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Adatbiztonság 50 éves a rock

cikkünk a 13. oldaloncikkünk az 5. oldalon

Dr. Kürti Sándort március 
15-én Széchenyi-díjjal 
tüntették ki. A Kürt Kft. fő 
profilja az adatmentés.

Bill Haley és a Comets egy-
kor Elvissel zenélt, most a 
Mystery Ganggel lépett fel 
az A38 hajón.

cikkünk a 13. oldalon

Móricz-szobor 
Júniusban szobrot kap a 
körtéren a nagy magyar író. 
Alkotásáról kérdeztük Varga 
Imre szobrászművészt.

cikkünk a 3. oldalon folytatás a 3. oldalon

Mintha az időjárás is érezné, 
hogy ünnep van, az idő tiszta, 
az évszakhoz képest szokat-
lanul meleg. A domb aljában 
megbúvó aprócska téren 
kisebb tömeg, a hangszórókból 
zene szól, a zenekar egyelőre a 
szobor körül gyülekezik, hátuk 
mögött frissen ásott gödör. 
A tömeg közelebb húzódik, a 
levegőben várakozás. 
Az időpont: március huszadi-
ka, a helyszín: Gazdagrét. Az 
alkalom: húszéves lett a lakó-
telep. A közösségi ház mögötti 
parkban e jubileum emlékére 
elültettek négy fát…

Ünnepel a húszéves 
Gazdagrét

Újbudanet néven március 19-én 
megindult a kerület négy közössé-
gi házában a kedvezményes inter-
netszolgáltatás. 

Albertfalván, Gazdagréten, Kelen-
völgyben és Őrmezőn az Újbudanet 
felhasználói összesen húsz vadonatúj 
számítógépen az internetkávézók 
árainál olcsóbban szörfölhetnek a 
világhálón, a nyugdíjasok és diákok  
ingyen vehetik igénybe a szolgáltatást. 
 A hazánkban ma használt nyolc-
millió mobiltelefon, valamint az inter-
net elterjedése azt jelzi, hogy a min-
dennapi életünk szerves részévé vált 
az új technológia, mondta az Őrmezei 
Közösségi Házban tartott megnyitó 
beszédében Molnár Gyula polgár-
mester, majd hozzátette, jól döntött 
az a 250 nyugdíjas, a legidősebb 93 
éves, aki már beiratkozott a Kattints 
rá Nagyi! tanfolyamra, hiszen egy 

új világ nyílik majd meg előttük az 
internet használatával. A polgármes-
ter minden vállalkozó kedvű kerületi 
nyugdíjast arra bíztat, hogy menjen el 

a 15 alkalomból álló, összesen huszo-
nöt órás ingyenes tanfolyamra. 
Patonáné Faragó Zsuzsa egyike 
azon nyugdíjasoknak, aki még 2002 
szeptemberében részt vett az első 
tanfolyamon. Szándéka ezzel az volt, 
hogy utána tudjon nézni különféle 
dolgoknak – színház, menetrend stb. 
–, mivel az internetes elérhetőségeket 
a televízióban is sokszor bemondják. 
Eleinte félt, hogy túl idős lesz az új 
„tudományhoz”, illetve „elrontja” a 
számítógépet, de hamar rájött, hogy 
sokkal egyszerűbb a használata, mint 
első ránézésre tűnik. Azóta rendszere-
sen levelez a világháló segítségével, és 
arra bátorítja ismerőseit is.

T. H.

Ismét „Kattints rá Nagyi!”
Ingyenes tanfolyammal indult az Újbudanet

A Csepel-szigeten 2010-ig felépül 
a központi szennyvízkezelő és 
-tisztító telep.

A létesítmény biztosítja, hogy a 
Budapesten keletkező szennyvizek 
száz százaléka biológiailag tisztítottá 
váljék – hangzott el Medgyessy Péter 
miniszterelnök, Persányi Miklós kör-
nyezetvédelmi miniszter és Demszky 
Gábor főpolgármester közös sajtótá-
jékoztatóján, melyet március 16-án 
rendeztek az A38-as állóhajón.
 A Duna Európa és Budapest „vízi 
főutcája”, de a folyó vízminősége 
olyan rossz, hogy az már Budapest 
vízbázisait veszélyezteti. Ezért 2010-ig 
– összesen 121 milliárd forintos be-
ruházással – a Csepel-sziget csúcsán 
felépül a központi szennyvízkezelő 
telep. A projekt hosszú távon nagyobb 
jelentőségű, mint a metróberuházás: 
kivitelezése garantálja, hogy Budapest 
szennyvizeinek kilencvenkét százalé-
ka biológiailag tisztított legyen.

Tisztább lesz 
környezetünk

Új szennyvíztisztító

Hétszázmillió forintjába fog kerülni 
a önkormányzatnak a tavaly július-
ban a fővárostól átvett Fehérvári 
úti Szakrendelő rekonstrukciója, 
amit három ütemben terveznek 
végrehajtani, tudtuk meg Balázs 
Gyula alpolgármestertől. 

Az átvétel óta eltelt időben az épületen 
kívül és belül rendet tettek. Elzavarták 
az épület körüli árusokat, ismét 
használhatók a mellékhelyiségek, 
melyek addig folyamatos rongálásnak, 
fosztogatásnak voltak kitéve, és őrző-
védő szolgálat vigyáz a biztonságra. 
Február óta a kartonozóban és az 
osztályokon számítógépes rendszer is 
segíti a munkát: így nem veszhet nyo-
ma a betegen végzett kezeléseknek. Az 
új rendszerrel már több millió forintot 
sikerült megtakarítani. A korszerű 
számítógépes szisztéma azonban csak 
később váltja fel a kézi nyilvántartást. 
 Az épület átépítésének megter-
vezésére tavaly év végén meghívásos 
pályázaton kértek fel tervezőket. A 
szakrendelő felújítása már a kilencve-
nes évek közepe óta napirenden volt, 
ám az akkori vezetés egymilliárdos 
költségekről beszélt, jegyezte meg 
Balázs Gyula alpolgármester, de mint 
kiderült hétszázmillió forintból a leg-
modernebb módon fel lehet újítani 
a szakrendelőt. Az önkormányzat 
az ehhez szükséges összeg nagyobb 
részét saját forrásból, a többit pályá-
zatokból teremti elő. Szeptemberben 
kezdik meg a bejárat, az alsó fogadó 

szint és az V-IV. szint rendbetételét, 
fentről lefelé haladva, ami várhatóan 
150 millió forintba fog kerülni. Az 
ezt követő években továbbra is fentről 
lefelé haladva bonyolítják majd a fel-
újítást. Az épp rekonstrukció alatt álló 

osztályok Kelenföldön, a Vahot utcá-
ban lelnek majd ideiglenes otthonra. 
A szakrendelő mellett a háziorvosi 
rendelő folyamatos felújítására is jut 
pénz. Hamarosan befejeződik a Me-
nyecske utcai rendelőben az utolsó fá-
zist jelentő nyílászárócsere. A Bartók 
Béla úti rendelőben pedig megkezdik 
a nagyfelújítást. A Fehérvári úti Szak-

rendelő mint ingatlan, tulajdonjogilag 
ez év április elsejétől lesz a kerület bir-
tokában, ezzel együtt kerül tulajdonba 
a Budafokon működő tüdőszűrő 
állomás is. A szakrendelő irányítását 
a Gyógyír Kht. akkor kezdheti meg, 
ha az Országos Egészségügyi Pénztár 
a finanszírozást megadja számára, ez 
előreláthatólag júliusra valósul meg. 
Az alpolgármester sajnálatosnak ne-

vezte a külön épületekben működő 
Bőr- és nemi beteg, illetve a Felnőtt- és 
gyermek-ideggondozó körülményeit, 
amelyek a magyar egészségügyi elő-
írásoknak sem felelnek meg, de 2006 
tavaszára ezek helyzetét is igyekeznek 
megoldani. A szakrendelő rekonst-
rukciója is befejeződik ekkorra. 

Tallián Hedvig

Ősszel kezdődik a felújítás
Az árusok már elmentek, a tervek készülnek 

A helyi védettséget élvező szakrendelő épülete 2006-ra megújul

Újbudán sok a játszótér – 148 –, így ezzel együtt a tennivaló is az európai uniós 
szabványosítás kapcsán. Az idei költségvetés eddig példátlanul nagy, 250-270 milli-
ós összeget irányoz elő a játszóterek szabványosítására és fejlesztésére. Hol tart ez 
a folyamat, valójában mit jelent és mennyibe kerül – erről érdeklődtünk az illetékes 
alpolgármestertől és az érintett hivatali osztályvezetőtől.

Játszótérprogram Újbudán
A gyerek biztonsága a szülő nyugalma

Újbuda képviselő-testületének 
legutóbbi, március 18-i ülésén a 
képviselők többek között  véle-
ményezték a Fővárosi Település-
szerkezeti Terv módosítását, elfo-
gadták a kerületi játszóterek uniós 
normák szerinti szabványossá 
tételéről szóló javaslatot.

A  Polgármesteri Hivatalban tartott 
rendes ülésen a  képviselők ezúttal 
28 témát vitattak meg, ebből 23-at 
nyílt ülésen. Egyhangú igen szava-
zatokkal fogadták el a XI. kerületi 
Rendőrkapitányság vezetőjének, dr. 
Czellér Ferencnek a rendőrség elmúlt 
évben végzett tevékenységéről szóló 
beszámolóját. A multimédiás eszkö-
zökkel bemutatott illusztrációkkal 
és táblázatokkal gazdagított előadás 
főbb adatait előző két számunkban 
tettük közzé. Hasonlóképpen fogad-

ták el Zoltán Ferenc tűzoltóőrnagy, 
Schmidt György polgári védelmi 
alezredes, valamint Klimstein László 
(öt polgárőregyesület eredményei-
ről beszélt) beszámolóit. (A témára 
későbbi számainkban visszatérünk 
– a szerk.) Elfogadta a testület a 2003. 
évi költségvetési rendelet negyedik 
negyedévi módosításait, s ezeket egy-
séges szerkezetbe foglalta. 
 Véleményezte a képviselő-testület 
a Fővárosi Településszerkezeti Terv 
(TSZT) módosítását. Hasonló módosí-
tásra 1997-ben került sor. A munkálat 
bonyolultságára jellemző, hogy össze 
kell hangolni a Fővárosi Szabályozási 
Kerettervvel, az Építési Törvénnyel, 
az Országos Településrendezési 
Tervvel, a Budapesti Városfejlesztési 
Koncepcióval és Budapest Közlekedés-
fejlesztésének tervével.

Áprilistól emelkedik a lakbér

Új településszerkezeti terv

folytatás a 2. oldalon
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A tanfolyam elvégzéséhez nem szükséges semmiféle számítógépes ismeret
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A Polgármesteri 
Hivatal ügyfél-
fogadási rendje
A Hivatal ügyfélfogadási 
rendje:

Telefonszám:  372-4500

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

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

A polgármesteri hivatal  
ügyfélszolgálata 
félfogadási rendje:

Az önkormányzat
internetes honlapja:
www.bp11.hu

Hírek
MSZPJOGSEGÉLY
Április 7-én, szerdán 17 órától az 
MSZP szervezete (XI., Bikszádi 
u. 43.) ingyenes jogi tanácsadással 
áll az érdeklődők és rászorulók 
rendelkezésére.

MSZPADÓTANÁCSADÁS
Április 7-én, szerdán 17 órától az 
MSZP szervezete (XI., Bikszádi u. 
43.) ingyenes adó-, könyvvezetési 
és vállalkozási tanácsadással áll az 
érdeklődők rendelkezésére.

AZ MSZP A NYELVTANULÓKÉRT
Április 6-án, kedden 16 órától az 
MSZP kerületi szervezete szék-
házában (XI., Bikszádi u. 43.) az 
új formában elindított ingyenes 
angol nyelvű klub foglalkozásra 
várják az érdeklődőket. Ennek ke-
retében a résztvevők felmérhetik 
nyelvtudásuk szintjét, kommuni-
kációs helyzeteket gyakorolhat-
nak, korrepetálhatják nyelvtani 
ismereteiket, illetve eredeti angol 
nyelvű filmeket és irodalmi alko-
tásokat ismerhetnek meg.

SZDSZPROGRAMOK:
Április 6-án, kedden az SZDSZ 
kerületi székházában (XI., Ecsed 
u. 13.) megrendezett Liberális 
Klubban Ludassy Mária filozófus 
várja az érdeklődőket.
Ugyanitt április 13-án, kedden 18 
órától Jazz és blues barátok klubja.
Minden hónap első keddjén 17 
órától jogi tanácsadás.

FIDESZ ÜGYELET ÉS JOGSEGÉLY
A Fidesz XI. kerületi szervezete 
minden hétfőn 11–18 óráig ügye-
letet tart irodájában (XI., Budafoki 
út 9–11.). Ugyanitt minden ked-
den 14–16 óra között dr. Oláh 
András Sándor ügyvéd ingyenes 
jogi tanácsadást tart.

A MUNKÁSPÁRT HÍREI
A Munkáspárt kerületi szervezete 
hétfőn 13–16, szerdán 10–16 és 
csütörtökön 10–13 óráig tartja 
nyitva irodáját (XI., Bartók Béla 
u. 79.). Ugyanitt ingyenes szép-
irodalmi kiskönyvtár várja az 
érdeklődőket.

MDFPROGRAM
Március 30-án, kedden, 18.00 óra-
kor a Magyar Demokrata Fórum 
kerületi székházában (XI., Bartók 
B. út 61.) a Fórum 11 vendége 
Regős Sándor újságíró lesz.

MIÉPPROGRAM
Április 15-én, csütörtökön 18 
órakor a Magyar Igazság és Élet 
Pártja kerületi irodájában (Bartók 
B. út 96.) kampánynyitó nagygyű-
lését tartja. A nagygyűlés főszóno-
kai Csurka István, a MIÉP elnöke 
és dr. Hegedűs Loránt, a MIÉP eu-
rópai uniós listavezetője. Ugyanitt 
minden kedden 14.30–16 óra és 
csütörtökön 9–11 óra között in-
gyenes jogsegélyszolgálattal várják 
az érdeklődőket.

GELLÉRTHEGYI FÓRUM
Április 8-án, csütörtökön 17.30-tól 
a Kertészeti Egyetemen (bejárat a 
Ménesi út felől) a Gellérthegyvédő 
Egyesület lakossági fórumot 
tart a Somlói úti építkezésről. A 
meghívott szakértők között van 
Budapest és Újbuda főépítésze.

KÖZÖS KÉPVISELŐK KLUBJA
Április 5-én, hétfőn 16 órakor a XI. 
ker. Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal (XI., Bocskai u. 39–41.) 
földszinti nagytermében kerül 
megrendezésre a soron követ-
kező Közös Képviselők Klubja. 
Napirend: a Budapest Főváros 
Önkormányzata felújítási támoga-
tásának lehetőségei a 2004. évben 
a társasházak és lakásszövetkeze-
tek részéren. 
Előadások: Nemzeti Energiameg-
takarítási Program ismertetése, a 
lakossági energiamegtakarítás 
támogatása (NEP-2004-1), előadó 
Szalai László energetikai szakértő; 
OTP Bank új hitelkonstrukció 
ajánlata társasházak, lakásszövet-
kezetek finanszírozására, előadó 
Csomosné Balla Jolán osztály-
vezető; IFC energiahatékonysági 
garancia programja, előadó 
Braxatoris Judit pénzügyi tanács-
adó; OTP Lakástakarékpénztár 
Rt. bemutatása, előadó Csabai 
István igazgatóhelyettes; FŐTÁV, 
távfűtött lakások energetikai kor-
szerűsítése, előadó Sturdik Miklós 
pr-osztályvezető.

