. A nyárutón végzett zöld-
metszéskor a hajtások „félfás” állapotban 
vannak, emiatt a rajtuk levő szemek nem 
hajtanak ki. Az ilyenkor végzett hajtásvá-
logatás során elsősorban a beteg, sérült, 
kedvezőtlen helyzetű – a korona belső 
része felé növő – hajtásokból ritkítsunk. A 
hajtásválogatást mérsékletesen végezzük 
el, különben a fa növekedési erélye csök-
keni fog. A fattyúhajtásokat levélkoszorú-
ra (2-3 rügyre) kívánatos metszeni.
 A nyári metszés nagyon fontos műve-
let. A szellőssé alakított fák, bokrok átte-
kinthetőbbé válnak, ezáltal könnyebben 
felismerhetőek a betegségek is.  

Bánhídi János 

A nyári metszés

HOZZÁVALÓK: 2 db nagyobb csirkemell, 20 
dkg bacon, 15-20 dkg sajt (tetszés szerint 
trappista, karaván stb), só, bors vagy más 
fűszer (curry, szerecsendió stb.)
ELKÉSZÍTÉSE: A kicsontozott csirkemelle-
ket csíkokra vágjuk (nem túl apróra) majd 
lisztben, tojásban megforgatjuk. Egy jénai 
tálat (érdekes lesz, akár kerek, akár ovális 
formát használunk) kibélelünk bacon sza-
lonnával szépen hézagmentesen. Belete-
szünk egy réteg lisztes, tojásos husit, majd 
reszelt sajtot, újra husit, sajtot, míg a tál 
meg nem telik. Tetejére bacon kerüljön. 
150-160°-on kb. 1 órát sütjük. Óvatosan 
leöntjük róla a szalonnából kisült zsírt. 
Ráteszünk a tetejére egy szép tálaló tálat és 
megfordítjuk. Köretnek krumplipürét, ri-
zibizit, currys rizst stb. adunk hozzá. Friss 
salátával tálaljuk. Ha marad, hidegen is jó 
vacsorának. Cifrázhatjuk szerecsendióval 
curryvel, a család kedvenc fűszereivel.
Hidegen és melegen is fogyasztható.

Az étkezés nemcsak alapvető életszükséglet, hanem örömforrás, a társas érint-
kezés egyik formája, lehetőség a meghitt emberi együttlétekre. A II. Újbudai 
Ünnepi Könyvhét és a kerület születésének 75. évfordulója alkalmából megje-
lent az Újbudai ízek című receptgyűjtemény, ebből közlünk két receptet.

Csirkemell torta Mákos palacsinta 
forró szilvaöntettel
HOZZÁVALÓK: 1 kg liszt , 3 db tojás, 6 dl tej, 
15 dkg mák, 10 dkg méz, 10 dkg cukor, 
1 kis üveg házi szilvalekvár, rum, fahéj‚ 
citromhéj. ELKÉSZÍTÉSE: A lisztből, tojás-
ból, tejből egy csipet sóval kevés vaníliás 
cukorral és citromhéjjal palacsintákat sü-
tünk. A darált mákot mézzel és cukorral 
tejben megfőzzük, citromhéjjal és fahéjjal 
ízesítjük. A töltelékkel megtöltjük a pala-
csintákat. A szilvalekvárt kevés vízzel és 
rummal jól kiforraljuk és ezzel öntjük le 
a palacsintákat. Porcukorral meghintve 
tálaljuk.

A könyv korlátozott számban kapható az Erőmű utca 4. sz. alatti a PSZK-nál.

A Lágymányosi-öbölben és környé-
kén folyó területrendezi munkákhoz 
kapcsolódóan 2 500 fát ültetnek el a 
kerület különböző pontjain. 
 Az Öböl 11 kft. ügyvezető igaz-
gatója, Szalai Zoltán arról tájékoztatta 
lapunkat, hogy a tereprendezés során 
elkerülhetetlen volt bizonyos számú fa 
kivágása. A területen összesen 824 fa 
volt, ezek közül 199 kivágására kapott 
engedélyt a kft. az önkormányzattól, 
azzal a feltétellel, hogy az öbölben, to-
vábbá a kerület más pontjain pótlják.
 Az első lépésben május 6-án 280 
fát (feketefenyőt, platán, hárs, nyír- és 
tiszafát) ültettek el a Hetény utca és a 
Kapolcs utcában.

Fakivágás után faültetés
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Pável Zoltán, 35 éves autodidakta 
festő kamaszkora óta foglalkozik a 
festészettel. Első kiállítását 17 évesen 
rendezte a Metró Klubban. 

1985 és 2002 között Magyarországon 37 
egyéni és 13 csoportos kiállításon vett 
részt. Külföldön 1989-ben Münchenben, 
1996-ban a bécsi Stúdió Galériában, 1997-
ben Olaszországban volt egyéni kiállítása. 
Képei irodaházakban, bankoknál, vala-
mint a világ minden táján magángyűj-
teményekben találhatók meg. A Pável 
Galéria 2004. december 1-jén nyílt meg a 
Budai Várban, a Fortuna u. 18. szám alatt. 
 Festményein gyakori motívumként 
óraalkatrészek és sakkfigurák jelennek 
meg – s így megbontva a megszokott 
sík ábrázolásmódot a művek háromdi-
menzióssá válnak. Legújabb alkotásai 
között számos homokfúvásos techniká-
val készült kép található, melyekre már 
letisztultabb szín- és formavilág jellem-
ző. A keretezetlen képek régi bútorok 
darabjaira készültek, a keretezett képek 
kereteit saját kezűleg festi ki. Műveihez 
a festészetben ritkán használt anyagokat 
keres, így került már a képeire golflabda, 
pénzérme, cipő, platánfa kérge, cipzár.
 „Dali miatt kezdtem festeni. Mikor 
megismertem a műveit, azt éreztem, 
hogy ha a festészet ilyen is lehet, akkor én 
is ezzel szeretnék foglalkozni. Míg azon-
ban ő többnyire az álmait, látomásait fes-

tette meg, én inkább a világról alkotott 
gondolataimat igyekszem megformálni, 
és rendkívül fontos számomra, hogy 
valami új élményt adjak, új formában. 
Képeim nem csak fizikai szempontból 
többrétűek: esztétikai szépségük mellett 
gondolatébresztőnek is szánom őket az-
által, hogy saját gondolatvilágomat jele-
nítem meg bennük.
 Érdekes azonban, hogy egy kép elő-
ször látványként születik meg bennem, 
s gondolatiság csak utólag társul hozzá. 
Megjelenik előttem, aztán érni kezd. Ez 
a belső érési folyamat hosszú ideig eltart-
hat, majd egyszer csak festeni kezdek. 
Mivel gyakran olajfestékkel dolgozom, 
maga a festés is hosszabb időt vesz igény-
be, ami külön öröm számomra, mert az 
alkotás minden percét élvezem.
 Az idő kérdése régóta foglalkoztat. 
Szeretném megragadni, szeretnék be-
avatkozni az idő folyamába, a részévé 
válni, hogy így megállíthassam. Kifogy-
hatatlan témának bizonyul számomra, 
melyhez különféle megjelenítési módokat 
kerestem. Az egyik – talán a legfontosabb 
– szimbólumrendszerem a sakk. A fekete-
fehér vagy sötét-világos együttes megjele-
nése jó téma egy képzőművész számára, 
s ebből a kötött síkból emelkednek ki a 
sakkfigurák, illetve a mindig jelen lévő 
időre figyelmeztető, s így minden képe-
men megjelenő óraalkatrészek. ” 

Sándor Anna

Nyomot hagyni az időben
Szomszédoló – Pável Zoltán kiállítása 

Párizsban elveszett egy mádámká. 
Senki sem keresi. Pedig van neki 
tornabérlete, festő barátja, idegtépő 
anyósa, őszinte gyerekei, csalfa férje, 
beszélő madara. Ragaszkodik a két-
gombócos fagylaltjához.