LAKOSSÁGI FÓRUM ŐRMEZŐN
Április 7-én, 18 órától az Őrmezei 
Általános Iskolában (XI., Me-
nyecske u. 2.) lakossági fórumot 
rendeznek, ahol Őrmező és 4-es 
metró, avagy életminőségünk 
2004 után és parkolási gondja-
inkról hallhatnak tájékoztatást. 
Meghívottak: Gulyás László, 
DBR Metró Projektigazgatóság; 
Bánsági György fővárosi képvise-
lő; Lukács András, a Levegő 
Munkacsoport elnöke; Lakos 
Imre XI. kerületi alpolgármes-
ter és Jellinek János XI. kerületi 
képviselő. A fórum szervezője: az 
Őrmezei Közakarat Egyesület és a 
Levegő Munkacsoport.

HUMUSZ FÓRUM
A Hulladék Munkaszövetség 
április 5-én hétfőn 18 órától la-
kossági fórumot tart a HuMuSz 
Házban (XI., Saru u. 11.). Szó 
lesz a hamarosan megkezdődő 
kertrendezési programról és be-
mutatják a HuMuSz-Ház műkö-
dését. Információt a 386-2648-as 
telefonszámon adnak.

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁR
Április 1-jétől október 1-jéig a XI. 
kerületi éjszakai és hétvégi gyógy-
szertári ügyeletet nonstop formá-
ban a Fehérvári úti Rendelőben 
(XI., Fehérvári út 12.) lévő gyógy-
szertár látja el.

Pályázhatnak:

n XI. kerületben működő civil és egyházi szervezetek,
n oktatási-nevelési intézmények művészeti, kulturá-

lis szakkörei, önképző körei, csoportjai,
n szociális intézmények kulturális csoportjai,
n a XI. kerülethez kötődő (lakcím, telephely, meg-

valósítás helyszíne) magánszemélyek.

Pályázni lehet:

n közművelődési és kulturális programokkal,
 hagyományainkat ápoló rendezvényekkel,
n művészeti alkotások létrehozásával, terjesztésével.

A támogatási kérelem benyújtása pályá-
zati adatlapon történik, melyen részle-
tesen fel kell tüntetni a megvalósítandó 
közművelődési, kulturális célokat, ezek 
költségvetését, továbbá azt, hogy a pá-
lyázó milyen egyéb anyagi erőforrások-
kal rendelkezik a cél megvalósításához 
az igényelt támogatás összegén felül. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KULTURÁLIS ALAP

Fellebbezett a 4-es metró engedé-
lye ellen a Levegő Munkacsoport.

Lukács András, a Munkacsoport elnö-
ke szerint, ha a jelenlegi elképzelések 
szerint építik meg a metrót, meg kell 
szüntetni a Kelenföldi pályaudvar 
mellett lévő őrmezei sportpályákat. A 
metró itteni végállomásához egy 1100 
férőhelyes mélygarázst építenének, 
és ide kerülne egy buszpályaudvar is. 
Emiatt a környéken jelentősen meg-
növekedne a levegőszennyeződés és 
a zajszint. Pintér József, a Fővárosi 
Közlekedési Felügyelet igazgatója 
elmondta: a fellebbezést a tartalma 
szerint bírálják el. A hatáskörükön 
kívül eső tárgyakban tovább küldik 
azt a Közlekedési Főfelügyelethez. Az 
igazgató szerint mindkét esetben kés-
het a vasúthatósági engedély jogerőssé 
válása, így egyelőre nem tudják kiírni 
a versenytárgyalást az alagútfúrásra.

(leopold)

Késhet az alagút-
pályázat

Támadják az engedélyt

Az alap támogatása nem használható 
fel munkabérek és közüzemi díjak kifi-
zetésére, állóeszközök karbantartásá-
ra, felújításra, beruházási célokra! 
A pályázati űrlap beszerezhető: 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati 
iroda (Bocskai út 39–41.), oktatási és 
kulturális iroda (Erőmű u. 4.) Információ: 
3723-469. A pályázatot 2 példányban 
kérjük leadni. Az önkormányzat a támo-
gatási összeg felhasználását ellenőrzi. 

A pályázat leadási helye: 
Budapest XI. Kerületi Polgármester 
Hivatal  oktatási és kulturális iroda (1117 
Budapest, Erőmű u. 4.)
A pályázat leadási ideje: 
2004. április 23. (péntek). Az elbírálásra 
30 napon belül sor kerül, az ered-
ményről a kulturális bizottság értesíti a 
pályázókat. 
A borítékra írják fel: Kulturális Alap

Budapest Fővárosi XI. Kerületi Önkormányzat 2004. évre,
egyszeri alkalommal kulturális pályázatot ír ki a sokszínű,

helyi kulturális élet elősegítése érdekében.

A TSZT az előterjesztés szerint a leg-
nagyobb kötöttség, amely a hatályos 
tervnél sokkal kisebb részletezettség-
gel a fővárosi összérdek szempont-
jából lényeges elemeket tartalmazza 
csak. A benne megfogalmazott, 
illetve ábrázolt fejlesztési elképzelések 
és lehetőségek hosszabb távra meg-
szabják egy-egy kerület mozgásterét. 
Ezért fontos ragaszkodni ahhoz, hogy 
Újbuda saját fejlesztési elképzelései be-
kerüljenek ebbe a Fővárosi hatáskörű 
és kormányegyetértéssel megszületett 
tervbe. Lakos Imre alpolgármester sze-
rint eredmény, hogy Újbuda számos 
eddigi módosítási, átsorolási igénye 
bekerült a tervbe. Rögzíti a TSZT pél-
dául a metróvégállomást a virágpiac 
területén, sőt az Albertfalva irányába 
elágazó metrót is. Megjelenik a terv-
ben a volt Kinizsi laktanya területének 
városias átalakítása, a lakásépítés, 
hasonlóan a volt sasadi ipari övezet 
és a volt lágymányosi barna övezet 
(BVM), és a lágymányosi-öböl és 
környéke, a Madárhegy átalakulása. 
Vitatott, és így a TSZT-ben nem a 
kerület igényeinek megfelelően jelenik 
meg a Nyugati Városkapu, az Egérút 
és környéke, a Budaörsi repülőtér 
környéke fejlesztése. Ez a jelenlegi 
anyag kevésbé érzékeli az itteni prob-
lémákat. A kerület mostani javaslatai 
remélhetőleg bekerülnek a módosítás 
során a TSZT-be. Az előterjesztő re-
ményei szerint fél év alatt elfogadhat-
ják a rendeletet. 
 Új megállapodás megkötéséről 
döntött a testület: a járóbeteg-szak-
ellátás átvétele kapcsán a Fővárosi 
Önkormányzat nem ajándékozza, ha-
nem átruházza az érintett ingatlanok 
tulajdonjogát. Ajándékozás esetén 
200 millió Ft áfa terhelte volna az 
ügyletet. Módosította a képviselő-tes-
tület a lakbér rendeletét. Április 1-jétől 
9,5%-os a lakbéremelés mértéke, ami 
az előterjesztésben szereplő 7, vala-
mint 26%-os előterjesztéshez képest 
középút. Ezentúl az öt lakáskategória 
havonkénti négyzetméter árai így 
alakulnak: összkomfortos: 175 Ft, 
komfortos: 140 Ft, félkomfortos 88 Ft, 
komfort nélküli: 70 Ft, szükséglakás: 
52 Ft. Az emelés évi mértéke mind-
összesen 10 millió 427 ezer forint, 
így az önkormányzat vesztesége ezen 
a szektoron 30 millió Ft-ra csökken 
ugyancsak éves szinten. 
A továbbiakban a képviselő-testü-
let beszámolókat hallgatott meg a 
gyermekvédelmi törvény hatálya alá 
tartozó önkormányzati feladatok, 

valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális intézmények 2003. 
évi munkájáról. Módosították több 
közoktatási intézmény alapító oki-
ratát. Hozzájárultak ahhoz, hogy a  
2005-2006-os tanévben idegennyelvi 

előkészítő évfolyamon tanulócsopor-
tok induljanak a Petőfi, ill. a Bethlen 
iskolában. Sor került az óvodai 
körzetek meghatározására, közműve-
lődési megállapodások módosítására 
és jóváhagyására, gyermek és felnőtt 
háziorvosi praxisok megkötésére, va-
lamint felügyelőbizottsági tagcserékre 
a Budahold és a Média 11 Kft.-nél.  

H. L.

Áprilistól emelkedik a lakbér

Új településszerkezeti terv
folytatás az első oldalról

A főváros területfelhasználásának és 
településszerkezetének alapdokumen-
tuma a Fővárosi Településszerkezeti 
Terv, ami a város teljes közigazgatási 
területére kiterjed, mondta lapunknak 
Schreffel János főépítész, annak kap-
csán, hogy a képviselő-testület vélemé-
nyezte e terv kerületre vonatkozó 
módosításait.
A dokumentum jelentőségét az adja, 
hogy csak ennek alapján lehetséges 
bármilyen városrendezési és városfej-
lesztési beavatkozás a főváros, illetve 
az azt alkotó kerületek 
testében. A módosítás 
többszempontból is 
indokolttá vált, egy-
részt megváltozott a 
jogszabályi környe-
zet, másfelől pedig a 
városfejlődés is ezt 
indokolja. Hiszen a 
város nem egy statikus, 
mozdulatlan konglo-
merátum – jegyzi meg 
a főépítész, hanem 
állandó változásban 
lévő a külső és belső 
hatásokra folyamato-
san reagáló érzékeny 
szervezet, akár egy 
élőlényhez is hasonlít-
ható. A XI. kerületben 

jelentős változások zajlanak jelenleg 
is, de Újbuda szerkezetében és meg-
jelenésében is válaszokat kell adnia a 
környezetében lezajlott változásokra. 
A szomszédos Budaörsön végbement 
átalakulás nyomán teljesen indokolttá 
vált a kerület nyugati városrészére tett 
településszerkezeti módosítások vég-
hezvitele. A megnövekedett forgalom 
szintén ezt támasztja alá.
A lenti térképen jól látható a két met-
róvonal és a tervezett Duna-hidak.

(tallián)

A rendőrség, a polgárőrség és a tűzoltóság vezetői beszámoltak a testületnek

Schreffel János főépítész:

A város érzékeny szervezet
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A felépülő szennyvíztisztító legalább 
száz évre garantálja a főváros ivóvíz-
ellátását is – jelentette be Demszky 
Gábor főpolgármester. Az összeg 65 
százalékát – vissza nem térítendő tá-
mogatás formájában – az EU fedezi, 
20 százalékát a magyar állam, 15 szá-

zalékát a fővárosi önkormányzat állja. 
Az építkezéssel párhuzamosan – a 
főváros saját beruházásában – bővül a 
főváros csatornahálózata, így az évti-
zed végére Budapest teljes területe csa-
tornázott lesz; s 3,6 kilométeres gerinc-
út épül, amely megkönnyíti Csepel 
közlekedését. A szennyvízkezelő kivi-
telezési munkálatai jövőre kezdődnek, 
s a telep 2009-ben kezd üzemelni. A 
tervek szerint 2010-ig Dél-Budán is 
felépül egy szennyvíztisztító, mely 
a térségben és az agglomerációban 
keletkezett szennyvizet kezeli majd, 
így Budapest szennyvizeinek száz 

százaléka válik biológiailag tisztítottá 
(jelenleg az arány ötven százalék); 
ám ez a projekt csak a következő EU-
pályázat kiírása után valósulhat meg 
– mondta a főpolgármester. 
 Persányi Miklós környezetvé-
delmi miniszter kiemelte: jelenleg a 
központi szennyvíztisztító építése 
Európa legnagyobb környezetvédelmi 

beruházása; s adatokkal támasztotta 
alá megépítésének szükségességét: egy 
átlagos fővárosi család naponta egy 
köbméter szennyvizet termel, mely-
nek nagy része tisztítatlanul ömlik 
a Dunába. A folyó „végállomása”, a 
Fekete-tenger legkomolyabb szeny-
nyezését épp a budapesti szennyvíz 
okozza.
 Medgyessy Péter miniszterelnök 
méltatta a kormány és a főváros példás 
együttműködését, ugyanakkor kie-
melte: az EU nélkül nem kerülhetne 
sor ilyen nagy mértékű fejlesztésre.

(regényi) 
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A Kerületi Érdekegyeztető 
Munkacsoport legutóbbi meg-
beszélése március 23-án a Gellért 
téri Házasságkötő Teremben volt. 
Az  V., a VI., a VII., a VIII., a XI. és a 
XIII. kerület megbízottjai a kerüle-
tek által benyújtott európai uniós 
pályázatokat vitatták meg.

A házigazda, Újbuda önkormányzata 
nevében Bálint Pál, a XI. kerületben 
működő Európai Unió Információs 
Iroda vezetője köszöntötte az egybe-
gyűlteket. Molnár Gyula parlamenti 
munkáját szakította félbe azért, hogy 
jelen lehessen az összejövetelen. A 
polgármester rámutatott: a kerületek-
nek a kollektív bölcsesség elvét szem 
előtt tartva kell felkészülni a májusi 
EU-csatlakozással járó új kihívásokra. 
Szerinte ebben a versenyben nin-
csenek egyéni győztesek, csak közös 
célok és közös sikerek. Ahhoz, hogy 
a benyújtott pályázatok kellőképpen 
sikeresek legyenek, összefogásra van 
szükség.
 Az európai pénzforrásokra va-
lamennyi kerületnek égető szüksége 
lenne – vélekedett Molnár Gyula. 
Fontos volna kialakítani egy olyan 
adatbázist, melynek segítségével az 
önkormányzatok könnyebben meg-
válaszolhatnák a lakosság részéről 
érkező, EU-témájú kérdések özönét.
 A XI. kerületi Önkormányzat 
jegyzője, dr. Filipsz Andrea az egy-
ségesítés fontosságát hangsúlyozta. 
Felvetette egy olyan találkozó lehe-
tőségét, melyen a kerületek jegyzői 
vennének részt, és megvitathatnák a 
szorosabb együttműködés formáit. 
Sajnálatosnak nevezte, hogy a modern 
technikában rejlő lehetőségekkel so-

kan nem tudnak élni, ez pedig lassítja 
az információcserét, és növeli a papír-
munkát. Gondot jelent továbbá, hogy 
eltérések vannak a központi és a helyi 
nyilvántartás között.
 A kerületek által benyújtott pályá-
zatokról szólva Bálint Pál elmondta: a 
tíz újbudai pályázat között több olyan 
is van, amelynek megvalósulása egész 

Budapest számára előnyt jelentene. 
Ilyen a főváros délnyugati elővárosi 
közlekedését fejlesztő terv, valamint 
egy idegenforgalmi információs 
centrum megépítése is. Ez a központ 
segítséget jelentene a szállodafogla-
lásban, valamint tájékoztatást adna a 
turistáknak a főbb nevezetességekről, 
látnivalókról is. Szociális területen 
három pályázatot nyújtott be a XI. 

kerületi Önkormányzat. A megbeszé-
lésen szó volt a budapesti elektronikus 
közigazgatás helyzetéről is. Majoros 
Endre, a XI. kerületi Önkormányzat 
informatikai fejlesztő referense úgy 
vélte, hogy hosszú távon a kerüle-
teknek mindenképpen egységes 
informatikai rendszert kell kiépíteni. 
Valamennyi kerület informatikus 
szakembere egyetértett abban, hogy 
szükség volna a rendszeres tapaszta-
latcserére annak érdekében, hogy a 
fejlesztés a kívánt irányban folyhasson 

tovább. A XI. kerület fejlettsége e téren 
az átlagosnál magasabbnak mondha-
tó, köszönhetően annak, hogy a veze-
tés közvetlen felügyelete alatt folyik a 
rendszer modernizációja.
 A következő értekezletre május-
ban, az V. kerületben fog sor kerülni, 
valamint felmerült egy áprilisi, össz-
budapesti találkozó lehetősége is.

Dergán Ádám

Összefogás a siker érdekében 
Ülésezett a Kerületi Érdekegyeztető Munkacsoport

Budapest Főváros XI. kerületi Önkormányzata pályázatot hirdet a kerületi 
székhelyű CIVIL SZERVEZETEK tevékenységének anyagi támogatására.
A pályázat célja a helyi önszerveződő közösségek, egyesületek, alapítványok 
munkájának segítése. Az anyagi támogatás elnyerésére pályázni lehet olyan 
programokkal, amelyek elősegítik a közösségi élet szerveződését, a lakókör-
nyezet különböző létesítményeivel, csoportjaival való együttműködést, a 
lokálpatriotizmus kialakítását, erősödését. A pályázat útján elnyerhető maxi-
mális összeg 200 000 Ft.
Pályázni csak az erre a célra elkészített adatlapon lehet, amely beszerezhető 
a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján (1113 Budapest, Bocskai út 
39–41.), vagy letölthető a www.bp11.hu internetcímen. Egy szervezet több 
pályázatot is beadhat, illetve több szervezet is pályázhat közösen.
Nem pályázhatnak magánszemélyek és olyan civil szervezetek, amelyek az 
Önkormányzattól kapott korábbi támogatásokkal nem számoltak el.

A pályázatok beadási határideje: 2004. április 23.
A pályázatok beadásának helye: Polgármesteri Hivatal iktató (1113 Budapest, 
Bocskai út 39–41.). Információ: 372-4645.

A pályázatok csak kerületi regisztrációs szám feltüntetésével vagy a mellékelt 
regisztrációs lap kitöltésével érvényesek. A pályázatokat a polgármester és az 
általa felkért szakértők bírálják el a beadási határidőtől számított 30 napon 
belül. Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek az Önkor-
mányzat munkáját segítik (egészségügyi, oktatás-nevelési vagy karitatív 
téren), széles közönségnek szóló kerületi rendezvényekre vonatkoznak, a 
hagyományok ápolását, a kerületi identitástudat erősítését szolgálják több 
szervezet összefogásával valósulnak meg.
Az Áht 13/A § (2) bekezdése és a Budapest Főváros XI. kerületi Önkormányzat 
3/2001/III.7 XI ÖK sz. rendeletének 6 § (3) bekezdése alapján a támogatott 
köteles elszámolni a részére juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználá-
sáról. Az elszámolás határideje: 2005. január 31.
A borítékra kérjük ráírni: “Civil pályázat 2004”.

Molnár Gyula polgármester

PÁLYÁZAT CIVIL SZERVEZETEKNEK

Március 17-én a Fővárosi Bíróság 
elutasította a Citadella 4-U Kft. 
keresetét. A 2002-ben engedély 
nélkül épített, majd elbontott 
Citadella-teraszra vonatkozó dön-
tés ellen fellebbezni nem lehet, de 
a Legfelsőbb Bírósághoz felülvizs-
gálati kérelem nyújtható be.

A bíró ismertetése szerint, az idő-
közben Investment Kft.-re átnevezett 
Citadella 4-U Kft. felperesként kér-
vényezte, hogy a bíróság foglaljon 
állást a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal (KÖH) hatásköréről, továbbá, 
hogy vizsgálja felül az elbontatott 
Citadella-terasz elutasított fennmara-
dási engedélyét. A felperesek szerint a 
KÖH hatáskör hiányában rendelte el a 
Citadella Garden lebontását, s azt jog-
talanul dózerolták le. Azonban a bíró 
ítélete indoklásakor hangsúlyozta, 
hogy a jelenleg hatályos jogszabályok 
szerint a Citadella ingatlan műemléki 
védettség alatt áll, mivel egy 2001-es 
kormányrendelet kiemelt műemlék-
ként kezeli a Citadellát, és kizárólagos 
állami tulajdonnak nyilvánította.
 A kft.-t képviselő ügyvéd, Petrik 
Ferenc elmondta, többet várt a bíró-
ságtól, mivel ez az ítélet szinte ugyan-
azt mondta ki, amit korábban egy 
másik perben a Legfelsőbb Bíróság. A 
kft. ügyvezetője, Veres István az ítélet 
kihirdetésekor nem volt jelen, így az 
ügyvéd nem nyilatkozott arról, hogy 
élnek-e felülvizsgálati kérelemmel, 
azonban utalt arra, hogy a Citadella-
terasz ügyében folyamatban van még 
két jogi eljárás: az örökségvédelmi 
bírság összegszerűségéről, valamint 
az április 16-án tárgyalásra kerülő 
hatósági bizonyítvány kiállítását meg-
támadó per.

(paola)

Jogerős ítélet született

A Citadella 
műemlék 

A szennyvíztisztító hosszú távon nagyobb jelentőségű, mint a metróberuházás

Tisztább lesz környezetünk 
Új szennyvíztisztító

A versenyben nincsenek egyéni győztesek, csak közös célok és közös sikerek ...

folytatás az első oldalról

A legutóbbi testületi ülésen csupa igen 
szavazattal fogadták el a képviselők a 
kerületi játszóterek európai uniós nor-
mák szerinti szabványosításáról szóló 
napirendet. Pártállástól függetlenül 
mindenki dicsérte az előterjesztés 
alaposságát. Az előterjesztő alpol-
gármester szerint képviselőtársai az 
előkészítő szakmai csapat munkáját 
ismerték el nem véletlenül. A főváros-
ban még nem végeztek ilyen komplex 
felmérést, mint ebben az esetben a 
Főkert Tervezési Stúdiója. Az alapos-
ságra szükség is volt, ugyanis amíg 
például a VII. kerületben négy, az 
Újbudához hasonló nagyságú XIII. 
kerületben 96 játszótér van, addig itt 
148. Ezek állapotának felmérése, az 
igény meghatározása és a játszótér to-
vábbi sorsának kialakítása a felmérést 
követően széles körű egyeztetéseken 
dőlt el, amelyekbe természetesen az 
önkormányzati képviselőket is be-
vonták. 
 Lakos Imre elmondta, hogy mivel 
Újbudán a legtöbb a tennivaló, elemi 
érdeke volt a polgármesteri vezetés-
nek, hogy mihamar tisztán lásson, 
tervezhesse az ütemezést és a költsége-
ket. Egyébként a térképezésre jövő jú-
nius 30. a határidő, az EU-s normákat 
pedig 2008-ra kell teljesíteni.
 De valójában melyek is ezen em-
legetett normák, kérdeztük a városüze-
meltetési önálló osztály vezetőjétől. 
Egerszegi Andrea elmondta, hogy nem 
a játszótér nagyságáról, a szerek szá-
máról, sőt még csak nem is arról szól 
a szabályozás, hogy be van-e kerítve, 
őrzött-e a játszótér. A fő szempont 
a játszótér minősége, a felhasznált 
anyagok milyensége, a biztonság. 
Elengedhetetlen az ütéscsillapító 
burkolat, a csúszda nem indulhat a 
homokozón kívülről, hiszen ott is le 
lehet esni róla, fontos a játszószerek 
egymástól való távolsága, ne lógjon 
bele a hinta lengési útja egy másik szer 
körül játszó gyerekek mozgásterébe. 
Olyan legyen a szerek kialakítása, 
hogy kizárják a balesetveszélyt, pél-
dául ne szorulhasson be a gyerek feje 
a mászóka rúdjai közé. A fajáték nem 
szálkásodhat, a fém nem rozsdásod-
hat, a felhasznált festékek nem lehet-

nek mérgezőek, kis túlzással csak a 
nyalhatóak, rághatóak, nem pattogzó-
ak jöhetnek számításba, a rögzítések 
kizárják a szétszerelést, egyáltalán, az 
egész vandálbiztos kell, hogy legyen.
 Ez a logika már sejteti azt is, hogy 
az uniós szabályozás a gyerekeink 
szempontjából nagyon jó, és persze 
azt is, hogy miért kerülhet egy nagy 
játszótér 40-50 millió forintba. A 
kerületben a minigolfpályával együtt 
148 játszótérnek minősülő létesítmény 
van. Ezek közül az elmúlt években 
hármat sikerült teljesen felújítani. Az 
osztályvezető asszony szerint a többi-
ek közül 71-et kell azonnal lebontani, 
megszüntetni balesetveszélyessége 
miatt. Hangsúlyozza, hogy ezek közé 
az egy-két játékszeres létesítmények 
is beletartoznak, s a bontást követően 
a padok megmaradnak, hasonlóan 
a bokrokhoz, a fűhöz, zöld pihenő-
parkká alakulnak át. Szabványosítást 
igényel 54 játszótér. Ezek jó helyen 
vannak, szükség van rájuk, de nem 
szabványosak, némi csere, átalakítás, 
biztonságfokozás, ütéscsillapítók 
elhelyezése szükséges. Nagyobb mér-
tékben fejlesztendő játszótér 19 van a 
kerületben. A fejlesztések játszóteren-
ként mást, és mást takarnak: van ahol 
elengedhetetlen a bekerítés, máshol a 
ráparkolást akadályozzák meg.
 Egerszegi Andrea elmondta, hogy 
például Gazdagréten a jelenlegi 21 
játszótér helyett 6 marad, Őrmezőn 
9-ből 3, Kelenföldön 49-ből 31.
 Lakos Imre kifejtette, hogy a 
felmérést részletes terv készítése kö-
veti, amely 4-5 évre lebontja a pontos 
teendőket. Az idei költségvetés 150 
millió forintot tartalmaz 42 játszó-
tér szabványosítására, 100 millió 
forintból pedig négy helyszínen fej-
lesztenek: Őrmezőn, Kelenvölgyben, 
Sasadon és az Allende Parkban épül 
álomszép játszótér. Mindehhez 
pályázati úton még 20 millió fo-
rint társulhat, tehát mindösszesen 
270 millió forintot költ Újbuda a 
gyerekek örömére és a szülők nyugal-
mára. Ilyen kiemelt támogatást ez a 
terület még soha nem kapott – vélte a 
polgármester, megemlítve, hogy 1998-
ban ezen a soron mindössze 15 millió 
forint szerepelt.

H. L.

Játszótérprogram Újbudán
A gyerek biztonsága a szülő nyugalma

folytatás az első oldalról
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A Fórum témái: Az új társasházi törvény, a fővárosi lakóépületek felújítása, köz-
műdíj-kompenzáció. Időpontja: 2004. április 14., szerda 15 óra. Helye: Budapest 
Kongresszusi Központ, Budapest XII., Jagelló 1–3.

15.00 Megnyitó: dr. Demszky Gábor főpolgármester.
15.10 Az új társasházi törvény alkotói szemmel. Előadó: dr. Csiha Judit or-

szággyűlési képviselő, a BM Lakásügyi Kollégiumának elnöke.
15.25 Közműdíjak alakulása és a közműdíj-kompenzáció. Előadó: Vajda Pál főpol-

gármester-helyettes.
15.35 Városrehabilitációs keretszabályok változásai, és a társasházak, lakásszö-

vetkezetek lehetőségei a lakóépületek felújítására. Előadó: Ikvai Szabó Imre 
bizottsági elnök.

15.45 Az új társasházi törvény bírói szemmel. Előadó: dr. Rakvács József, 
Legfelsőbb Bíróság, tanácsvezető bíró.

16.00 Az új társasházi törvény ügyvédi szemmel. Előadó: dr. Hidasi Gábor ügy-
véd.

16.15 Társasházak szervezeti és működési szabályzatának elkészítése. Előadó: 
Varga Péter fejlesztési igazgató.

16.25 Társasházi felújítások finanszírozása. Előadó: Majtényi Kálmán, Díjbeszedő 
Rt. ügyfélszolgálati igazgató.

16.35 Társasházi számlavezetések és hitellehetőségek. Előadó: Ljubičić Gábor, OTP 
Bank Rt. ügyvezető igazgató. OTP Lakástakarékpénztár ajánlata társasházak 
és szövetkezetek részére. Előadó: Csabai István, OTP Lakástakarékpénztár 
Rt. igazgatóhelyettes.

16.45 Lakásszövetkezeti törvény módosítása. Előadó: Ujj Attila elnök, 
Lakásszövetkezetek és Társasházak Érdekképviseleti Szakmai Szövetsége.

16.55 Zárszó.
17.10–19.00 FÓRUM közös képviselők véleménye az új társasházi törvényről, szak-

mai, jogi kérdések. Levezető: Varga Péter fejlesztési igazgató.

12 órától a helyszínen közműcégek és civil szervezetek mutatkoznak be.

TÁRSASHÁZI
KÖZÖS KÉPVISELŐK FÓRUMA – 2004.

Az időpont: március huszadika, a 
helyszín: Gazdagrét. Az alkalom: 
húszéves lett a lakótelep. A közös-
ségi ház mögötti parkban e jubile-
um emlékére elültettek négy fát…

Mintha az időjárás is érezné, hogy 
ünnep van, az idő tiszta, az évszakhoz 
képest szokatlanul meleg. A domb 
aljában megbúvó aprócska téren 
kisebb tömeg, a hangszórókból zene 
szól, a zenekar egyelőre a szobor körül 
gyülekezik, hátuk mögött frissen ásott 
gödör. A tömeg közelebb húzódik, 
a levegőben várakozás. Három óra 
előtt egy perccel elnémul a hangszóró, 
s rákezdi a zenekar, majd Józsa István 
országgyűlési képviselő lép a mikro-
fonhoz: 
– Szeretettel köszöntök mindenkit 
ezen a szép évfordulón. És annak je-
gyében, hogy a lakótelephez még ma 
is van mit hozzátenni, elültetjük a mi 
„hozzájárulásunkat”.
 Előtte Molnár Gyula polgármes-
ter mond néhány szót: a gazdagréti a 
kerület, sőt, egész Budapest legismer-
tebb lakótelepe, mondja, ami részben 
az itt játszódó népszerű tévésorozat-
nak, a Szomszédoknak, részben a la-
kótelep arculatát azóta is építő elszánt 
embereknek köszönhető: a helyi okta-
tásban és kulturális életben tevékeny-
kedőknek, no meg a helyi médiának, 

kezdjük. A megszokottnak mondható, 
főleg vendéglátó-ipari egységekből ál-
ló „üdvözlősorfal” után feltűnik az el-
ső élelmiszer-áruház – melyből egyéb-

ként szép számmal akad Gazdagréten, 
legalább négy áruházlánc van jelen a 
telepen vagy a közvetlen szomszédsá-
gában. A végállomáshoz legközelebb 
eső előtt tetőtől talpig melegítőbe 
öltözött férfi szobrozik, s kissé furcsa 
párosítású kollekciót kínál: „Mester, 
pecabot vagy étkészlet nem kell? O’csó 
árba’ mind a kettő!”, hajtogatja a bolt 
előtt elmenőknek, hiszen ha már vásá-
rolni indulnak, talán be kell szerezni-
ük egy pecabotot is, ki tudja.
 A következő, jóval kisebb, viszont 
éjjel-nappal nyitva tartó üzlet a névte-
len utca felé ballagva tűnik fel az egyik 
ház aljában. Ajtajában nagybetűs 
figyelmeztetés, miszerint a bolt előtt 
és úgy általában közterületen tilos al-
koholt fogyasztani, és hangoskodással 
sem kéne zavarni a környék lakóit, 
mert az esetleg a bolt működését is 
befolyásolná… (A hangoskodás meg 
– nyilván – az el nem fogyasztott alko-
hol következménye, ugye.) Egyébként 
több ház aljában is működik hason-
lóan apró bolt, s számos szolgáltatás 
elérhető: hentesáru, órás, videotéka, 
szolárium, fodrász-műkörmös… 
 A keresztutcákban aztán feltűn-
nek a közintézmények is: Gazdagrét 
valóságos oktatási-nevelési nagyhata-
lom, két bölcsőde, három óvoda, két 
általános iskola, egy szakközépiskola 
és gimnázium található itt (amint 
azt egy internetről letölthető, a helyi 

Boldog születésnapot, Gazdagrét!
Temető és az Árpád-kori Nevegy falu helyén épült

ÁPRILIS 23.
Csíkihegyek utcai Általános Iskola
Zeneiskolás tanulók hangversenye

ÁPRILIS 2325.
Gazdagréti Közösségi Ház. 