 R-KLUB  Könnyed, és nagyon szóra-
koztató, jóféle francia filmekből ismerős 
a hangvétel. Zazie a metrón, majd Amelie 
csodálatos élete, hát igen... az abszurd hu-
mor nem angol kiváltság. Semmi filozo-
fálgatás, mélyenszántás, vagy életre szóló 
tanulság. Persze az említett művek alap-
anyaga jobb. Noelle Renaude, a Mádám Ka 
szerzője, nem erőltette meg magát. Megírt 
ötvenhárom, egymással össze nem függő 
rövidebb-hosszabb jelenetecskét, néme-
lyik csak egy mondat, másik több.
 Hogy a szösszenet-halmazból szí-
nielőadás állt össze, az a fordító Csete 
Borbála, a rendező Lippai Krisztina, és a 
társulat munkáját dícséri. Más okból sem 
volt könnyű nekik, a színházcsinálás ma-
napság nehéz dolog, színészegyeztetés, 
miegymás, próbákra alig jut idő. Ezt az 
összehangolatlanságot lehetett érezni az 
R-klubban tartot előadásukon. A főszere-
pet játszó Palóc Eszter igazából még nem 
találta meg magát, pasztelles a figurája 
(panaszkodott is nekem az előadás után, 
elégedetlen önmagával, de ígéri, megold-
ja). Valami kontraszt kellene, ha a többiek 
karikatúrák, legalább madámka legyen 
normális. Vagy fordítva. 
 A jeleneteket nagyon ismert dalbeté-
tek, slágerek színesítik ékes francia nyel-
ven. Úgy válogatták, hogy szövegük fe-
leseljen a prózai részekre. A néző, ha tud 
franciául, ha nem, mindenképpen jól mu-
lat. Előadás legközelebb a Tűzraktárban.

Cservenits Jolán

Mádám Ka

Igényes rendezésben, gazdag tartalommal vált valóra egy már 
régóta dédelgetett terv: Őrmezőn élő képző- és iparművészek 
első tárlata nyílt meg május 28-án a helyi közösségi házban. 

A tizenegy alkotó együttes bemutatkozása az eltérő stílusok, a válto-
zatos színek találkozása. Bakonyi Mihály festményein a háború bor-
zalmait éppúgy átélhetjük, mint a természet szemet gyönyörködtető 
képeit. Balogh János a kétperces kroki műfaját műveli leleményes 
ügyességgel rézhuzalból készített alkotásain. Farkasné Kántor Éva 
kísérletező tájképfestő, művei az újító szándék szép eredményei. Feke-
te Mária egyedi, élénk színvilágú képeihez az indiai kultúrából me-
rít témát. Frankl Géza festőművész a természet szépségét változatos 
helyszíneken tárja elénk. Kovács Imre alkotásain a tájban megbúvó 
épületek báját is észrevehetjük. Kréher Péter elgondolkodtató művei 
a forma kifejező erejének példázatai. Osváth István természetképe-
ket fest, emellett előadásokat tart, verseket szaval. Rózsahegyi Tiborné 
grafikáin a színek élvezetes játéka figyelhető meg. Szabó Ede kerámi-
áival hűen ápolja az erdélyi székely művészet hagyományait. Szabóné 
Vígh Mária agyagszobrai az élet köznapi és felemelő pillanatait egyéni 
megközelítésben ragadják meg. A Preisinger Éva színházi vezető által 
megrendezett, színvonalas tárlathoz Köllő Miklós az alkotókat bemu-
tató videofilmet készítetett. Az őrmezői művészek izgalmas vállalko-
zása folytatódik, jövőre is alkalmat adnak a találkozásra.

Szamos Márton

Őrmezői művészek

Évadzárót rendeztek június elsején 
a színház összes termében és a kert-
helyiségben, ahová ez alkalommal 
minden érdeklődő bejuthatott, s nem-
csak különleges élményben volt része, 
hanem egy-egy pohár ital mellett esz-
mét cserélhetett a kultúra helyzetéről. 

 MU SZÍNHÁZ  Ez az egyetlen olyan nyi-
tott művészeti műhely, kulturális köz-
pont, amely minden műfaj befogadására, 
bemutatására vállalkozik. Ezt hangsúlyo-
zandó, a MU színház vezetői a 13. évadzá-
ró estére egy különleges performance-ot 

Évadzáró performance
rendeztek, amelyben a szobrászat, a zene 
és a tánc egyszerre kapott helyet. 
 Harasztÿ István Kossuth-díjas szob-
rászművész öt munkáját helyezte el a MU 
Színház színpadán, amely körül zajlott a 
különleges performance. Árvai György ze-
néjére a mai színházi világ egyedülálló fi-
gurája, Kovács Gerzson Péter készített ko-
reográfiát. A performance táncművészei 
– Kántor Kata, Nemes Zsófi, Kocsis László 
Szúnyog – műfajuk formanyelvén járták 
körbe a szobrok ábrázolta gépi mozgás vi-
zuális és kinetikus lehetőségeit.

Deák Attila 

Franciasaláta

Ünnepélyes alkalom volt a 
Szentimrevárosi Egyesület Jordán 
Tamás-estje. A Nemzeti  színdirektora 
Szókratész védőbeszédét mondta el a 
Himfy utcai Szent Imre Házban.

Ha azt gondolnánk, hogy semmi meg-
lepetést nem tartogatott a jól ismert mű 
előadása, úgy nagyot tévednénk. Az est 
minden pillanata arról tanúskodott, hogy 
Szókratészben valóban nagy szellem lako-
zott. Ha a 21. század budapesti emberét el 
lehet csábítani a lét nagy kérdéseinek az 
átgondolására, úgy Szókratész Jordán Ta-
más megformálásában igazán kitűnő és 
intellektuálisan is kihívó útitárs. 
 Szókratészt istentelenséggel vádol-
ták, ám a látszat ellenére érettük élt-halt 
azért, hogy minden ember számára 
most és mindenkor a véges világ megdi-
csőülhessen. Kérdése egyszerre nagyon 
földi és metafizikai. Lehetséges-e a föl-
di életben az örök „egészként” egyként, 
igazként, jóként, szépként való lét, léte-
zik-e olyan élet, amely anélkül éli meg az 
örököt a földi világban, hogy a végén  a 
múltba, az árnyékok világába, a halálba 
kelljen hanyatlania?
 Ő az első olyan bölcselő, aki az em-
beri lélek által és felől teszi fel a kérdéseit, 
a lélek felől, amely önmaga számára nem 
evidencia, mégis mindig „itt van”. Ő az 
első igazi metafizikus, mert a kérdés nem 
záródott önmagába egy válasszal, hanem 

nyitva maradt.  Szókratész a méreggel teli 
kelyhet saját isteni sugallata szerint kitta. 
Ezt csak úgy tehette meg, hogy az istente-
lenség és a fajtalanság (értsd, fiatal fiúk el-
csábítása) vádjait minden kényszer nélkül 
magára vállalta, önmagát vádolta meg, 
hogy beteljesítse „az egyszerre itt mindig 

igaz, és ha itt igaz, odaát is igaz” tételt. 
Szókratész nem hagyott hátra írásokat, 
amit tanított és gondolt, Platón örökítette 
meg számunkra.
 És mit mondott el nekünk Jordán Ta-
más? A drámát eredeti alakjában, Szók-
ratész kérdéseit vetve fel, élő tükörként, 

Jordán Tamás Szókratésze
amelyben csodálhatjuk a bölcs igaz alak-
ját. Az igaz szóról eszünkbe jut a centená-
riumos József Attila verssora: „az igazat 
mondd, ne csak a valódit”. És a valódi sem 
maradt el. Jordán, akár egy magyar táltos, 
körbejárta az előadóterem szegleteit, hogy 
tanúkat hívjon a jó és a rossz harcának hí-
res epizódjához.
 Az igazság születésénél bábáskodni 
kell, ahogy azt Jordán tette: hagyta, hogy 
a darab értelmezze saját magát, kerek 

egésszé válva. A mű végére érve Szókra-
tészről megtudhattuk, hogy élt, alkotott, 
de hogy ki volt, azt valójában nem. Az 
ógörög dráma katartikus élmény volt, 
akkor is, ha a megértése olykor próbára 
tette a közönséget. 