Gazdagréti Tavasz. XI. kerületi óvónők 
kórusversenye, Kárpátaljai táncok 
(Benei gyermektánccsoport), Kiss 

László festménykiállítása, „A hang-
szerek világa” hangverseny és zenés-

táncos mulatság.
ÁPRILIS 25.

Sportcsoport. Jubileumi Gazdagréti Fu-
tóverseny. Gyermeklabdarúgó Torna

MÁJUS 12.
Sportcsoport. Jubileumi Gazdagrét 

Kupa. Kispályás labdarúgás a gazdag-
réti és kerületi amatőr labdarúgócsa-

patok részére.
MÁJUS 20.

Csíkihegyek utcai Általános Iskola
Sportbemutató az UNIÓ jegyében

JÚNIUS 5.
Kerületi közalkalmazottak 

sportversenye
JÚNIUS 1415.

Törökugrató utcai Általános Iskola
20 éves jubileumi ünnepség

Iskolatörténeti kiállítás, Múlt és jelen 
– kulturális műsor, volt munkatársak, 
régi diákok találkozója, sportbemuta-

tó, labdarúgó-mérkőzések
JÚNIUS 26.

Szent Iván-éji sportverseny
JÚNIUS 26. 

TV 11. Szent Iván-éji buli.
NOVEMBER 11.

Rét Galéria. Helytörténeti kiállítás
a Rét – helytörténeti különszám be-

mutatása

amely a nyolcvanas évektől kezdve 
– a korban egyedülálló struktúrában 
– működik a lakótelepen. S az évfor-
duló alkalom arra is, emeli ki, hogy 
ne csak a múltba, hanem egy pillantás 
erejéig a jövőbe, a következő húsz évre 
tekintsünk: akkor már remélhetőleg 
utódaink állnak majd a most ültetetett 
fák árnyékában…, mondja, majd a 
politikusok lapátot ragadva nekivesel-
kednek a földhányásoknak.
 Gazdagrét a XI. kerület Sashegy, 
Sasad, Őrmező és Hosszúrét köz-
ti része, nevét valószínűleg a Reiche 
Ried német elnevezés szó szerinti 
fordításával nyerte. A 90 hektáron, 
lejtős terepen elhelyezkedő lakótelepet 
a Budaörsi út, a Nagyszebeni út, a 
Rétköz utca és a Gazdagréti út fogja 
közre. Keresztirányban mintegy tíz út 
szeli át; a hossztengelyében végigfutó 
utcának egyelőre nincs neve – de a 
javaslatokat már várják a közösségi 
házban. A terület beépítése már a het-
venes években felvetődött, ám Jurcsik 
Károly terveit csak ’80-ban hagyta jó-
vá a Fővárosi Tanács; az építési mun-
kák ’83-ban kezdődtek és hat évig 
tartottak. Az első lakás átadására ’84. 
március 21-én került sor, s a zömében 
nyolc-tíz emeletes házak mintegy 25 
ezer embernek adnak otthont…
Sétánkat a telep északi csücskén, a 
gazdagréti téri buszvégállomáson 

intézmények történetét taglaló cikk 
találóan megjegyzi: ahhoz, hogy meg-
felelő képzésben részesüljenek, a gyer-
mekeknek tizennyolc éves korukig 
nem is kell elhagyniuk a lakótelepet); 
no meg a tv11 stúdiója és a közösségi 
ház. A feljegyzések szerint ez utóbbi 
’85 előtt pártház volt, és úgy tartja a 
fáma, hogy a lakótelep építése idején 

a munkásoknak nyújtott szállást; de 
akárhogy is, az épület ma – noha kissé 
eldugott helyen található – a lakótelep 
kulturális életének központja, itt szer-
kesztik a Rét című helyi újságot is. 
 A déli sarok felé közeledve em-
lékmű – két égnek meredő, csonka 
oszlop – tűnik fel: Gazdagrét múltjá-
nak mementója. A telep építése során 
ugyanis több mint száztíz sírból álló, a 
IV-V. században használt, késő római, 
illetve a nyugati germán kultúrkörbe 
sorolható temetőre bukkantak; míg az 
Árpád-korban a Nevegy nevű falu egy 
része húzódott erre. (A település nevét 
a lakótelep melletti utcák egyike őrzi.) 
A jelenben sétálók és kutyasétáltatók 
útvonala vezet át a parkon: egy jól 
megtermett dog heves ugatásban tör 
ki egy német juhász láttán, mire az 
gyors ütemben menekül vissza gaz-
dájához. A férfi visszateszi rá a pórázt 
– odébb a dog gazdája is ugyanígy 
tesz az állattal –, majd lassú, kimért 
léptekkel megindulnak egymás felé… 
aztán barátságosan kezet ráznak, 
és jóízű beszélgetésbe kezdenek. A 
kutyák jóval kevésbé bírják egymást: 
a dog elől gazdájának kell elállnia a 
németjuhászhoz vezető utat, így a 
fel-felugró állat gazdája hátát döngeti 
mellső lábaival…
 A frissen ültetett fák meglocsol-
va óvatosan nyújtóznak az ég felé, a 
tömeg lassan oszlik, az ünnepségnek A gazdagrétiek is gazdagodnak, már napközben is nehéz parkolóhelyet találni

ÜNNEPI PROGRAMOK

20 éves
a gazdagréti

lakótelep

vége, legalábbis mára, hiszen a húsz-
éves fennállást ünneplő rendezvény-
sorozatnak csak a nyitó eseménye 
volt. A csúcsnapnak számító Szent 
Iván-éjig és a kerület napjáig még 
számos program várja a helyieket, 
no meg a kerületieket és fővárosiakat 
egyaránt…

Regényi Huba 

Új szolgáltatás indul a Gazdasági 
és Közlekedési Minisztérium (GKM) 
és a Westel Mobil Távközlési Rt. 
együttműködésének köszönhető-
en. Ezután a GKM legfrissebb hírei 
és közérdekű információi a Westel 
777mobil WAP-portálján keresztül 
is elérhetők lesznek.

Az együttműködés bejelentésére 
március 25-én összehívott sajtótájé-
koztatón, Gaál Gyula, a GKM politi-
kai államtitkára, a minisztérium első 
számú feladatának nevezte a magyar 
vállalatok versenyképességének se-
gítését. Ennek támogatására a már 
megszokott módozatok mellett most 
egy modern és sajátos módszer kerül 
bevezetésre. A WAP-os tájékoztatás 
legfőbb célja, hogy bárki helytől és 
időtől függetlenül gyorsan, ugyanak-
kor egyszerűen férhessen hozzá az őt 
érintő információkhoz. A most induló 
szolgáltatás keretében a minisztérium 
hazai és EU-s társfinanszírozású pá-
lyázatairól, a fogyasztóvédelem terü-
letéről, a turizmust érintő adatokról és 
a bejegyzett utazási vállalkozásokról 
lehet hasznos információkhoz jutni.

Kincset érő együttműködés
Letölthető információkkal a versenyképességért

– Az adat nagy kincs – hangsú-
lyozta Sugár András, a Westel Mobil 
Távközlési Rt. vezérigazgatója, majd 
hozzátette, ha abban a pillanatban 
kapjuk meg, amikor leginkább szük-
ségünk van rá, versenyelőnyt is sze-
rezhetünk. Épp ezért lényeges, hogy 

a WAP-portált felkeresők valóban 
hasznos és figyelemfelkeltő informá-
ciókhoz juthassanak hozzá. 
 Az adatbázis – mely elérhető a 
777mobil WAP-portálon – folyamatos 
bővüléssel válik egyre tartalmasabbá. 
A minisztérium munkatársai remélik, 
hogy ennek nyomán a tárca honlapját 
(www.gkm.hu) is egyre többen kere-
sik majd fel információkért.

(s. takács) 

G. Németh György, Gaál Gyula államtitkár és Sugár András vezérigazgató 

Dr. Józsa István, Molnár Gyula, Balázs György és a négy elültetett fa egyike
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SKÁLA-MED
Gyógytermékek 

Patikája

HÚSVÉTI AKCIÓK!
VÉRNYOMÁSMÉRŐK

13.900 Ft.-tól

h-p: 9–18-ig, sz: 9–13-ig
Tel.: 297-0998, 

06/30/250-8757
A Budai Skála oldalában

a buszmegállónál

Nyitvatartás:

BŐRGYÓGYÁSZAT

Dr. Duray Éva

Bejelentkezés:
209-1312; 06/20/944-8250

1113 Budapest, Bartók Béla út 96.
www.dermamed.hu

DERMA-MED ORVOSI RENDELŐ

Általános és gyermekgyógyászat, 
anyajegyek szűrővizsgálata

Pattanásos bőr, ekcéma,
pikkelysömör kezelése

Ráncfeltöltés, visszérkezelés,
értágulatok, szemölcsök eltávolítása
Gyümölcssavas mélyhámlasztás (pig-

mentfoltok, hegek)
Hajhullás, körömbetegségek,
hüvelyi panaszok kivizsgálása

MEGVÉTELRE 
KERESÜNK A 
KERÜLETBEN

100-200 m2-es

ÜZLET- VAGY 
RAKTÁRHELYISÉGET
jó megközelíthetőséggel.

Tel.: 279-0412
Fax: 279-0413

 – 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

Az eladásról szóló döntést jövő 
májusban lehet a miniszter elé ter-
jeszteni – hangzott el a tárca és a 
lakók képviselői közötti egyeztető 
megbeszélésen március 17-én a 
Polgármesteri Hivatalban.

A HM szeretné értékesíteni a lakóte-
lepet és a szomszédos laktanyát; a két 
telek leválasztását már be is jegyezték 
a földhivatalban. A fűtést jelenleg a 
laktanya kazánja biztosítja, ám ezt 
megszüntetik, s a lakótelepre még 
idén kazánkonténert telepítenek: 
így a melegvízellátás is megoldódik. 
A tárca csak a lakótelepen található 
nőtlen tiszti szállót szeretné meg-
tartani – vázolta elképzeléseiket 
Németh Béla, a HM Infrastrukturális 
Főosztályának vezetője.
 Az átadást az állami ingatlanok 
eladásáról szóló 6/94-es HM-rende-
let szabályozza. Elsőként a tárca által 
megbízott cég felméri a lakásokat, 
elkészíti az alapító okiratot, majd a 
jogosultak részére ajánlatot tesz. A 
vételár a forgalmi érték tizenöt szá-
zaléka. A lakások műszaki állapota, 
az elmaradt fejlesztések megmutat-
koznak a forgalmi értékben – míg 
a saját költségen elvégzett javítások 
nem számítanak majd értéknövelő 
tényezőnek. Aki ott lakik, ám nem 
kívánja megvenni a lakást, az töre-
dékét fogja fizetni a bérleti díjnak, 
mint az, aki megvette (a külön-
bözetet ugyanis a HM állja), míg a 
lakáshasználatra nem jogosultaknak 
vagy el kell hagyniuk, vagy forgalmi 
értéken megvásárolni az otthonokat. 
Az adásvétel várhatóan 2005 végére 
le is zajlik – hangzott el. Az eladásról 
szóló döntést jövő májusban lehet a 
miniszter elé terjeszteni – hangzott 
el a tárca és a lakók képviselői közötti 
egyeztető megbeszélésen március 17-
én a Polgármesteri Hivatalban.
 A lakók számára sürgető a helyzet 
rendezése, hiszen saját beruházása-
ikat – játszótér, parkosítás, internet-
hálózat – csak utána kezdhetik meg. 

R. H.

Végső döntés 
2005-ben

A HM eladja a Kőérberki 
úti lakótelepet

Dr. Kürti Sándort, 
a Kürt Rt. vezér-
igazgatóját március 
15-én Széchenyi-
díjjal tüntették ki. 
Az újbudai szék-
helyű cég fő profil-
ja az adatmentési 
technológia és az 
információbizton-
ság, ezek ma már 
Magyarország 
csúcstechnológiai 
exportcikkei közé 
tartoznak.

n Mi a Kürt munkájának lényege?
Az adatvesztésből eredő informatikai 
katasztrófák megelőzése, a károk 
csökkentése azáltal, hogy a sérült, 
hibás, „elhalt” digitális eszközökből 
kinyerjük, visszaállítjuk az adatokat.

n Mi volt az a legelképesztőbb külsejű, 
sérült adathordozó munkájuk során? 

Egyszer teherautónyi mennyiségben, 
raklapokon hoztak be elázott eszkö-
zöket. Egy rádióadó archív anyagáról, 
digitális szalagokról kellett mente-
nünk a menthetőt. 

n Hány társtudomány szükséges mun-
kájukhoz?

Nagyképűség lenne azt mondani, 
hogy tudományterületeket fogunk 
össze, de az igaz, hogy legalább öt 
szakmai terület kell a munkánkhoz. 
Egy-egy hibánál valóban az agysebé-
szet eszközeire van szükségünk, hogy 
eredményt érjünk el, hiszen moleku-
láris szinten dolgozunk, a milliméter 
ezredrészének a tartományában, mi-
vel a világ legkisebb csúcstechnológiai 
mérőműszerei ma már mikronnyi 
méretűek. Egy-egy tárolólemez töre-
dékére felfér az angol–magyar szótár 
teljes anyaga. Ha ezen a miniatűr 
területen hiba keletkezik, azt nekünk 
a mikrotechnológia eszközeivel kell 
helyreállítanunk. 

n Ha most adnék önnek egy sérült 
lemezt, helyre tudná hozni?

Nem, mivel a hardverrel kapcsolatos 
műveletekhez nem nagyon értek. 
Világéletemben az informatika szoft-
ver részével foglalkoztam. Azok a 
kollégáink, akik itt értéket tudnak 
előállítani, nyolc-tíz éve ezzel foglal-
koznak. Ennyi gyakorlat kell ahhoz, 
hogy a  mikroszkopikus mérettarto-
mányban végzendő bonyolult műve-
leteket sikerrel tudják elvégezni.

n Lehet különbséget tenni, hogy me-
lyik rész a fontosabb?

Mivel a hardverrel lényegesen keve-
sebben foglalkoznak, számunkra ér-
tékesebbnek tűnik. Ha megkérdezik 
egy órától, hogy melyik fogaskereke 
az értékesebb, azt válaszolhatja, hogy 
épp az, amelyik meghibásodott, 
mert ha az nem lenne rossz, az egész 
szerkezet működne. A hardverrel és 
a szoftverrel foglalkozó kollégáink 

kiválóan együtt tudnak működni, 
és ennek nyomán az ügyfél megkapja 
az adatát és fizet. Az nem érdekes 
számára, hogy mely területen je-
lentkezett a hiba. Ám a legfontosabb 
számunkra az idő.  Általában tudjuk 
a megoldást, de csak végtelen idő 
alatt tudnánk mindent megoldani. 

n A Kürt Rt. története 1989-ben kez-
dődött, és számtalan díj fémjelzi 
pályafutását. Melyek voltak a leg-
emlékezetesebbek? 