Wihart-Kiss Tamás

Harasztÿ szobrai körül Árvai zenéjére táncoltak

Védőbeszéd a létezés mellett
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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-
kiadó lakásokat, házakat, építési telkeket. 14 
éves szakmai tapasztalat. 361-4287, 385-4887.  
www.banalp.hu

BUDAÖRSI ÚT – Muskotály utcára néző II. 
emeleti, 117 m2-es, nívós, belsőépítész által terve-
zett, cirkófűtéses lakás alacsony közös költséggel, 
sürgősen, reális áron eladó. 06/30/944-5444.

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, 06/30/940-8093. 
www.villalux.hu, villalux@villalux.hu

ÜGYFELEINK részére keresünk-kínálunk el-
adó-bérbeadó telket, házat, lakást. Megbízható, 
gyors, teljes körű ügyintézés. D.R. Pont 
Ingatlaniroda. 06/23/500-964, 06/30/944-5207.

SASADON, Sashegyen és a Villányi út mellék-
utcáiban keresünk ügyfeleink részére csendes, 
világos lakásokat. ImmoTéka Ingatlaniroda, XII., 
Csörsz u. 17–21. Tel.: 201-1821, 06/30/202-1892. 
Aktuális ajánlataink: www.immoteka.hu 

BEL-BUDAI kis létszámú társasházi építke-
zésbe, szerkezetkész előtti állapotban beszállnék.  
T.: 06/30/221-2234.

IRODAHÁZBAN 310 m2-es iroda kiadó. www. 
banalp.hu, 06/30/922-9053, 385-6815.

IRODAHÁZBAN 40, 100, 350 m2-es irodák el-
adók. www. banalp.hu, 06/30/922-9053.

SZABOLCSKA utcában 2,5 szoba hallos laká-
sok eladók. www. banalp.hu, 361-4287.

IX., SOBIESKI utcában új lakások eladók. 
www. banalp.hu, 361-4287.

SASHEGYEN 95 m2-es, kéterkélyes, panorá-
más öröklakás kocsibeállóval eladó 39 000 000 
irányáron. 06/70/504-7568. 

ÚJ ÉPÍTÉSŰ lakások Sasadon 47-től 156 m2-ig. 
06/20/994-3788.

KELENVÖLGYBEN igényes családi ház el-
adó vagy kiadó 200 m2, 160 négyszögöl telek.  
06/30/236-5475.

XII., KOROMPAI utcánál 122 + 40 m2-es 
nagypolgári öröklakás eladó 65 000 000 irány-
áron. 06/20/971-8696.

SASADON kétszobás, napfényes, panorámás 
öröklakás 15 500 000. 
06/70/504-7568, 06/20/392-0830.

DIÓSDI építési saroktelek központban, szép 
helyen, 9,9 M Ft eladó. Víz, villany, gáz van, csator-
na idén épül. 06/30/912-8903.

XI., ZSOMBOR utcában sürgősen eladó 
egy igényesen felújított (nyílászárók is kicse-
rélve) 65 m2-es, csendes, világos panellakás.  
I. ár.: 13,3 M Ft. 06/30/251-4000.

XI., KALOTASZEG u. 7. szám alatt jövő évi át-
adással 15 lakásos társasház épül. Lakások még 
kedvező áron leköthetők. 06/30/251-4000.

XI., PETZVÁL utcában 2x10 lakásos társasház 
épül. Lakások 390 000 Ft/m2 áron leköthetők. 
06/30/251-4000.

XI., SOLT utca mellékutcájában eladó 2002-
ben épült, igényes, 4 lakásos társasházban II. 
emeleti, 109 m2-es, 4 szobás, reprezentatív lakás 
garázzsal, gépkocsibeállóval. I. ár.: 39,5 M Ft. 
06/30/251-4000.

XI., TÖMÖS utcai 330 m2-es, háromszintes, 
önálló családi ház 720 m2-es kerttel, kifogástalan 
állapotban 123 millió. 06/30/530-5338.

ÜZLETHELYISÉG tulajdonjoga eladó, 27 m2, 
Budafoki út 38. mellett, a Földhivatallal szemben. 
Villany, gáz, vízóra, WC, mosdó. Érdeklődni a 
06/70/259-0300 telefonszámon.
KERESÜNK, kínálunk eladó, kiadó ingatlanokat 
egyszerűtől a luxusig. 215-0311, 06/30/397-6556 
www. ingatlan.com/beabt

XI., RÁTZ LÁSZLÓ utcában háromszobás, 66 
m2-es, 6. emeleti igényes panellakás költözhető-
en eladó. Irányár: 13,9 millió. 
Érd.: 06/20/438-9136, 06/26/340-902.

BEL-BUDÁN, Kende utcában 2 + fél szobás 
60 m2-es, kertkapcsolatos, földszinti, felújítandó 
lakás eladó. Irányár: 15,6 millió Ft. 
Tel.: 06/70/533-3359.

BUDAÖRSÖN új építésű 2, 3, 4 szobás, erké-
lyes lakások 287 000 Ft/m2-től eladók. 
06/20/393-9689.

XI., BEREGSZÁSZ úton 2 szobás lakás eladó. 
06/20/445-2455.

KISKÖRE utcában felújítandó, kétszobás, er-
kélyes lakás eladó. 06/20/351-3141, www. banalp.
hu

FEHÉRVÁRI úton kétszobás, luxus módon 
felújított panellakás eladó. www. banalp.hu, 
06/20/364-8676.

BARANYAI téren gyönyörű, emeleti garzonla-
kás 9 800 000 irányáron eladó. www. banalp.hu, 
06/20/364-8676.

ALBERT utcai 2 + 2 félszobás, igényes panella-
kás 13 900 000 irányáron eladó. www. banalp.hu, 
06/20/364-8676.

SASHEGYEN kisebb lakóházat (felújítandót 
is) venne magánszemély. 06/20/324-9108.

GAZDAGRÉTI, jó környezetben, I. emeleti, 
vízórás garzon eladó. Érd.: 383-7584.

ELADÓ Budapest XI. ker., Bükköny utcá-
ban 45 m2-es, 1,5 szobás, parkettás, vízórás, 
telefonos, felújított lakás. Irányár: 10 200 000 Ft.  
Tel.: 06/20/232-3092.

HATSZOBÁS családi ház 14 millióért eladó 
Abonyban. Tel.: 06/70/555-4805.

XI., BÁRTFAI utcában 32 m2-es, féleme-
leti, jó állapotú téglalakás eladó. Ár.: 10,5 M.  
Tel.: 06/20/453-6322.

KONDOROSI uszodánál 2 + 2 félszobás, er-
kélyes, 72 m2-es, VII. emeleti lakás 12,8 millió. 
06/30/532-6308.

ULÁSZLÓ utcára néző liftes, 160 m2-es, 4 és 
félszoba hallos, cirkós lakás 29,8 millió. 
06/30/532-6308.