A díjak a külső megítélést jelzik, de 
belülről ez sziszifuszi történet. Mi 
soha nem érezhetünk olyat, mint 
egy magasugró, aki olimpiai bajnok 
lett, és utána hátradőlhet, mert el-
érte a csúcsot, eztán mindig olimpiai 
bajnokként fogják számon tartani. 
Folyamatosan teljesítenünk kell, és 
kudarcaink is vannak. Fejlesztéseink 
rengeteg energiát, pénzt visznek el. 
Tavaly egy 640 ezer dolláros fejlesz-

tést dobtunk ki, mert nem találtuk 
a megoldást. Ez nem öröm, de nem 
pusztultunk bele. A céget nem vittük 
csődbe, és itt jegyzem meg, hogy 
kizárólag a saját pénzeszközeinkkel 
gazdálkodunk, azaz még nem vettünk 
fel hitelt. 

n Mit jelent a cég, illetve Kürti Sándor 
számára a bizalom? 

Megtalálta a kulcsszót: mi a bizalom-
ból élünk. A vevőnek el kell hinnie, 
hogy az értékeit helyreállítjuk, nem 
lopjuk meg, és nem élünk vissza az ő 
értékes információival. Mi csak akkor 
kérünk pénzt, ha a munkát végre-
hajtottuk. Ezt a munkát nem lehet 
versenyeztetni, az ügyfélnek hinnie 
kell bennünk. Nyugat-Európában és 
a világ fejlett részében dolgozunk. A 
Business Week című gazdasági vi-
láglap számára nem azért oldottunk 
meg egy feladatot, hogy fizessen ne-
künk, hanem hogy megjelenhessünk 
benne. A cikk címe az, hogy „Akik 
Magyarországot felrajzolták a csúcs-
technológia térképére”. Nekünk na-
gyon fontos, hogy a világnak bizalma 
legyen a mi országunk iránt, mert ak-

kor bizalma lesz a mi cégünk iránt is. 
A világban a magyarokról úgy tartják, 
ha egy forgóajtón utolsónak mennek 
be, akkor is elsőnek jönnek ki. Erre 

mi büszkék vagyunk, pedig szerintem 
ez pokoli rossz imázs, az Egyesült 
Államokban ezt elítélik. Nekik ez 

annyit jelent, hogy felrúgjuk a szabá-
lyokat, és bármin keresztülgázolunk. 
Ezzel az imázzsal én sem tudok egy 
fillért sem keresni. 

n  Támogatják a cigány gyerekek ok-
tatását, működik a Kürt Alapítványi 
Gimnázium is. Most létrehozták a 
Kürt-díjat. A jótékonyság jól felfogott 
érdeknek tűnik...

Amit mi „beleölünk” ezekbe a támo-
gatásokba, azt fizetésként vagy juta-
lomként szétoszthatnánk magunk és  
munkatársaink között. Évente egyszer 
közösen szoktunk dönteni arról, hogy 
mire fordítsuk a jótékonyságra szánt 
pénzt. Mi az oktatás mellett tettük le 
a voksunkat. A Széchenyi-díjjal kapott 
5,3 millió forintot a Kürt-díjra – fiatal 
informatikus szakemberek elismerése 
– fordítjuk, a cégen belüli és azon kí-
vüli díjazásra használjuk majd fel. 

n  Milyen kritériumoknak kell meg-
felelniük a fiatal mérnököknek, akik 
önöknél szeretnének munkát kapni?

Tavaly három állást hirdettünk meg 
frissen végzett egyetemistáknak. 
197-en jelentkeztek, azaz ennyien 

Széchenyi-díjat kapott dr. Kürti Sándor

Adatbiztonság és partneri bizalom

Három álláshelyünkre 197 frissen végzett egyetemista jelentkezett

Kerületi vers- és prózamondó ver-
senyre kerül sor a Cirmos u. 8. szám 
alatti Őrmezei Közösségi Házban.

Jelentkezni az iskolák magyar iroda-
lom szakos tanárainál lehet április 
9-ig. Kategóriák: I. általános iskola 
I-IV. oszt.; II. általános iskola V-VIII. 
oszt.; III. gimnázium és szakközép-
iskola I-IV. oszt. (felkészülés: egy 
szabadon választott vers vagy próza, 
amely maximum 5 perc). A döntő áp-
rilis 16-án 15 órakor a közösségi ház 
színháztermében lesz. Zsűri: Szesztay 

Versmondók kerestetnek
András, a XI. ker. Önkormányzat 
kulturális bizottságának elnöke, 
Zelk Zoltánné irodalomtörténész 
és Nagyné Jenei Ilona, a Gazdagréti 
Közösségi Ház igazgatója. Minden 
kategóriában könyv- és tárgyjutalma-
kat vehetnek át a nyertesek. A verseny 
fővédnöke Molnár Gyula polgármes-
ter, támogatója pedig a XI. kerületi 
Önkormányzat kulturális bizottsága. 
További információ a 310-0644-es 
vagy a 309-0007-es telefonszámon 
Preisinger Éva művészeti vezetőtől.

n. n.

maradtak fenn a rostán az első szű-
rő után. Végül két embert vettünk 
fel. A pályázónak egy sereg olyan 
dolognak kell megfelelnie, amit nem 
tanulhatott meg az iskolában, mert a 
magyar egyetemeken kreditpontokat 
kell gyűjteniük a diákoknak, és nincs 
szükség együttműködésre. Ebben 
az iparágban nem lehet egyénként 
dolgozni, itt csak csapatok tudnak 
eredményt elérni. Érdekes, hogy nem 
budapestiek azok a fiatalok, akiket 
felveszünk, a vidéki gyerekek sokkal 
empatikusabbak. Nálunk akár szom-
baton éjjel kettőkor is munka adódhat, 
vagy vasárnap is dolgozni kell, mert 
jön a DHL vagy egy magánrepülő és 
viszi az elkészült munkát. Engem sem 
érdekel, hogy a közértben a tej miként 
került bele a zacskóba. Ennek ellenére 
nincs fluktuáció. Akik itt vannak, 
lépést kell, hogy tartsanak az iparág 
gyors fejlődésével, és már sokadik 
szakmájukat tanulják ki.

n  Az imént elmondott követelmények 
dacára az az ember érzése, hogy itt 
harmónia uralkodik. A munkáján 
kívül az ön életét mi teszi teljessé?

Gyönyörű feleségem és két szép gyere-
kem van. Vannak kártyapartnereim, 
járunk síelni és rendszeresen tánco-
lunk. Nem vagyok aszkéta. Jól érzem 
magam! Meggyőződésem, hogy csak 
úgy lehet boldogulni és jó közérzettel 
élni, ha az ember professzionális mó-
don teszi a dolgát. Budapesten van 
kétezer informatikai vállalkozás, de az 
nyer, aki többet „edz” mint a másik.

Tallián Hedvig

1947-ben született.
1971-ben vegyészmérnöki dip-
lomát szerez Veszprémben, majd 
vegyipari műveletekből doktorál.
1971–88. Dunai Kőolajipari 
Vállalat (tanulmányok: Moszkva 
Rakétairányítások Intézete, Anglia: 
Honeywell oktatóközpont).
1989-ben testvérével, Kürti 
Jánossal megalapítja a Kürt Kft.-t.
1994-ben a Kürt elnyeri az 
Innovációs Nagydíjat.
1997-ben és 1998-ban az Év 
Informatikai Menedzsere.
1998. óta a Kürt Computer 
Rendszerház Rt. vezérigazgatója.

Dr. Kürti Sándor

MEGGYŐZŐDÉSEM, 
HOGY CSAK ÚGY 
LEHET BOLDOGULNI 
ÉS JÓ KÖZÉRZETTEL 
ÉLNI, HA AZ EMBER 
PROFESSZIONÁLIS 
MÓDON TESZI A 
DOLGÁT.

Három kategória lesz
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A TV11 MŰSORA
2004. ÁPRILIS 114.

Klubprogramok
MOZGÁSSÉRÜLTEK KLUBJA

Keveháza u. 19–21.

ÁPRILIS 7., 14.00: klubnap.

VÖRÖSKERESZT CSEVEGŐ KLUB
Neszmélyi út 36.,  Idősek Otthona

MÁRCIUS 9., 14.00: klubnap.

BUDAI TÁRSASKÖR
Szent Imre Ház, XI,. Himfy u. 9.

A klub a 35-55 éves keresztény értelmisé-
giek tartalmas társas együttlétét igyekszik 
segíteni. Jelentkezni hétfőnként 17–18 
óra között a Szent Imre Házban lehet. 
Információ: 395-3445 (20–22 között).

CUKORBETEGEK ALBERTFALVAI
KLUBJA AKH

Gyékényes u. 45–47.

ÁPRILIS 14., szerda klubnap.

SZENTIMREVÁROSI  EGYESÜLET SZIE
Himfy u. 9., Információ: www.szie.org.hu

BABAMAMA KLUB: szerda délelőttönként 
9.30–11.30-ig.
GYERMEKNÉPTÁNC: csütörtök délutánon-
ként 16.15–17.45-ig.
EVANGELIZÁCIÓS SZAKOSZTÁLY: házas 
hittan szerdánként 20.15

Művelődési ajánlat
A38  ÁLLÓHAJÓ

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

ÁPRILIS 1., 21.00: Ős-Satöbbi.
ÁPRILIS 2., 21.00: „In-Fusion 1” – SKA38 
Rot terdam Ska Jazz Foundation (NL), 
Chancers (CZ), Pannonia Allstars Ska 
Ochestra.
ÁPRILIS 3. ,22.00: Bladerunnaz: Bad Com pa-
ny UK, Bal, Stealth, Size Nine, SKC, Chris.su.
ÁPRILIS 6., 20.00: Made in Serbia: Boban 
Markovics Orchestar, Paniks.
ÁPRILIS 7., 20.00: Crescent City Funk, Ivan 
Neville’s New Orleans Allstars (USA), 
ÁPRILIS 9., 22.00: Neon Music Hunga ry: 
Skal pel (Ninja Tune, PL), Mango+Sena 
(Gim meshot), Aafro+Diziek+Phicks 
(ParaRadio)
ÁPRILIS 10., 22.00: Elektronikuszene.hu 
party: Repedező tojáshéj. Sena 
(Gimmeshot), Marcel live (Good Looking 
Records), Raster & Amb live (Chi recor-
dings), Secam (elektronikuszene.hu).
ÁPRILIS 13., 19.00: Hatalom és város – 
„Milyen tér épül itt?” beszélgetéssorozat;. 
21.00: Peet, Ez a divat - Up Date-sorozat.

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

ÁPRILIS 3., 10., 17. ÉS 24. 10.0013.30: 
Szín-játszó-műhely.
ÁPRILIS 4., 10.0013.00: AKH Autós Sport 
Klub, edzés.
ÁPRILIS 5. ÉS 6., 9.00: húsvéti kézműves-
foglalkozás az Ezüstfenyő Óvodában.
ÁPRILIS 7., 16.00: húsvéti ünnepség: A to-
rinói halotti lepel története. László E. János 
sindológus ismeretterjesztő előadása.
ÁPRILIS 14., 10.0015.00: a Családok a 
Családokért Polgári Egyesület ruhaakciója.
Klubok, körök, civil szervezetek:
HÉTFŐ 14.0016.00: Életet az éveknek 
Nyugdíjas Klub, a Vöröskereszt 11/16 és 
11/17 sz. alapszervezete; 
16.0018.00: Családok a Családokért 
Polgári Egyesület (klubnap); 18.30 AKH 
Gesualdo Kamarakórus (próba).
KEDD 14.00: Albertfalvai Keresztény Társas 
Kör Nyugdíjas Klubja.

SZERDA 17.0019.00: Albertfalvai 
Polgárok Köre.
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.0019.00 és 
SZOMBATON 10.0014.00 internetezés.

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

ÁPRILIS 2., 19.00: Barack Filmklub
HÉTFŐ 18.00: Tajcsi-csikung foglalkozás.

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

ÁPRILIS 4., 10.0013.00IG: húsvéti 
vasárnap
ÁPRILIS 6., 10.00: Minőségügy-fogalom 
és kategóriarendszer a közművelődésben 
c. szakmai fórum.
TANFOLYAMOK: vasútmodellklub; vasút-
modell szakkör (10–18 éves korig); ge-
rinctorna; kerámia szakkör felnőtteknek, 
gyerekeknek; callanetic’s torna; fotóklub; 
ikebana klub; számítógépes tanfolyamok.

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

ÁPRILIS 1.: Country Fesztivál, Blue Timers.
ÁPRILIS 2.: Country Fesztivál: Kentucky 
Home Boys, Kentucky Publix.
ÁPRILIS 3.: Roma Tavasz, Parno Graszt, 
Besh o droM, Amaro Suno.
ÁPRILIS 7. 18.00: Tánctanulás Savanyúval; 
20.00: Téka együttes, magyar népzenei 
koncert és táncház.
ÁPRILIS10. 17.00: Kolompos gyermek-
táncház.
ÁpRILIS 14. 18.00: Tánctanulás 
Savanyúval; 20.00: Méta együttes: ma-
gyar népzenei koncert és táncház.
A külön nem jelölt programok 20 órakor 
kezdődnek.

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

KEDD 18.00, PÉNTEK 17.00: numerológia.
PÉNTEKEN 20.00: pingpong klub.
SZOMBAT 9.00: Comedia 2000 színházi 
műhely.
VASÁRNAP 8.00: róm. kat. szentmise.

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

ÁPRILIS 5., 15.00 Gazdagréti nyugdíjas klub
ÁPRILIS 6., 14.00 Kréta diáklap szerkesz-
tőségi összejövetel.
KEDD 10.00: eklektika klub.
SZERDA 18.00: Szülők Gazdagréti 
Egyesülete, fogadóóra.
VASÁRNAP 10.00: ref. istentisztelet.
HÉTKÖZNAPOKON 10.0019.00 ÓRÁIG 
internetezési lehetőség.

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

ÁPRILIS 4., 10.30: Két bátor húsvéti 
nyulacska c. előadás és bábkészítés 
Domonkos Béla bábművésszel.
ÁPRILIS 8., 18.00: Táncstúdió.
ÁPRILIS 14., 19.00: Alkotó Muzsikusok 
Társaságának koncertje.

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

ÁPRILIS 2., 16.00: XII. Kelenvölgyi Autómo-
dell Kiállítás megnyitója. A kiállítás meg-
tekinthető április 3. és 12. között naponta 
10.0018.00 ÓRÁIG (az Autómodell-
kiállítás ideje alatt állandó programjaink 
a kézműves-foglalkozás, a bridzsklub és a 
festőiskola kivételével szünetelnek).
HÉTFŐ 18.00: Happy Bike Team bringás klub.
KEDD 15.00: gyerek kézműves-foglalko-
zás; 17.00: ifjúsági klub.

SZERDA 17.00: bridzsklub 
PÉNTEK 18.00: festőiskola
MINDEN HÓNAP ELSŐ HÉTFŐJÉN 15.00: 
nyugdíjas klub.
MINDEN HÓNAP ELSŐ PÉNTEKÉN: autó-
modell klub.