XI., EGRI József utcai 72 m2-es, 2 szoba + hal-
los, belsőkertes, erkélyes, liftes öröklakás 22 M. 
06/30/461-9114.

XII., VÁROSMAJOR utcai 55 m2-es, gázfű-
téses, erkélyes, kétszobás öröklakás 16,5 M-ért. 
06/30/461-9114.

VILLÁNYI úton 2 szobás, emeleti lakás eladó. 
18 500 000 Ft. Tel.: 06/70/383-7174.

XI., GAZDAGRÉTI domboldalon 536 m2-es 
fél építési telek összközművel 19 M Ft-ért eladó. 
2x2 lakás építhető. Tel.: 249-3006.

XI., MADÁRHEGYEN 1310 m2 építési telek 
közművesítés előtt 31 M Ft-ért eladó. 
Tel.: 249-3006.

FEHÉRVÁRI út elején új építésű, 51 m2-es la-
kás 18,9 millióért eladó. 06/30/329-7003.

XI., ELEK utcánál 77 m2-es, két és félszo-
bás, hallos, kertkapcsolatos, felújított villala-
kás szép házban, kocsibeállóval 31,5 millió.  
06/30/530-5338.

XI., FEHÉRVÁRI útnál 65 m2-es, lodzsás, eme-
leti, teljesen felújítandó panel öröklakás parkos 
környezetben 11,7 millió. 06/30/530-5338. 

KERESÜNK eladó és kiadó öröklakásokat, 
családi házakat a XI. kerületben. 
Budai New York, 219-0362.
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BÉRLEMÉNY
KIADÓ bútorozott lakások: 35 m2, I. emeleti, 

Savoya park közeli, és 42 m2, földszinti, sashegyi, 
hosszú távra. 06/20/373-4581.

FARKASRÉTI temető főbejáratánál 48 m2-es 
lakás kiadó. T.: 06/30/654-6281.

LAKÁS és iroda céljára kiadó ingatlanok. 
www.banalp.hu 361-4287.

MADÁRHEGYEN 720 m2 gyümölcsös bérleti 
joga kis faházzal átadó. A telken víz, villany van. 
40-es busszal megközelíthető. Telefon: 318-3466.

ELŐPATAK II. Lakásfenntartó Szövetkezet 
40 m2-es – 2 szobás – irodahelyisége a XI. ker., 
Brassó u. 169-179/E alatt, ugyanitt pincehelyisé-
gek is kiadók, csendes környezetben. Érdeklődni 
lehet a 319-3454 telefonszámon. (H., Cs.: 17-19-
ig, K., Sz, P.: 9-15-ig.)

GARÁZS
GARÁZS kiadó raktárhelyiséggel együtt is. XI., 

Ratkóc utcában. 246-2034, 06/30/264-7857.
GARÁZST vennék a Gellért tér környékén. 

Telefon: 279-0000.

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 általá-
nos iskolásoktól egyetemistákig. 
385-3280, Obádovics.

BUDAI Skálánál német-, angoltanítás, korrepe-
tálás. Tel.: 466-5301, 06/30/259-7091.

JOGOSÍTVÁNY most kedvezményekkel: in-
gyen elmélet és tankönyv, diák- és családtag ked-
vezmény. Elmélet: de., du. Oktatás légkondicionált 
gépkocsikon. 7. sz. Autósiskola, XI., Villányi út 60. 
361-1856, 06/30/996-2290, 06/30/996-2299.

ANGOLTANÁR diákokat korrepetál, nyelv-
vizsgára, érettségire felkészít a Móricz Zsigmond 
körtérnél. Tel.: 386-2382.

MATEMATIKA, fizika, kémia, valószínűség-
számítás, analízis, középtől felsőfokig. 
06/70/218-9000.

DISZLEXIA-VIZSGÁL AT,  fejlesztés. 
Korrepetálás minden tárgyból, nyelvoktatás nyá-
ron is. T.: 06/30/205-8928.

ANGOL-NÉMET nyelv tanítását vállalja nyelv-
tanár minden korosztálynak. Nyelvvizsga-, pót-
vizsga-felkészítés is. Házhoz is megyek! 
06/20/517-6873, 06/70/540-3337, 246-6869.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
GÁZBOJLEREK, konvektorok, cirkók javítása, 

villanybojler vízkőtelenítése, csapok, WC-k javítá-
sa azonnal, garanciával. 
359-5033, 06/30/924-8010.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornaszerviz! XI. 
kerületi gyorsszolgálat. Lefolyótisztítás falbontás 
nélkül, azonnal. Csatornák, lefolyók javítása, cse-
réje, építése. Vízvezeték-szerelés. 
228-6193, 06/30/921-0948.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületieknek 
azonnal. Falbontás nélkül, több évtizedes gyakor-
lattal. 227-7210, 06/30/940-0748.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Gebe. Tisztítás, zsírta-
lanítás, gyökértelenítés, falbontás nélkül. Korszerű 
gépekkel, több évtizedes gyakorlattal, garanciával. 
207-2850, 06/30/942-0064, 06/30/949-2052.

VÍZ-, gáz- fűtésszerelés. Gebe. Kisebb javí-
tástól a teljes felújításig. Csőrepedések, ázások 
megszüntetése. Villanybojler-szerelés és víz-
kőmentesítés. Vízmérőszerelés, kerticsap-cse-
re ásással. Mosógép, mosogatógép-bekötés. 
Anyagbeszerzéssel, garanciával. Gebe László víz-
vezeték-szerelő mester. 
207-2850, 06/30/942-0064, 06/30/949-2052.

GÁZ, víz, központi fűtés, csatorna szerelése, ter-
vezése, Gázműveknél átadása. Gázkészülékek javítá-
sa. Tel.: 06/30/944-6513, Nagy László épületgépész.

VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól 
a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő 
mester. 06/20/934-4664, 246-9021. Elmű által mi-
nősített vállalkozás.

VÍZSZERELÉS-duguláselhárítás gyorsszolgá-
lat. Csőtörések, csapcserék, javítások hétvégén is. 
06/30/200-9905, 06/70/501-7457.

VÍZSZERELÉS, duguláselhárítás, fűtésszerelés 
A-Z-ig. 402-0627, 06/70/563-3917.

GÁZKÉSZÜLÉKEK nyári, 25%-os, kedvez-
ményes cseréje, javítása, tűzhelyek, konvektorok, 
vízmelegítők. Tel.: reggel és este 7–9 óra között 
466-6113, 06/30/212-4693.

VILLANYSZERELÉS! Győrffy István. Lakások 
elektromos felújítása, hőtárolós és cserépkályhák, 
villanybojler, kaputelefon szerelése. 
T.: 203-0134, 06/20/3210-295.

KERÜLETI gyorsszerviz: duguláselhárítás,  
víz-, villany-, gázkészülék-szerelés, javítás 0-24-ig. 
Hétvégén is. Garanciával. 
321-3174, 06/70/609-2550.

LAKOSSÁGI gyorsszerviz, duguláselhárítás, 
víz-, gáz-, fűtés-, villanyszerelés, készülékjavítás, 
0-24-ig. Hétvégén is. 291-2800, 06/20/334-3437.

VÍZ-FŰTÉSSZERELÉS, teljes felújítás, ázások 
megszüntetése, készülékek javítása, cseréje ga-
ranciával. Balázs János épületgépész technikus. 
Tel./fax: 362-4050, 06/20/917-0697.
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Jelzáloghitelek minden típusban
és céges hitelek

deviza és Ft alapon
gyorsan, szakszerűen

jövedelemigazolás nélkül is,
BÁR-osoknak is !!!