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

ÁPRILIS 1., 17.00: díszmadárklub: 
Ismertebb díszpintyek tenyésztése és 
tartása (tapasztalatcsere);
17.00: Csapody V. növénybarát kör: A 
kertem.
ÁPRILIS 3., 10.30: környezetvédelmi okta-
tóközpontok országos találkozója.
ÁPRILIS 5., 18.00: akvarista szakkör: 
Kerti tavak; 18.00: gombász szakkör: 
Beszámoló a 2003. Cortinarius kongresz-
szusról; 18.00: tengerimalac barátok: 
Uniós elvárások az állattartással kapcso-
latosan.
ÁPRILIS 6., 10.00: A Balaton értékeinek 
megőrzése c. országos konferencia.
ÁPRILIS 7., 18.00: ásványbarát szakkör: A 
börzsönyi ércbányászatról.
ÁPRILIS 8., 10.00: Bugár Pál XXI. Országos 
Középiskolai Természetismereti Vetélkedő 
elődöntője; 17.00: suiseki klub: Suiseki 
stílusok IV. származási hely szerinti kövek.
ÁPRILIS 10., 10.00: madárpókklub: 
Skorpiók.

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

ÁPRILIS 2., 16.00: író-olvasó találkozó 
Szilágyi Ákos (József Attila-díjas költő) és 
N. Horváth Péter mozgássérült költő.
ÁPRILIS 3., 10.30: Pannónia Klezmer 
Band koncert és táncház.
ÁPRILIS 4., 11.00 ÉS 15.30:  Hangszerva-
rázs, hangszerbemutató-sorozat gyere kek-

nek, rézfúvós hangszerek;
14.00 húsvéri készülődés, tojásfestés.
ÁPRILIS 9., 18.00: moldvai gyermektánc-
ház a Csürrentő együttessel, 19.00 
moldvai táncház felnőtteknek a Csürrentő 
együttessel.
ÁPRILIS 10., 18.00: csángó-magyar gyer-
mektáncház a Sültü zenekarral,
19.30: csángó-magyar táncház felnőttek-
nek a Sültü zenekarral.
ÁPRILIS 12. húsvéti Vízbevető táncház: 
17.30: gyermektáncház; 19.00: felnőtt-
táncház.
HÉTFŐ 9.0012.00IG (csütörtök 9.00-től 
is) Tücsök-zene: muzsika klub gyerekek-
nek 6 hónapostól 4 évesig;
19.00: Greenfields ír táncház.
KEDD 17.00: Muzsikás Gyermektáncház és 
kézművesműhely.
KEDD, SZERDA, PÉNTEK 9.30: Zsebi baba 
délelőtti játszóháza. 
VASÁRNAP 8.00: Budapesti Hobby Klub; 
15.00: Nosztalgia klub. 
Könyvtári nyitva tartás: H., K., P.: 13–19-
ig, Sze.: 9–15-ig, Szo.: 9–12-ig, Cs., V.: 
zárva.

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

műKEDDvelő, költői kérdések és válaszok:
ÁPRILIS 6., 18.00 Báthory Csaba
Láthatatlan filmek klubja:
ÁPRILIS 4., 18.00 Alexandro Jodorowsky: 
The Holy Mountain (A szent hegy) 1973. 
Mexikó–USA (csak 18 éven felülieknek!)

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

ÁPRILIS 1., 18.30 szentségimádás szer-
zetesi és papi hivatásokért és szentolvasó 
imádkozás hazánkért.
ÁPRILIS 2. Első péntek ÁPRILIS 3. Első 
szombat, Szentolvasó imádkozás

ÁPRILIS 4. virágvasárnap: 09.00: 
ünnepélyes barkaszentelés, körmenet 
a templomban; 11.30: Passio, Haydn: 
Jugendmesse (Szt. Alberik-kórus); 17.00 
Zsibongó-mise. 
ÁPRILIS 5. 10.00: Szenior-klub.
ÁPRILIS 8. Három Szent Nap kezdete, 
nagycsütörtök; 10.00: Krizmaszentelési 
szentmise a Szent István-bazilikában; 
18.00: Szentmise az Utolsó Vacsora emlé-
kére, Szentségimádás, virrasztás, az első 
zsinati összefoglaló oltárra helyezése.
ÁPRILIS 9. nagypéntek 08.00: Zsolozsma, 
olvasmányos imaóra, laudes; 08.0012.00 
ÉS 14.0017.45: gyóntatás; Urunk szen-
vedésének ünneplése, hódolat a Szent 
Kereszt előtt.
ÁPRILIS 10. nagyszombat 08.00: 
Zsolozsma, olvasmányos imaóra, laudes; 
08.0012.00 ÉS 14.0017.45: gyóntatás; 
19.45: bevezetés a liturgiába; 20.00: 
tűzszentelés, körmenet, utána ünnepi 
szentmise, benne vízmegáldás, kereszt-
ség kiszolgáltatása.
ÁPRILIS 11. húsvétvasárnap: Mozart: 
Credo-Messe (Szt. Alberik kórus); 18.00: 
ünnepi befejező zsolozsma, esti dicséret.
ÁPRILIS 12. húsvéthétfő: Locsolóbál; 

20.00: Régi zene történelmi hangszere-
ken. ÁPRILIS 14. 19.30: bibliai elmélkedé-
sek a szentmise olvasmányairól.
SZERDA: 18.30: Placid atya katézise; 
CSÜTÖRTÖK 20.00: fiatal házasok beszél-
getése; SZOMBAT 7.00: zsolozsma, reggeli 
dicséret, 17.30: zsolozsma, esti dicséret a 
Szent Gellért oltáránál.

Túraajánlat
OLAJIPARI TERMÉSZETBARÁT SE 

MINDEN SZERDÁN túra nyugdíjasoknak. 
Találkozó: 7.20-kor a Moszkva téri met-
rónál(a hétvégi Budai-hegység túráira is 
ez időben és helyszínen van a találkozó). 
Túravezető: Kremser Ferenc. A pilisi túrák 
találkozója 7.15 ÓRAKOR a Batthyány téri 
HÉV-végállomáson.
ÁPRILIS 10.: Pilis hegység: Spartacus ös-
vény–Urak asztala–Vöröskő–Leányfalu. 
Táv: 20 km+660 m. Találkozó: 
Batthyány téren 6.45-kor. ÁPRILIS 12.: 
Budai-hegység: Nagyko vácsi–Kutya-
hegy–Nádor-hegy–Garancsi-tó–Kőris-
völgy–Nagykovácsi. Táv: 20 km.
ÁPRILIS 1718.: Karancs Medves: túrák 
Salgótarján környékén és Ipolytarnócon.

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

ÁPRILIS 1. n  CSÜTÖRTÖK
09.00 Ismétlés

ÁPRILIS 2. n  PÉNTEK
18.00, 22.30 Ismétlés

ÁPRILIS 3. n  SZOMBAT 
09.00, 14.00, 23.00 Ismétlés

ÁPRILIS 4. n  VASÁRNAP
09.00, 13.00, 23.00 Ismétlés

ÁPRILIS 5. n   HÉTFŐ
04.00 A 29-i adás ismétlése
18.00 Magazin 11
18.45 Sport 11
19.00 Hit és élet
19.05 Életközelben
19.15 SzivárványSzín
19.45 Biztos, ami biztos
20.15 Varázslók klubja

ÁPRILIS 6. n  KEDD
18.00, 22.30 Ismétlés

ÁPRILIS 7. n  SZERDA
18.00 Ismétlés
20.40 Csőmontázs (összefoglaló)
21.15 A kápolnapusztai bivalyrezervátum
21.35 Én a zenész
22.00 Paletta

22.30 9STV műsora

ÁPRILIS 8. n  CSÜTÖRTÖK
09.00 Ismétlés

ÁPRILIS 9. n  PÉNTEK
18.00, 22.30 Ismétlés

ÁPRILIS 10. n  SZOMBAT 
9.00, 14.00, 23.00 ismétlés

ÁPRILIS 11. n  VASÁRNAP
09.00, 13.00, 23.00 Ismétlés

ÁPRILIS 12. n  HÉTFŐ
04.00 az 5-i adás ismétlése
18.00 Magazin 11
18.45 Sport 11
19.00 Hit és élet
19.05 Égető kérdések
19.15 SzivárványSzín
19.45 Városlakó

ÁPRILIS 13. n  KEDD
18.00, 22.30 Ismétlés

ÁPRILIS 14. n  SZERDA
18.00 Ismétlés
20.40 Csőmontázs (összefoglaló)
20.15 A Mont Blanc
22.00 Én a zenész

Telefon: 06/30/9428-684

FÜGGÖNY
KARNIS

díjtalan függönyvarrás,
helyszíni felmérés, komplett 
kivitelezés, függöny, sötétítő, 
drapéria, karnis család (boltívre, 
bástyaívre, íves tetőtérbe is).

OTTHONÁBAN 
VÁLASZTHATJA KI 
FÜGGÖNYEIT
Akció
április 15-ig:

LOCSOLÓ BÁL!

TÁRSAT, TÁRSASÁGOT 
KERES?
„KORONA”

Társkereső Klub és Baráti kör 
a XI. kerületben, a Körtérnél!

Tel.: 279-0834, 06/70/555-80-34
www.koronaklub.com

Kirándulásokkal, rendezvényekkel!
Fényképes társtaláló program!
Családias hangulatú irodánkban

várjuk szerete el!

Április 10-én:

Élőzene, svédasztalos vacsora
Showműsor!

Új túrasorozatot indít a XI. 
kerületi természetbarát bi-
zottság. A legközelebbi túra 
időpontja április 17. szom-
bat, rajt a 11-es autóbusz 
Görgényi úti végállomásánál 
(a busz a Batthyányi térről 
indul). A rajtnál irányítók 
várják az érkezőket, útba-
igazítást adnak, valamint 
átadják a Kirándul a csal-
ád Újbudán c. füzeteket. 
Útvonal: Görgényi út–(Z 
körséta út)–Árpád kilátó–(Z 
körséta út és K)–Kecske-
sz i k lá k–Hat á r nyere g 
( K ) – G l ü c k  F r i g y e s 
út–Mátyás király vadaskert-
je–Hűvösvölgy. Távolság 5 
km. Cél a hűvösvölgyi 56-os 
villamos végáll., indulás 9–10 
óra között, érkezés 11–12 óra 
között.

Kirándul a család 
Újbudán

A REGIO Játék 
Nagykereskedés
elektronikában és 
reklamációs ügyek 
intézésében 
egyaránt jártas, 
gyors és türelmes 

Pályázni 
kézzel írott önéletrajzzal a
Nándorfejérvári út 23.
szám alatt lehet.

játékjavítót keres

Március 24-én 14 órakor a XI. kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ-
ban az Európai Unióhoz való csatlakozás tiszteletére zászlókiállítás 
nyílt. A kiállítást Farkasné dr. Kéri Katalin, az Európai Integrációs 
Ügyek tanácsnoka és Gyurcsó Gyuláné, a PSZK vezetője nyitotta meg. 
Jelen volt az eseményen a Zászlómúzeum alapítója, Balogh László is. 
A kiállítás április 28-ig látható az ÚjBuda-teremben.

Uniós zászlók kiállítása

Vers- és próza-
mondó verseny
Ismét összemérhették  tu dá-
sukat az újbudai tehetségek. 
Ezúttal az 5-6. osztályos 
tanulók mutatkoztak be 
a Farkasréti Általános 
Iskolában.  Ügyesen helyt-
álltak, és az elsők ezt köve-
tően már a fővárosi fordulón 
öregbíthetik majd kerüle-
tünk hírnevét.

Kerületi vers- és prózamon-
dó verseny eredménye:
Versmondás: I. Csata Lilla, 
Petőfi Sándor Ált. Isk. II. 
Gurubi Gina, Törökugrató 
Ált. Isk. III. Schilling Balázs, 
Őrmezei Ált. Isk.
Prózamondás: I. Morvai 
Gábor, Kelenvölgyi Ált. Isk. 
II. Döbrösi Laura, Csillagjáró 
Ált. Isk. III. Tiba Orsolya, 
Ádám Jenő Ált. Isk. 
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A csarnokban bőséges
a zöldség és a hús kínálata 

Áru megnevezés: Ár: tól-ig (Ft)Áru megnevezés: Ár: tól-ig (Ft)

Piaci percek

A legbiztosabb jele a közelgő tavasznak, 
hogy egyre jobb áron lehet válogatni  
olyan vitamin forrásunkat biztosító zöld-
ségek között is, mint a retek, az uborka. 
Továbbra is kaphatóak az ilyenkor még  
különlegességnek számító  gyümöl-
csök, mint a szőlő, vagy a sárgadinnye., 
természetesen importból, s az annak 
megfelelő áron.… 
A gyümölcsöt és zöldséget áruló pultok 
továbbra is roskadoznak a hazai és kül-
földi termékektől, a hentesboltok is tele 

vannak mindig friss áruval. A csarnok 
mintegy 200 elárusítóhelyen és 74 üz-
letben várja a vásárlókat. Amennyiben 
hosszúra sikeredne a vásárlás, a legfelső 
szinten pihenésképpen több konyha és 
kifőzde ételeivel és italaival frissíthetik 
magukat. 
A csarnok hétköznapokon reggel fél 
héttől este hat óráig, szombaton pedig 
délután egyig várja a vásárlókat.
A virágárusok pavilonjai hétvégén is 
nyitva vannak, 18 óráig.

sárgarépa 128–140
sertéscomb 590–760
gyökér 98–450
sertéslapocka 580–740
zeller 240–298
sertéskaraj 750–950
burgonya 80–160
csirkecomb 418–560
vöröshagyma 140–180
csirkemell 700–900
paradicsom 440–500
csirkeaprólék 170–300
paprika 35–100
csirke farhát 150–210
karfiol 248–300
pulykamell 1000–1100
fejes káposzta 48–120

kelkáposzta 168–190
marha lábszár 1000–1100
fejes saláta 100–150
marha felsál 1000–1200
uborka 300–350
ponty szelet 1100
retek 98–130
tojás 18–25
karalábé 120–150
gomba 400–500
alma 80–150
körte 300
szőlő 800–900
citrom 200–300
narancs 170–200
mandarin 200–250
banán 228

Az elmúlt évtized egyik meg-
határozó lovastornásza, Horváth 
Csongor befejezte versenyzői 
pályafutását. A 24 éves újbudai 
fiatalember a Budapesti Lovas 
Klub színeiben 6 egyéni és 4 csapat 
országos bajnoki címet szerzett, 
emellett egy Európa-bajnoki 4. 
helyezéssel is büszkélkedhet.

Horváth Csongor tízévesen, díjlovag-
ló bátyja révén került kapcsolatba a 
lovastornával. Korábban kipróbálta a 
dzsúdót, a teniszt, az úszást és a focit 
is, ám egyik sem nyerte el a tetszését. 
Első látásra beleszeretett viszont a lo-
vastornába. Az nyűgözte le, hogy egy 
lóval dolgozhat együtt, miközben fel-
tétlenül meg kell bíznia az állatban. A 
voltizs néven is ismert sportág lényege, 
hogy egy 16 méter átmérőjű kör men-
tén futószárral irányított lovon kell 
előadni az egyperces kűrgyakorlatot. 
A csapatversenyen egyszerre két-há-

rom ember van a lovon. A cél az, hogy 
a ló és a versenyző teljes szinkronban 
legyen egymással és a koreográfiához 
tartozó zenével. Csongor rendszerint 
veszélyesnél veszélyesebb elemekkel 
tarkította produkcióját. A kűr begya-
korlása közben így aztán többször 
érte kisebb-nagyobb baleset: a bokája 
például háromszor is eltört. Ennek 
ellenére kitartóan készült tovább. 
 A sikerek sem maradtak el: az 
1993-as hollandiai EB-n csapatban 4. 
lett, a 2003-as lengyelországi világku-
pán pedig egyéni 5. helyezést ért el. A 
magyar bajnoki címet 1997 óta min-
dig sikerült megszereznie. Szívesen 
emlékszik vissza a nemzetközi verse-
nyekre. Legjobban Spanyolországban, 
Olaszországban, Hollandiában és 
Németországban érezte magát. A né-
metek a sportág egyeduralkodóinak 
számítanak, de nagyon erősek a fran-
ciák és a svájciak is. Németországban 
70 000 ember űzi versenyszerűen a lo-
vastornát, Magyarországon pedig alig 
száz! Ráadásul a német lovastorná-
szokat nagy állami cégek támogatják, 
így magyar kollégáikkal ellentétben 
profiként sportolhatnak. 
 Csongor elmondása szerint rend-
kívül sokat köszönhet edzőjének, dr. 
Tatárné Laurencz Eszternek, hiszen az 
ő áldozatos munkája nélkül képtelen 
lett volna ennyi eredmény elérésére. 
Tizennégy versenyzéssel eltöltött esz-
tendő után mégis úgy döntött, hogy 
abbahagyja a lovastornát, hiszen ízü-
leteit megviselte a rendkívül intenzív 
igénybevétel. Csongor a továbbiakban 
tanulással és egzisztenciája megterem-
tésével szeretne foglalkozni, ám elkép-
zelhető, hogy néhány évtized múlva 
edzőként visszatér sikerei színhelyére, 
a lovastorna varázslatos világába.

Dergán Ádám

Kézenállás lóháton
Horváth Csongor bajnokként vonult vissza

A XI. kerületi Önkormányzat sport 
és üdülési csoportja idén is meg-
rendezte a Nemzeti Labdarúgó 
Kupát. A hagyományosan március 
15-én sorra kerülő sportesemé-
nyen ezúttal 12 csapat vett részt.

A futballcsapatok újbudai baráti 
társaságokból, illetve XI. kerületi 
cégek alkalmazottaiból verbuválód-
tak. Bárki nevezhetett a tornára, az 
egyetlen kikötés a betöltött 16. élet-
év volt. Sokan évről évre visszatérő 
vendégei ennek a nagy múltú, 1993 
óta minden évben megrendezésre 
kerülő labdarúgókupának, de ter-
mészetesen voltak új résztvevők 
is. A Hauszmann utcai Gabányi-
sportcsarnokban reggel fél 9-től este 
6-ig pattogott a labda. A szépszámú 
érdeklődő előtt lejátszott meccsek 
eredményei: I. Gilette II. Revans III. 
Szőlős SC, gólkirály: Cseresznyés 
József, legjobb kapus: Csimma Zsolt.

D. Á.

Nyertek a 
pengés srácok

Labdarúgó Kupa

Ízületeit megviselte a tizennégy év

Tavaly szeptemberben alakult 
a Blanka-mazsorettcsoport, és 
máris első lett a budapesti és pest 
megyei csapatok között. 

A kerületi Teleki Blanka Általános 
Iskolában közel 50 kislány pörgeti 
már a mazsorettbotot. A nagy ér-
deklődésnek köszönhetően három 
korcsoportban próbálnak: 2., 3-4. és 
5-6. osztályosok – nyilatkozta Kovács 
Erika csoportvezető.
 A mazsoretthez nemcsak szép 
tartásra, de hajlékonyságra, ritmus-
érzékre is szükség van, valamint 
természetesen ügyesen kell forgatni 
a botokat is, mondta a csoportveze-
tő. Egy-egy új forgatáskombináció 
begyakorlása rengeteg időt igényel, 
de a vállalkozó szellemű gyerekek 
nagyon fogékonyak erre a sportra, 
hamar ráéreznek a botozás nehezebb 
trükkjeire is, és sokat tanulnak egy-
mástól, mesélte Kovács Erika.  Nem 

gond a gyakorlás sem, senkit nem kell 
biztatni, otthon mindenki annyit gya-
korolhat, amennyit szeretne, és ennek 
meg is látszik az eredménye.

A telekis lányok az első edzéstől kezd-
ve keményen dolgoztak, rengeteget 
gyakoroltak, így decemberben már 
több karácsonyi ünnepségen is siker-
rel mutatkozhatott be mindhárom 
csapat. Az „igazi” versenyre az első fel-
lépések sikerén felbuzdulva jelentkez-
tek.  Az első fordulóra március 6-án 
került sor Dányban, de a felkészülés 
már januárban elkezdődött. Kovács 
Erika szerint bőven megérte a sok 
plusz próba, hiszen a lányok remekül 
teljesítettek, és nagy örömmel vették át 
a győzteseknek járó serleget. Az orszá-
gos döntőt októberben rendezik meg. 
A csoport munkája iránt érdeklődők 
bővebb információt kaphatnak a
www.blanka.web.elte.hu címen.

Leopold Erika

Döntőre készülnek a mazsorettek

Blankát szeretik a lányok

A lányok különösen akkor örülnek, amikor saját maguk találnak ki új figurákat

Március 13-án zárult a körmérkő-
zéses tenisz páros házibajnokság. 
A novemberben kezdődött verse-
nyen a klubtagok, a XI. és XXII. 
kerület igazolt és lelkes amatőr 
teniszjátékosai vettek részt. A 
nevezés feltétele az volt, hogy a 
párok életkorának összege elérje a 
60 évet. A jó hangulatú teniszese-
ményt a Fehérvári úti teniszpályán 
rendezték meg, s Balázs György 
sporttanácsnok szerint itt végképp 
nem a győzelem, hanem a részvétel 
volt a fontosabb.

Teniszbajnokság
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OLVASÓI LEVELEK

A Karcag, a Vegyész, a Kisköre és a 
Gyékényes utca által határolt területen 
volt egy tér! Nem volt nagy, négy má-
szóka, csúszda, illetve hinta színesítet-
te gyermekeink napjait! Március ele-
jén teherautó érkezett munkásokkal, 
akik a mászókákat, a csúszdát, illetve 
a hintákat elvitték (a hintából két ülő-
két meghagytak). A teherautó, amivel 
a szállítást végezték, a Karcag utca 61. 
felőli bejárót felszántotta, azóta innét 
babakocsival bejönni igen nehéz! A la-
kosság körében az a hír terjed el, hogy 
az uniós követelményeknek megfelelő 
játékokra nincs pénz! Kérem önöket, 
válaszukkal nyugtassanak meg min-
ket, hogy ez nem igaz! Mellékelten 
küldök képeket a mostani állapotról, 
illetve a 2003-as még létező térről.

Csontos Zsolt
(cím a szerkesztőségben)

Legyen újra játszótér!

Hamarosan Magyarország az 
Európai Közösség teljes jogú 
tagja lesz – a sok változás mellett 
– a közösségi tagállamokkal tör-
ténő kereskedelemre is új adó-
zási szabályokat kell alkalmazni. 
Erre azonban csak akkor van 
mód, ha az unióban kereskedel-
mi kapcsolatokkal érintett vállal-
kozások érvényes közösségi 
adószámmal rendelkeznek.
 Amennyiben valamely 
vállalkozásának még nincs kö-
zösségi adószáma, de arra szük-
sége lesz, azt az illetékes APEH 
igazgatóságtól – adatmódosító 
lap kitöltésével – megkérheti. 
Azért fontos erről mihama-
rabb gondoskodni, mert uniós 
azonosító hiányában nem lehet 
a közösségen belül áfamentesen 
értékesíteni. 
 A közösségi adószám 2004. 
május 1-jétől – vagy, ha az 
igénylés ezt követően történik, az 
igénylés napjától – érvényes, ha 
pedig a vállalkozásnak nincs már 
rá szüksége, évközben bármikor 
megszüntethető.
 A közösségen belül folytatott 
kereskedelem kötelezettségekkel 
is jár. A csatlakozást követően az 
áfa bevallása mellett ún. összesítő 
jelentést, azaz adatszolgáltatást is 
kell adni az adózónak. Az össze-
sítő jelentés adatait a közösség 
adóhivatalai feldolgozzák, és egy-
más rendelkezésére bocsátják. 

APEH
Dél-budapesti Igazgatósága

Kereskedelem 
az unióban 

Az APEH közleménye
Nem lehet telefonálni
Kelenföldön egyszerűen nem lehet 
a kártyás telefonokkal telefonál-
ni. Szerettem volna Kárpátaljával 
kapcsolatba lépni, nyolc készüléket 
végigjártam, és mindegyik a 3. szám 
után elbontott azzal, hogy tiltott 
számot tárcsázom. Más számmal 
is ugyanez volt az eredmény. Tehát 
ezeket a készülékeket nem lehet 
használni. Ez azért furcsa, mert több 
készüléket is (köztük a Vahot utcai 
rendelő bejárata előttit is) leszereltek 
azzal a kifogással, hogy kevés rajtuk 
a hívás. Ha már a telefonkártyát elad-
ták, az lenne a tisztességes, ha hasz-
nálni is tudnánk. A telefonkönyvet 
amúgy is megszüntették a nyilvános 
fülkékben.

Átányi László

Hiányzik az óra
A lassan-lassan újjáalakuló Móricz 
Zsigmond körtér igazán nagyon 
szép lett. Egyetlen hibája van. 
Valamikor 2-3 óra is volt a téren. Egy 
a Szent Imre herceg szobránál, és a 
Gombánál egy elemes óra. Ez ugyan 
időnként kifogyott, de azért több-
nyire működött rendesen. Jól esik az 
embernek néha odapillantani, meny-
nyi az idő vagy épp hány fok hideg 
vagy meleg van... Remélem, az egyik 
óra  idővel visszakerül a helyére.

Simon Sára

Zaklató árusok
Az Allende parki CBA előtt vagy 
az áruházban rendszeresen kínálja 
áruját 2-3 árus, oly módon, hogy 
már nem is megy be szívesen az 
ember tudva, hogy zaklatni fogják. 
Nem tudom, a bolt miért tűri, hogy a 
csomagolójában ilyen tevékenységet 

folytassanak? Szeretném felhívni a 
rendőrkapitány úr szíves figyelmét, 
hogy járőrei ne csak autóval járjanak 
a kerületben, hanem gyalogosan 
nézzenek körül az üzletekben, par-
kokban. Közterület-felügyelőt egy-
általán nem látni, csak ha az autóra 
büntetőcédulát kell rakni. 

Kovács Istvánné

Az Andor utcáról
Legutóbbi számukban a címlapon 
az „Andor utcai tervek” címszó alatt 
azt olvasom, „senki nem akarja”. 
Gondoltam, végre megjött az esze 
azoknak, akik a lakóházak közé 
akarnak behozni egy autópálya- te-
hermentesítő négysávos utat. Sajnos 
azonban a cikket olvasva rá kellett 
jönnöm, hogy ez korántsem így néz 
ki. Bánsági György úrra hivatkozva 
közlik, hogy meg kell már oldani 
az áldatlan állapotokat az Andor 
utcában, aminek egyetlen módja egy 
négysávos út, mert akkor nem lesznek 
dugók, gyorsabb lesz a forgalom.
Ami viszont nem lesz: 
– nyugalom, mert az utca egyik feléről 
a másikra sem lehet átmenni;
– csend, mert a tervezők saját bevallá-
sa szerint az éjszakai megengedett 40 
decibel zajszint helyett egy „kicsivel 
több lesz”, várhatóan 53 decibel. Aki 
valamelyest járatos az akusztikában, 
az tudja, ez a „csak” 13 decibel kü-
lönbség a megengedett többszöröse;
– tiszta levegő.
Ami ígéretként elhangzott:
– hangcsillapított ablakok állami pén-
zen (komolyan gondolják, hogy egy 
panellakásban nyáron meg lehet lenni 
zárt ablakok mögött?)
– meghosszabbítják a hangvédőfalat a 
Pajkos utcáig. Nagyszerű ötlet, lévén 
azon az oldalon csak ipari létesítmé-
nyek. A lakóépületek onnan kezdőd-
nek! Ha valamit csinálni akarnak, 
legalább arra vegyék a fáradságot, 

hogy nézzék meg, miről beszélnek. 
Igaz, a hangvédőfalat a lakóépületek 
közé nem is lehet beépíteni, mivel a 
két szemben lévő panelház között 
mindössze 32 m távolság van. Olyan 
hangvédőfalat pedig nem tudnak 
építeni, amely a 9. emeletig véd, mert 
az már alagút lenne. Apropó alagút: 
ha már mindenáron erőltetik a négy-
sávos utat, miért nem süllyesztik le ezt 
a 4-500 m-es szakaszt a Pajkos utcától 
a Fehérvári út utánig. Mert drága? 
– lámpás kereszteződés a Tétényi úttól 
a Fehérvári útig minden utcánál, for-
galomérzékelő detektorokkal. Ez öt 
lámpát jelent. Jelenleg, ha a Fehérvári 
útnál lévő elromlik, 5 perc alatt az M7-
ig áll a kocsisor. 
És végül, amiért teljesen érthetetlen a 
négysávos út erőltetése. Amikor az út 
ötlete felmerült, az volt a magyarázat, 
hogy az M1-es, M7-es forgalmát leve-
zessék a Lágymányosi híd felé. Azóta 
elkészült a 6-os út bevezető szakasza 
az M0-tól 2x2 sávban. Kibővítették a 
Szerémi utat 2x2 sávra, és nem utol-
sósorban ott a Budafoki út szintén 
2x2 sávban. Ha a lakók igényeinek 
szeretnének megfelelni, akkor ezt a 
2x1 sávot csinálják meg úgy, hogy 
ne csörömpöljenek rajta az autók 
éjjel-nappal (pl. egy aszfaltréteggel), 
és tiltsák ki a teherforgalmat teljes 
egészében. Az még csak érthető, hogy 
Budapest főépítésze szorgalmazza ezt 
a lehetetlen ötletet, mert feltehetően 
még nem látta a helyszínt. Bánsági úr 
azonban a kerület volt alpolgármeste-
reként kellett, hogy járjon erre! 
 Kérem, gondolják ezt végig, és 
kérdezzék meg a lakókat is. Az egyik 
lakossági fórumon a tervező a vár-
ható zajadatokról beszélt. Olyan pél-
dáját mutatta a dilettantizmusnak, 
hogy az ijesztő. Nemhogy egyetértés 
nem volt,  hanem határozott tiltako-
zás volt az ott lévő lakók részéről.

Barta János
1119 Bp., Andor u. 5.
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Nem szégyen, ha mi keresztények 
véletlenül egyformán gondolko-
dunk más meggyőződésű ember-
ekkel, és azt mondjuk, hogy ebben 
vagy abban a kérdésben egyet 
tudunk érteni.