Hívja bizalommal Szabó Erikát
(3 éves banki gyakorlat)

30/279-33-77
és Dely Hajnalkát

20/93-93-442.
Iroda: 1/452-05-66

Hitel, Kölcsön?
Ne higgye, hogy 3 nap  

alatt lehet!!!
De 1-1,5 hét alatt IGEN!!!

Hitel, Kölcsön?
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Ajtó? Ablak? BUDALUX!
Az igényes egyedi nyílászáró

DECEUNINCK ötkamrás
Belga profilrendszer

SIEGENIA német biztonsági vasalat,
Hővisszaverő üveggel alapáron!

Panelba bontástiszta csere.
Minőség közvetlenül a gyártótól:
Kelenföldön a Csurgói út 15-ből.

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

 – mélymosás, vegytisztítás
 – szegés, 

– háztól házig két nap alatt
– perzsák, szőttesek

szakszerű javítása
06/80/200-639

(ingyen hívható 8-16 óráig)
 347-0865; 347-0866
Szőnyeg Express Kft.

Bp. IX., Soroksári út 164.

SZŐNYEGTISZTÍTÁS

SZŐNYEGTISZTÍTÁS

VILLANYSZERELÉS, felújítás, hibaelhárítás 
azonnal! Megbízható áron! 
246-0927, 06/20/926-1533.

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, 
villanyszerelés, vízszerelés, duguláselhárítás a 
bejelentés napján. 216-2603. XI., Karcag u. 28.  
www.lakasszerviz.hu

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

VILLANY-, vízszerelés, bojlerek, villámhárítók 
szerelése, javítása. Anyagbeszerzéssel, garanciával. 
T.: 310-4018, 06/20/915-2678.

GÁZSZERELÉS, víz, csatorna. 30 éve a lakos-
ság szolgálatában. Fég-partner konvektorok szak-
véleményezése, cseréje kedvezménnyel. 
226-0052, 06/20/972-1344.

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás azonnali 
kezdéssel. Gáz-EPH készítés. Hanusi mester. 
Tel.: 06/30/950-7009.

FIGE Zoltán regisztrált gázszerelő vállal: 
víz-, gáz-, fűtésszerelést. Tervezés, kivitelezés. 
Műhely: XI., Fadrusz u. 26/B. Tel.: 365-8302,  
06/30/966-0542.

LAKÁSSZERVIZ
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, parkettázást, 

tapétázást, mázolást, csempézést ingyenes takarí-
tással vállal kisiparos. 202-2505, 06/30/251-3800.

TELJES körű lakásfelújítást vállalunk garanciá-
val, bútormozgatással. 06/70/312-7991, 260-7534.

FESTÉST, mázolást, tapétázást vállalok mester-
vizsgával. Tiszta munka. 
Tel.: 209-5894, 06/30/399-4023.

REDŐNY-, reluxa-, szúnyogháló-készítés, -javí-
tás garanciával. 06/20/488-3378, 06/30/223-0694.

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

REDŐNYÖK, napellenzők, szúnyoghálók, relu-
xák, roletták, szalagfüggönyök, harmonikaajtók, 
javítása, készítése garanciával. 
226-3082, 06/30/211-9730, 06/20/323-2753.

FESTÉS már 250-től, PVC-padlószőnyeg, tapé-
tázás, házak kívül-belüli festése. 06/30/224-4412.

ASZTALOS-, lakatosmunkák készítéstől a leg-
kisebb javításig. Tel.: 06/20/411-4349, 789-3958.

TETŐSZIGETELÉS. Lapos tetők szigetelésének 
felújítása bitumenes és műanyaglemezes szige-
teléssel. Tetőkert-, tetőterasz-szigetelés. Kerti tó 
bélelés. Szféra-Tect Kft. 220-2809, 222-8699.

TETŐTŐL a pincéig! Lakás-, házfelújítás 
minden szakmában, kerületi referenciákkal, 
magyar szakemberekkel. Ingyenes árajánlattal, 
gyors kezdéssel. Tétény-Épszer Kft. 226-4539,  
06/20/946-7557.

FESTÉS, tapétázás, PVC-, parkettajaví-
tás, -csiszolás, -lakkozás, lamináltparketta, 
gipszkartonszerelés, ablakszigetelés, burkolás. 
322-4590, 06/30/232-8732.

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás tisztasági-
tól a díszítőfestésig, anyagbeszerzéssel, bútormoz-
gatással, fóliatakarással, sittelszállítással, garanciá-
val. Érettségizett, hazai szakemberek. 
06/70/505-5855, www. mesterfesto.hu

AJTÓ-, ablakdoktor! Mindenféle ajtók-ablakok 
illesztését, szigetelését, átalakítását és zárak cseré-
jét vállalom garanciával. 
Horváth Ákos, 06/30/962-8704.

REDŐNYÖS munkák készítése, javítása, napel-
lenző. Érd.: 229-0319, 06/20/984-1742.

ZÁRMESTER gyorsszolgálat! Ajtónyitás, zár-
szerelés, betörésbiztos hevederzár-szerelés, laka-
tosmunkák, rácsok. 06/30/961-3794.

CSEMPÉZÉST, aljzatlerakást, javítást és kisebb 
kőművesmunkák elkészítését vállalja korrekt 
szakmunkás. Tel.: 06/30/328-2871.

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

KLÍMAGÉPEK szerelése, javítása, karbantartá-
sa garanciával. Tel.: 365-8035, 06/20/969-4779.

PARKETTÁZÁS, csiszolás, lakkozás, PVC-, sző-
nyegfektetés. 208-0721, 06/20/949-4529.

TETŐSZIGETELÉS 10 év garanciával, referen-
ciákkal. 4 Pillér Kft. 06/30/931-5495, 405-4603.

REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, harmonika-
ajtó, szúnyogháló készítése, javítása garanciával, 
ingyenes felméréssel. 06/30/964-8876, 213-2033.

LAKATOS-, asztalosmunkák, kerítések, korlá-
tok, galériák, beépített szekrények helyszíni javí-
tása. 06/30/960-2183.

CSEMPÉZÉST, padlóburkolást vállalok rövid 
határidővel, garanciával.  206-3579, 06/20/578-0073.

MINDENFÉLE tető, bádogos és tető kőműves 
munkát vállalok garanciával. 
T.: 267-5234, mb.: 06/20/926-8321.

ABLAKSZIGETELÉS! Ajtók, ablakok szigete-
lése szilikongumival, garanciával, referenciával. 
06/20/494-3657.

REDŐNY, reluxa, napellenző, szúnyogháló, sza-
lagfüggöny, harmonikaajtó. 
Tel.: 226-9959, 06/30/999-7669.

FESTÉS, mázolás, tapétázás, szőnyegpadló-, 
parkettafektetés, nyílászárók passzítása, légszige-
telése stb. Garanciával. 276-1805.

PARKETTÁZÁST, csiszolást, lakkozást, javítást, 
PVC-szőnyegfektetést vállalok. 06/30/231-3807.

PADLÓSZŐNYEG, szőnyeg, bútorkárpit tisztí-
tása helyszínen, Kärcher géppel. 
212-8277, 06/30/913-0140.

20% KEDVEZMÉNNYEL vállalunk festést, 
mázolást, tapétázást takarítással. 
215-4864, 06/20/358-9867.

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, 06/30/251-5872.

BÁDOGEMBER Bt. vállal tetőmunkálatokat, új 
bádogos szigeteléseket, pala, cserép, valamint kis 
javításokat is. Fax: 361-4505, 06/20/934-9281.

TELJES körű lakásfelújítást, lakásépítést, kivite-
lezést vállalunk rövid határidővel. Lakatosmunkát, 
festést, ácsmunkát is. T.: 06/30/223-4729,  
06/30/341-0800, este: 285-8079.

BÍZZA szakemberre! Szobafestést, mázolást, 
tapétázást vállalok. Telefon: 06/30/913-8245, este 
6-8-ig, 362-1011, Buvári László.

FÜRDŐSZOBA-FELSZERELÉS, csempeszak-
üzlet! Kádak, zuhanyzók, bútorok, csaptelepek, 
kerámiák, szerelvények, kiegészítők, szaktanács-
adás, házhozszállítás, kivitelezés. XI., Fardusz u. 
14. 209-3301, 06/30/912-0401.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS  garanciá-

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

HŰTŐGÉPSZERELŐ gyorsszolgálat a kerü-
letben. Fagyasztószekrények, hűtőszekrények 
helyszíni javítása írásos garanciával, hétvégén is. 
Nyugdíjasoknak kedvezmény. 
Tel.: 291-4633 vagy 06/30/932-8870.

VILLANYBOJLEREK vízkőtelenítése, karban-
tartása, villanytűzhelyek. 
06/30/9606-590, 06/20/583-3307. Gelka-Sztár.

MOSÓGÉPSZERVIZ a kerületben, automata 
mosógépek, mosogatógépek javítása 4 órán belül 
hétvégén is. 421-5959, 06/30/942-2946.

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, 06/30/942-2946.

HAJDÚ villanybojlerszerviz a kerületben. 
Szerelés, javítás, vízkőtelenítés a bejelentés nap-
ján, hétvégén is. 421-5959, 06/30/942-2946.

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

MOSOGÉPEK gyors, szakszerű javítása ga-
ranciával. Kiszállás három órán belül, javítás 
esetén ingyenesen. 285-6335, 06/70/315-9525,  
06/20/257-2866.

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

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

GRUNDIG, Samsung, Sony, ITT, Orion, 
Videoton és minden egyéb televízió, videó, hifi ja-
vítása, garanciával. Tel.: 06/30/982-4666, 275-6211.

ANTENNASZERELÉS, javítás, bővítés földi, 
műholdas, mikrós gyakorlattal, akciók. 201-5368, 
06/20/537-6281.

PARABOLA, AM mikro, antennaszerelés, UPC 
direct, dekóder-beüzemelés, műszeres beállítás. 
06/20/448-3108.

SZÍNES tv, videó, hifi és egyéb híradásipari ter-
mékek javítása garanciával, helyszínen is. Javítás 
esetén ingyenes kiszállás: Belka, 06/20/323-2665.

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, cso-

magolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés, fuvar-
vállalás. 403-9357, 06/20/972-0347.

KONTÉNERES sitt-, sóder-, homok-, hulladék- 
és termőföldszállítás. 06/20/944-4759.

ÉVIKE fodrászat. Várjuk kedves vendégeinket 
szolgáltatásainkkal. Gyógyító mágnesterápia, hát-
masszázs. Férfi-, női-, gyermekfrizurák. Telefon: 
206-3360. Etele térnél, XI., Somogyi u. 26.

Június 17-én
HÁZIBULI A DUNÁN

Játszik a Madarak zenekar
Július 1-8-ig

NYARALÁS ERDÉLYBEN!
Székelyföld legcsodálatosabb részei

„KORONA”
Klub és Baráti Kör!

Kirándulásokkal, rendezvényekkel!

A Társkereső SPECIALISTA!
Fényképes társtalálóprogram.

Szimpátiakapcsolatok közvetítése

TÁRSAT, TÁRSASÁGOT KERES?

MINDEN KOROSZTÁLYNAK!

Telefon: 279-0834, 06/70/363-5767

(XI. ker., Móricz Zsigmond körtérnél)

Június 12.: A MiaManó Színház előadása: 
„Csalafintaságok a csalitosban”, zenével  
és kézműves foglalkozással. 
Belépőjegy: 600,-Ft/fő

Gyermekbarlang minden  
vasárnap 10-12 óra között 

Gyermekprogramok 
a Rubin Hotelban

Érdeklődjön: 319-7700, 319-7701
1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.
www.hotelrubin.com

Június 19.: Kézművesház. Pom-pom 
állatok készítése színes fonalakból. 
Belépőjegy: 300,-Ft/fő A program után 
várjuk Önöket a Sarokház Ételbárban.

****

8.00–16.00-ig

Zöld 
Szerviz

EREDETVIZSGÁLAT
ZÖLDKÁRTYA

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

205-5949 
06/30/2946-511

GYÓGYÁSZAT

FÁJDALOMMENTES allergia- és candida-
vizsgálat és -terápia. Tel.: 316-2596.

SZÉPSÉGÁPOLÁS
PEDIKŰR, talpmasszázs, középkorú, megbízható 

hölgy otthonába megy. Napközben. 06/30/381-0834.
PEDIKŰR! Talpmasszázs! Megbízható pedikűrös 

házhoz megy napközben is. Tel.: 06/20/804-3149.

RÉGISÉG
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: 06/20/452-5847, 281-2875.

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

SZŐNYEGBECSÜS vásárol régi, keleti szőnye-
geket sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan. 
Tel.: 06/30/456-3938.

KÖNYV
ANTIKVÁR Felvásárló Központ vásárol régi 

könyveket, könyvgyűjteményeket, képes levelező-
lapokat azonnali és díjtalan kiszállással. 
340-3760, 06/30/922-0436, 354-0978           

ÁLLÁS
REFERENCIÁVAL rendelkező hölgy napi taka-

rítást vállal heti 1-2 alkalommal. 276-1805.

ÜDÜLÉS
APRÓK háza 2,5 éves kortól! Változatos tevé-

kenységekkel! Ellátással. 
214-4257, 06/20/927-8449.

ERDEI tábor 2,5 éves kortól apróknak, délelőt-
ti óvodásoknak egész napos programmal, XI., 

Spanyolréten. Júliusban 25% kedvezménnyel! 
06/20/230-4643.

NYÁRI tábor! Úszás-, vízimentő-, görkor-
csolya–, gördeszka-, kosárlabda-, labdarúgás-, 
talajtorna-, trampolin-oktatással a Városligetnél. 
ELTE uszoda XIV., Zichy Géza u. 12. (Ajtósi Dürer 
sor). Jafcsák Péter, 06/30/248-3544, 460-4414, 
www. jafcsakpeter.hu

LOVAS tábor óvodásoknak június 20-tól július 
1-jéig. Teljes napközbeni ellátással! 
06/20/927-8449.

ÜDÜLJÖN Balatonföldváron olcsón, magán-
nyaralóban, strand közelében. 
282-6339, 06/70/257-1074.

NYÁRI tábor Szarvason nyelvoktatással, lovag-
lással, túrázással, kézművességgel, június 26-tól 
július 3-ig. T.: 06/30/205-8928.

NYÁRI tábor a belvárosban. Igényes környezet, 
sport, számítástechnika, kirándulás, nyelvi és kéz-
műves foglalkozások.
Teljes ellátás költségekkel 15 000 Ft. Információ a 
helyszínen, www.bakats.hu
Jelentkezés: 06/20/469-5676, június 15-ig.

VEGYES
HÁROMLAPOS tűzhely, kitűnő állapotban 

van, olcsón eladó. 466-7467.
ZÁLOGFIÓK. Fehérvári út 17. Magas hitel ki-

helyezés, arany ékszerek értékesítése 2800 Ft/gr-
tól. Érdeklődjön, tel.: 209-1208, 06/20/321-5848.

ELADÓ 24 db 20 literes műanyag boros kanna, 
4 db 50 literes üvegballon, 250 liter vegyes gyü-
mölcs cefre. Telefon: 318-3466.

VESZEK Fég típusú konvektort parapetest, ké-
ményest. Tel.: 06/30/966-0542.

PÉNZRE lenne szüksége, de nem tudja ho-
gyan? Szabad felhasználású-, személyi-, vásárlási 
hitelek teljes körű ügyintézése jövedelemigazolás 
nélkül, 1-2 hét alatt! Hívjon bizalommal, házhoz 
megyünk! Tel.: 203-5501.

FÉM bordásfal, hozzá való fekvőpad, láberősítő 
súlyzótartóval eladó. Tel.: 361-0597.

KÉTFEJES parabolaantenna hozzá való beltéri 
egységgel eladó. Tel.: 361-0597.

JÓ ÁLLAPOTBAN lévő szobakerékpár eladó. 
Tel.: 361-0597.

MŰBÚTORASZTALOS vállalja antik-, stílbú-
torok restaurálását, készítését. 06/30/944-2206.

FUVARVÁLLALÁS, zárt dobozos 3,5x2x2 m-
es rakterű kisteher-gépkocsival Budáról! 
Telefon: 06/70/316-1533, 395-1217. Sziráki.

KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, csomagolás 
ingyen dobozokkal, zongoraszállítás. Budapesti 
Teher. 250-0698, 06/20/411-6655.

TÁRSASHÁZKEZELÉS, kerületi székhellyel 
kft. társasházkezelést vállal műszaki, jogi háttér-
rel. 06/20/957-8545, 204-0765.

LOMTALANÍTÁS, költöztetés, sittszállítás, pin-
ce-, padlástakarítás. 204-5172, 06/30/921-5983.

KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, sittszállítás, pin-
ce-, padlástakarítás. 204-5172, 06/30/921-5983.

KERTGONDOZÁS, növényültetés, fakivágás, 
fűnyírás, sövényvágás, kerítésfestés, permetezés 
szakértelemmel, lélekkel. 06/30/418-6663.

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

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

SZŐNYEGTISZTÍTÁS, mélymosás, vegytisz-
títás, szegés. Garanciával. 490 Ft – 890 Ft árig. 
06/20/804-2936, 06/30/958-8693.

SZŐNYEGTISZTÍTÓGÉP-KÖLCSÖNZÉS 
házhozszállítással, ablaktisztítás, nagytakarítás 
azonnalra. Irodatakarítás, szőnyeg-, kárpittisz-
títás helyszínen. 06/20/981-5412, 420-5830,  
06/30/417-9525.

SZŐNYEGTISZTÍTÁS háztól házig portalaní-
tással, mélymosással 2 munkanap alatt. 
Tel.: 06/70/313-7403.

IRODÁK, lépcsőházak takarítását, nagytakarí-
tását, ablaktisztítását vállalom. 
229-2241, 06/30/393-4787.

SZŐNYEGTISZTÍTÁS, poratka eltávolítása 
matracból, ágyból, szőnyegből Kirby amerikai 
mélyporszívóval. 06/30/960-8018, 246-1385.

KÉZI- és gépi kerti munkák elvégzése, fűvetés 
és -felújítás, gyümölcsfa- és szőlőgondozás. 
Tel.: 06/30/682-4431.

BŐRKABÁTOK, irhabundák átszabása, javítá-
sa, bőrkabátok bélelése. 
1115 Bartók B. 115. 203-7991.

Mint azt a legtöbb érintett már tudja, a XI. kerületi Önkormányzat értékesíteni kívánja a tulajdoná-
ban lévő bérlakásokat az ott lakó bérlőknek. Ez sokaknak kiváló lehetőség a saját lakáshoz jutáshoz, 
de mi történik, ha az ember nem tudja egy összegben kifizetni a lakás árát? 
Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank megoldást kínál. A Bank által nyújtott hitelekkel akár önerő nél-
kül is lehetőség van a bérlakások megvásárlására. A részletekről dr. Meskó Istvánt, az FHB hitelezési 
ügyvezető igazgatóját kérdeztük.

Milyen szolgáltatást nyújt az FHB a bérlakást megvásárolni kívánóknak?
Bizonyos bérlakások bérlőinek Újbuda Önkormányzata felajánlotta a lehetőséget, hogy kedvező áron 
megvásárolják a lakást. Együttműködésben az önkormányzattal az FHB olyan bérlakás-vásárlási 
programot dolgozott ki, amin keresztül hitellel finanszírozható a bérlakások megvásárlása. 

Egy lakáshitel felvételéhez általában szükség van valamekkora önerőre…
Ez valóban így van, e tény a piaci vételár és az adható hitelösszeg közötti különbségből fakad. Ese-
tünkben viszont az önkormányzat rendkívül kedvező áron, a piaci ár alatt kínálja a lakásokat, így az 
adható hitel összege elegendő a teljes vételár kifizetésére.

Vagyis önerő nélkül is meg lehet vásárolni a bérlakásokat?
Így van, nem szükséges előzetes megtakarítás. A lakásvásárlási hitel felvételével a hitel törlesztő ösz-
szege valamelyest meghaladja majd a jelenleg fizetett bérleti díjakat, de a lakás már a családé lesz. Saját 
lakásukba fektetik pénzüket, így nem vész el a bérleti díj.

Mit kell még tudni az FHB lakáshiteléről?
Államilag támogatott forinthitelt vagy kedvező kamatozású devizaalapú hitelt nyújtunk. A futamidő 
akár 30 év is lehet, így rendkívül alacsony törlesztő-részlete lesz a hitelnek. 
A bérlakást vásárlóknak különleges akcióként sem értékbecslési díjat, valamint június végéig szerző-
déskötési díjat sem számítunk fel. A lakáshiteleknél szokványos életbiztosítás díját is az FHB állja, így 
rendkívül alacsony induló költségekkel lehet hitelhez jutni.

Hol tudnak további információt kapni az érdeklődők?
A Polgármesteri Hivatal felajánlásának köszönhetően előreláthatóan 2005. május 23-tól 2005. június 
30-ig hétfőnként 14-18 óráig munkatársunk elérhető lesz a Budapest XI., Bogyó u. 8. A. épületében. 
Természetesen ügyfélszolgálati irodánkban is várjuk kedves ügyfeleinket a XIII. ker., Váci út 20. alatt, 
tanácsadóink rendelkezésre állnak Info-vonalunkon a 06-40-200-115 telefonszámon, valamint honla-
punk is hasznos információkat tartalmaz a www.fhb.hu címen.

Önkormányzati bérlakások 
megvásárlása banki hitellel
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Ha azt hinnénk, hogy gyorsulási ver-
senyeket csak az amerikai filmekben 
látni, hát tévedünk. Pontosan ilyen jel-
legű, illegális rendezvények borzolják 
a Bogdánfy úton és a Lágymányosi híd 
környékén lakók idegeit. 

Az itt élők igencsak felháborodottak az 
éjjelente állandóan dübörgő autók és mo-
torok miatt és hathatósabb rendőrségi, 
illetve önkormányzati fellépést szorgal-
maznak a jelenség visszaszorítására.
 Péntek este tíz óra. Egy nyitott ablakú, 
spoilerrel díszített autó – ablakai lehúz-
va, odabentről bömböl a zene – éles ka-
nyarral, nagy fékcsikorgással fordul rá a 
Neumann János útra. – Ez is a versenyre 
megy! – mutatja kalauzom, a Bogdánfy 
úton lakó Tamás, aki kéri, hogy lehető-
leg csak keresztnevén említsük. – A mi 
utcánk általában csak a felvezető sza-
kasz, de már attól is meg lehet őrülni,  
ahogy itt elhúznak.
 – A zaj a házak között összesűrűsö-
dik, és felerősítve jut el hozzánk; így lehe-
tetlen elaludni, vagy akár csak pihenni. 
Pedig nemsokára itt a nyár, éjjelre jó lenne 
kinyitni az ablakot – teszi hozzá nyugdíjas 
kísérőm, Marika, azaz Havasy Györgyné.
A Neumann János utcán beballagunk az 
első keresztutcáig, a Hevesy György útig. 
Jobb kéz felől az Infopark épületei, bal fe-
lől az ELTE megkezdett, ám félbehagyott 
sportlétesítménye. Ez az út szolgál „pálya-
ként” a gyorsulási versenyhez, amint arról 
az aszfaltra égett, hosszú csíkokat és kacs-
karingós mintákat kirajzoló abroncsnyo-
mok is tanúskodnak. 
 – Két évvel ezelőtt, nyáron tartották 
az első „futamot”, azóta sajnos ideszoktak, 
minden nap összejönnek. Negyed kilenc, 
fél kilenc tájban kezdődik a motorbőgés, 
és éjfélig, rosszabb esetben hajnali kettőig 
is eltart – mondta Marika.
 Most mindössze két pár autó húz el 
mellettünk sebesen, hogy aztán a Neu-
mann János utcára kanyarodva eltűnje-
nek. – Fordulnak, és nemsokára jönnek 
vissza. Ez még a szerencsésebb eset; van 
úgy, hogy a park gyalogosoknak kiépí-
tett útjaira, vagy a gyepre hajtanak fel 
– magyarázza Tamás. – Nem elég, hogy 

hangos, az egész szörnyen balesetveszé-
lyes is. Nemcsak itt, a parkban, hanem a 
Bogdánfy úton is bármikor előfordulhat, 
hogy elsodorják a gyalogosokat; de nem 
lehet velük beszélni. Amikor szóváltásba 
keveredtem az egyikükkel, aki kis híján 
elütötte a feleségemet, csaknem az lett a  
vége, hogy megvertek.
 Végigsétálunk a Hevesy György utcán. 
A Magyar tudósok körútjának sarkán 
nyolcvan-száz fiatal, s a körúton három-
négy autó. Előbbiek a nézelődők, utóbbiak 
az indulni vágyó „versenyzők”. A rajthoz 
gördülő két kocsi közé hosszú hajú fiatal-
ember áll, a vezetőkkel szemközt, kitárja 
mindkét kezét, majd lassan behajtja ujjait: 
3, 2, 1… Amint a kéz ökölbe szorul, fel-
bőgnek a motorok, az autók elsöpörnek.
 – Tessék, ezzel szórakoztatják magu-
kat – sóhajtja Marika. – Most egyébként 
viszonylag kevesen vannak, előfordult 
már, hogy több száz autó és nézelődő 
gyűlt itt össze. Vastag szemétszőnyeg 
maradt utánuk; csikkek, sörös dobozok, 
mindenféle pillepalack. Nem ők takarítot-
ták össze maguk után, az biztos!
 – Olykor láttam náluk pénzt is, nyil-
ván fogadnak a nyertesekre – teszi hoz-
zá Tamás. Ekkor a közeli parkolóban  
rendőrautót vesz észre.
 – Asszisztálnak az illegális versenyek-
hez, vagy mi? – álmélkodik, s már veszi 
is elő a mobilját: – Csak beszólok már a 
112-re! – Elvonul telefonálni; néhány perc 
múlva visszatér: – Annyit mondtak, hogy 
operatív akció zajlik; hát, kíváncsi leszek!
 Nem sokkal később villogó fényű 
rendőrautók érkeznek a helyszínre, és le-
zárják a fontosabb kereszteződéseket: a 
Neumann János és a Hevesy György utca 
sarkát; meg a Warga László utca s a Ma-
gyar tudósok körútjának sarkát. A futa-
mok rögtön abbamaradnak; az autókból 
csak a rádió szól – egyikből éppen a Hun-
gária együttes utcabált megéneklő dala 
–, és lassan csakugyan kezd olyan lenni a 
hangulat, mint egy buliban: a fiatalok rá-
gyújtanak, fel-alá sétálgatnak.
 – Mindig ez van – magyarázza Ma-
rika. – Csaknem minden éjjel kiszállnak 
a rendőrök, van úgy, hogy többször is, 
de az csak pillanatnyi segítséget jelent. 

Mert amikor megjönnek, a versenyzés 
abbamarad, ahogy most is; nincs mi 
miatt intézkedni. Általában persze na-
gyon kevesen akarják éppen akkor el-
hagyni a terepet; így mindkét fél részéről  
leginkább csak állnak és várnak.

– Harminc kilométeres sebességkorláto-
zást kéne bevezetni az egész környéken, 
s fekvőrendőrökkel megszórni ezeket az 
utakat – mondja Tamás, hogy szerinte mi 
jelentené a megoldást. – A polgármester 
meg is ígérte, hogy így lesz, de eddig nem 
lett belőle semmi.
 – A traffipax is segítene. Ha a Bogdánfy 
úton beállnának egy megfelelő helyre, és 
megbírságolnák az összes gyorshajtót, ke-
vesebben járnának ide! – teszi hozzá Mari-
ka; megtoldva azzal, hogy ha így folytatódik 

Illegális utcabál felbőgő motorokkal
Határozott, érdemi lépéseket sürgetnek a lakók

Az önkormányzatnak csupán arra van lehetősége, hogy a sa-
ját kezelésében lévő utakon fekvőrendőröket telepítsen; így 
megakadályozza, vagy legalábbis nehezítse az illegális ver-
senyeket. De mindenféleképpen az önkormányzatnak kel-
lene megtennie ezt az első lépést – mondta Hoffman Tamás 
(Fidesz) kerületi képviselő. – Akár már nyáron is ki lehetne 
helyezni a fekvőrendőröket, ehhez ugyanis nem kell bizott-
sági előterjesztés, a hivatal saját hatáskörben is intézkedhet. A 
sebességkorlátozás bevezetése nem önkormányzati hatáskör, 
hanem fővárosi. A gyakori rendőri jelenlét is sokat segíthet-
ne, de annak minőségét és hatékonyságát az önkormányzat  
már nem tudja befolyásolni.

Az autóverseny szabályozott, törvényes példája volt a rakparti szlalomverseny a Műegyetemnél

Rendőreinknek igen sokszor kell az egyetemi városrészbe 
menniük, hogy intézkedjenek az illegális gyorsulási versenyre 
gyülekező fiatalokkal szemben. Amikor a rendőrök felbuk-
kannak, az autók elhajtanak, tesznek egy nagy kört, s amint a 
rendőrök elhagyják a helyszínt, visszajönnek. Ilyenkor min-
den kezdődik elölről – mondta dr. Czellér Ferenc rendőr ezre-
des. – Előfordul, hogy a járőrök, akik az autósokkal szemben 
intézkednek, hiányoznak a kerület valamelyik más pontján. 
A kerület vezetése azt ígérte, hogy az illegális versenyek meg-
előzésére fekvőrendőröket rakat le, és sebességkorlátozó táb-
lákat helyez el. Ha az utóbbi megtörténik, akkor a rendőrök is 
sokkal hatékonyabban léphetnek fel.

A rendőrök az önkormányzatra mutogatnak… … az önkormányzat a rendőrökre

tovább, Gergényi Péter országos rendőrfő-
kapitányhoz fog fordulni, talán ő hajlandó 
lesz érdemi lépést tenni az ügyben.
 Most is történik valami: a közlekedés-
felügyelet emberei bírságolni kezdenek. 
– Na tessék, ez az operatív akció – kom-
mentálja Tamás. – A múltkor is megbírsá-
goltak egy sofőrt, az meg visszaszólt: „Ki 
a … érdekel, az egész közlekedésfelügyele-
tet megveszem kilóra!” De most legalább 
csend van. Milyen kellemes, nem?

Regényi Huba
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