Nem az a cél, hogy a másiktól szögesen 
eltérőt akarjunk, vagy mások javas-
latait mindenáron elutasítsuk ellen-
téteinkből kifolyólag, vagy a választók 
előtti dicsekvés miatt, hanem hogy 
a nagyobb jó érdekében összefog-
junk – így foglalható össze dr. Jelenits 
István piarista atya Kereszténység és 
közélet címmel tartott előadásának 
mondanivalója.
 A paptanár arról beszélt, hogy a 
magyar keresztényekre még mindig 
hatással van az a tény, hogy a kommu-
nizmus alatt nem vállalhattak nyíltan 
szerepet a társadalom építésében. 
A hívők abba a tudatba törődhettek 
bele, hogy a kommunista rendszer-
ben is embertársaikat szolgálják, és 
örülhettek, hogy a templomokban 
gyakorolhatták vallásukat. Ez az 
állapot nem szolgálta az emberek 
érdekeit, hiszen csak az egész közös-
ség érdekeinek szem előtt tartásával 
tudjuk saját érdekeinket felfogni és 
képviselni. 
 A rendszerváltással új helyzet 
alakult ki, amelyben megteremtődtek 
a keresztény politizálás esélyei. E gon-
dolkodásmód szerint nem a keresz-
ténység érdekeit kell védeni politikai 

eszközökkel, 
hanem az 
egész közösség 
boldogulásán, 
e m b e r i b b 
formáján kell 
munkálkodni. 
A keresztény 
embernek azt 
kell tudato
sítania a más-
ként gondol-
k o d ó k k a l , 

hogy a keresztény nézetek, programok 
elfogadásával saját javukat szolgálják. 
A hívőknek kötelessége, hogy ítélke-
zés, kicsinyesség, gyanakvás nélkül, 
a félreértéseket eloszlatva éljenek a 
jogokkal, amelyeket a közösség biz-
tosít. Elgondolkodtassanak arról, mit 
jelent az értelmes élet, milyen érzés 
a nehézségek között is jókedvűnek 
lenni, emberhez méltóan viselkedni és 
nem tévutakon keresni a boldogulást.
 A civil keresztények feladata, hogy 
ezt az irányt ne a szüntelen perlekedés, 
ne a félrehúzódó „ne szólj szám, nem 
fáj fejem” eszme alapján cselekedjék, 
hanem arany középutat választva. 
A cél az igazság érvényesülése.
 Ha egy kérdésben nincs egyet-
értés, ne legyen erre az ádáz elhatáro-
lódása a keresztény ember válasza, in-
kább az arra való koncentrálás, hogy 
holnap egy másik kérdésben egyezhet 
a vélemény.

Wihart-Kiss Tamás

Kereszténység és közélet
Összefogás a nagyobb jó érdekében 

Beszéljük meg Budapest! Ezzel 
a felhívással fordul az SZDSZ a 
fővárosiakhoz, azzal a céllal, hogy 
fórumot teremtsen az itt élőknek 
a városi létből adódó mindennapi 
problémák megbeszélésére, és 
ennek nyomán azok megoldására.

A www.beszeljukmegBP.hu internet-
oldalon, és a beszeljukmeg@szdsz.hu 
címen várják az észrevételeket, me-
lyekre választ is adnak, mondta Lakos 
Imre, az SZDSZ budapesti elnöke 
március 17-én a párt kampányhajójá-
nak fedélzetén. Lakos Imre kifejtette, 
a beérkező levelek automatikusan az 
abban felvetett kérdésnek megfelelően 
az érintett kerületi vagy fővárosi por-
tálokra kerülnek, hogy a problémát 
minél hamarabb orvosolhassák.
 Az eseményen Demszky Gábor 
főpolgármester a Madridban március 
11-én történt terrortámadás okán ar-
ról beszélt, hogy Budapest nem számít 
a terroristák első rendű célpontjának, 
és közvetlen veszély nem fenyeget. 
Ugyanakkor a főpolgármester min-

denkit óvatos-
ságra intett, 
és arra kért, 
hogy figyel-
jenek a köz-
terü leteken 
és a tömeg-
közlekedési 
eszközökön 
a gazdátlan 
csomagokra. 
Amennyiben 
valaki elha-

gyott csomagot, tárgyat találna, azon-
nal szóljon a jármű vezetőjének vagy 
a legközelebbi rendőrnek. Demszky 
Gábor a napokban vette át Madrid 
polgármesterétől az uniós fővárosok 
elnöki tisztét, ezért javasolni fogja, 
hogy az uniós nagyvárosok védelme 
érdekében közös tervet dolgozzanak 
ki. Mindezek után hozzátette, a sza-
badság intézményei a biztonsági in-
tézkedések nyomán nem sérülhetnek, 
bár a terrorista támadásoknak éppen 
ez lenne a legfőbb céljuk.

T.H.

Városjavítás internettel
Budapest nem terrorista támadási célpont

Sasad-Sashegy Budapest egyik leg-
szebb területe. Nem véletlen, hogy 
számos budapesti lakos tudatosan 
választja magának otthonául a 
környéket.

Talán ennek is tudható be, hogy itt 
az emberek jobban odafigyelnek 
egymásra, környezetükre. Képviselői 
fogadóórákon is tapasztalom, hogy a 
megkeresések zöme nem saját, hanem 
közérdeket szolgál.

 Sokan panaszkodnak, hogy a kör-
nyéken a járdák, az útburkolatok minő-
sége sok kívánnivalót hagy maga után. 
Számos helyen a meredek utcákon 
lezúduló víz kimossa a burkolat alap-
ját, nagy kátyúk keletkeznek mind az 
úttesten, mind a járdákon. Emellett 
a járdák nem megfelelő méretűek. 
További gond, hogy az amúgy is szűk 
járdát egy villanyoszlop vagy egy 
kitett szemetes kuka vágja ketté. Ez 

balesetveszélyes a kisgyermekkel vagy 
babakocsival közlekedők számára.  
Ezért találkozót sürgettem a Fővárosi 
Közterület-fenntartó Rt. vezetőivel, 
ahol kifejtettem a városrész lakóinak 
álláspontját. Indítványoztam, hogy 
ott, ahol a kukák az utcáról is elérhető-
ek, ne kelljen azokat kihúzni a járdára. 
Ugyancsak kezdeményeztem, hogy a 
természetvédelmi terület határában, 
közelében indokolt megoldani a sze-
métlerakás és a nagy piszok gondját.  

A városrész gondjaival, jelzéseivel 
megkerestem Molnár Gyula pol-
gármester urat is. Beszámoltam 
mindazon felvetésekről, melyekről a 
városrész lakói tájékoztattak. Kértem, 
hogy fordítson kiemelt figyelmet e 
városrész gondjaira is. A polgármester 
úr ígéretet tett arra, hogy rendezni 
fogják a Sashegy környékén kialakult 
lehetetlen állapotokat. 

Kupper András

Otthonunk Sasad-Sashegy
Természetvédelmi terület

A Talento-Ház képességfejlesztő 
iskola, kis létszámú osztályokkal 
(12 fő) és érdeklődő 5-6 éves 
gyerekeknek ovi-sulival. Kiemelt 
területeink: matematika (szoro-
bán), magyar nyelv és irodalom, 
idegen nyelv heti 8 órában (an-
gol, francia, német), informatika.  
Szabadidőben: sport (tenisz, 
úszás, jóga, aerobic), kézműves-
ség, tűzzománc, kirándulások, 
erdei iskola, táborok.

Szeretettel meghívjuk Önöket gyermekükkel 
együtt iskolánk nyílt óráira és húsvéti 
alkotónapjára április 6-án, kedden 8-11-ig.

Kedves Érdeklődő Szülők!

TALENTOHÁZ ALAPÍTVÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Március 15-én a XI. kerület 15. számú választókerületében ünnepséget szerve-
zett a Fidesz, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség, az Ifjúsági Keresztény-
demokrata Szövetség és az Örmény Kisebbségi Önkormányzat. A résztvevők 
megkoszorúzták Schweidel József aradi vértanú emléktábláját. A megemlé-
kezésen beszédet mondott Deák András, a MKDSZ budapesti elnöke és Rétvári 
Bence, az IKDSZ elnöke.

Katona Kálmán, az MDF budapesti 
frakciójának elnökségi tagja volt 
március 23-án a Fórum XI. vendé-
ge. A kerületi szervezet által rende-
zett találkozón elhangzott: az MDF 
kezd magára találni.

A volt közlekedési miniszter szerint 
valami történt az utóbbi időszakban, 
ugyanis az elmúlt másfél évben több 
mint száz szervezet alakult ország-
szerte. Ez a mozgolódás, annak lehet a 
jele, hogy egyre többen értenek egyet 
Dávid Ibolya gondolataival, aki meg-
fogalmazta: a kétpártiság veszélyezteti 
a demokráciát. Katona Kálmán, aki az 
MDF alapító tagja, 1993-tól 2002-ig 
a Fidesz színeiben politizált, most a 
Fővárosi Önkormányzat MDF frak-
ciójának tagja. A politikus meggyő-
ződése szerint 
a jobboldal 
egyedül nem 
tud nyerni. Az 
uniós szavazás 
tétje ugyan 
kisebb, de nagy 
szükségét látja 
annak, hogy ja-
vuljon az MDF 
„összjátéka”. A 
folyamat már 
elindult azzal, 
hogy az MDF önállóan indul a vá-
lasztásokon, ám további teendőkről is 
beszélt az egykori miniszter. Alapvető 
követelménynek tartja, hogy megfele-
lő legyen a párton belüli információ-
csere, és hogy ezután is a fegyelmezett, 
mértéktartó politizálás útját kövessék. 
– El kell hinni, hogy erősek vagyunk! 
– hangsúlyozta, s úgy véli, csak ezáltal 
maradhat meg a mai politikában az a 
keresztény, nemzeti értékrend, amit 
pártjuk képvisel.

S. T. J.

Erős hittel, igaz 
szívvel

Magára talál az MDF Koszorú Schweidel József emlékére

Katona Kálmán

Lakos Imre

Rendezni fogják a kialakult lehetetlen állapotokat

Dr. Jelenits István

A Liberális Klub tavaszi újrain-
dulása alkalmából március 16-án 
Dénes Gábor Döntés című film-
jét vetítették a szabad demok-
raták Ecsed utcai székházában. 
Az 1995-96-ban forgatott doku-
mentumfilm aktualitását az adja, 
hogy a kormánykoalíció hasonló 
csapdahelyzetbe kerülhet taka-
rékossági intézkedései nyomán, 
mint a Horn–Kuncze-kormány 
kilenc évvel ezelőtt . 
A következő Liberális Klub ápri-
lis 6-án lesz, a meghívott vendég 
Ludassy Mária filozófus, friss 
Széchenyi-díjas. 

Liberális Klub
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Horgas Eszter bájos jelenség, és 
ha még fuvolát is ragad, végképp 
elkápráztatja közönségét. 1992 
óta a fafúvós tanszék vezetőjeként 
tanít a Weiner Leó Zeneművészeti 
Szakközépiskolában.

n  Édesanyja író, édesapja költő. Ilyen 
közegben nevelkedve érthető, hogy 
ön is művészi pályára lépett.

Ez valóban egész életpályámat meg-
határozta, sőt három testvéremét is. 
Bátyám díszlettervező lett, öcsémnek 
saját színházi csoportja van, húgom 
most doktorál angol szakon. A sze-
retetteljes családi kör, amellett, hogy 
rengeteg lelki, szellemi táplálékot 
adott, sok mindentől meg is óvott. 

n  Nem féltették a szülei a zaklatott 
művészélettől?

Eleinte táncosnőnek készültem, erről 
lebeszéltek. Azt mondták, a testem 
helyett az eszemmel próbáljak érvé-
nyesülni. Tízéves koromtól fuvoláz-
tam, és a hangszerrel úgy összenőt-
tem, hogy egyértelmű volt számomra 
a folytatás. Ezt látva szüleim a mű-
vésszé válástól már nem óvtak, amitől 
viszont az utóbbi időben egyre jobban 
féltenek, az a nyilvánosság. 

n  Az élvonalban maradáshoz azonban 
hozzátartozik a szereplés csakúgy, 
mint az állandó gyakorlás.

Már kiskoromban is nagyon szeret-
tem zenélni, a napi hatórás gyakorlást 
azonban izgő-mozgó gyermekként 
már annyira nem élveztem. Édesapám 
hajtott előre. Idő kellett ahhoz, hogy 
megértsem, csak kemény munka 
árán tudok bármit is elérni. Ugyanez 
játszódik le a hétéves kislányomnál. 
Hegedül, rendkívül tehetséges, csak 
noszogatni kell. 
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Verbunkosra futkosó kishuszárok 
és nemzeti szín pártában illegő-
billegő kislányok. Zeng a buzdító 
nóta: Kossuth Lajos azt izente.

A márciusi ifjak is gyülekeznek már 
a Pilvax előtt – igazi forradalmi han-
gulat uralkodott március 13-án a 
Fővárosi Művelődési Házban. Nagy 
élmény volt a gyerekek számára, hogy 
közvetlenül élhették át az 1848-as 
március 15-i, történelem órákon már 

sokat hallott eseményeket. Már ezért 
megérte szombat délelőtt ellátogatni a 
Jeles Napok elnevezésű rendezvényre, 
nem beszélve arról a sok lehetőségről, 
amit még kínált számukra ez a nap.
 Az FMH, immár hagyományo-
san e programjával ünnepli a magyar 
történelem egyik legemlékezetesebb 
eseményét, az 1848-49-es szabadság-
harcot. Annak érdekében, hogy minél 
befogadhatóbbá váljon a gyermekek 

számára a reformkor üzenete, az 
irodalom, a népzene és tánc egységé-
vel közvetítjük feléjük - mondta Kiss 
Cecília, a program egyik szervezője.
Ezáltal a gyerekek ott lehettek a tör-
ténések kellős közepében, amikor a 
Térszínház művészeinek közreműkö-
désével, dramatikus játszóház kereté-
ben márciusi ifjakká válva játszották 
el a jelentősebb március 15-i pillanato-
kat. A színhelyekhez kötődő tárgyakat 
(Kossuth-címert, kokárdát, csákót, 

pártát) pedig mindenki elkészíthette 
magának a kézművesek asztalainál. 
Közben a Jánosi együttes kíséretében 
a szabadságharc éveiből ismertté vált 
katonadalokat, népdalokat énekeltek 
és verseket tanultak. Nagy sikere volt a 
tánctanításnak is, ahol ugróssal és du-
nántúli táncokkal ismerkedtek meg a 
résztvevők. Sok csöppség nem is akart 
hazamenni a program végeztével. 

S. T. J.

Reformkori színjáték
Márciusi ifjak a Fővárosi Művelődési Házban

n  A tanítványainak mit mond, mi kell 
ahhoz, hogy sikeresek legyenek?

Azt igyekszem továbbadni nekik, 
amit egyik tanárom plántált belém. 
Ő azzal engedett el, vigyázzak, hogy 
megmaradjak Horgas Eszternek. 

Igaz, hogy manapság csak arra lehet 
építeni, ha valaki nagyon megtan-
ulja a szakmát, de emellé kell még 
valami. Önismeret és önbizalom.  
Növendékeimből is kiprovokálom, 
hogy megtalálják saját „hangjukat”, 
mert csak így lehet maradandót al-
kotni, és őszintén igazat szólni.

n  Vannak olyan tanítványai, akikről 
sejthető, hogy nagy jövő előtt állnak?

Valamennyien tehetségesek, de akad 
olyan fiatal is, aki a zene mellett a pszi-
chológiával is kacérkodik. Ha nem lesz 
belőle világhírű fuvolista, az sem baj. 
És ezzel nem a felelősséget szeretném 
lerázni magamról, de lényeges, hogy 
mindenki azzal foglalkozzon, amiben 
leginkább megtalálja a boldogságát. 

S. Takács Judit

Tanulás és önbizalom kell
Csak a saját hang szól őszintén

Március 15-e alkalmából a Mérei 
Ferenc Általános Iskola, Szakiskola 
és Felnőttoktatási Gimnázium 
diákjai műsorral kedveskedtek az 
Albertfalvi Polgárok Köre (APK) 
tagjainak, és három kiváló teljesít-
ményt nyújtó albertfalvai nyolcadi-
kos diáknak. 

Az eseményen az iskola igazgatója, 
Szőke László megemlékezésében szólt 
a nagyszerű márciusi ifjakról, és arról, 
hogy március 15-e üzenete számunk-
ra az, hogy az Európai Unióba lépve is 
meg kell őriznünk magyarságunkat. 
Az APK 1996-ban, a millennium 
évében határozta el, hogy kitüntetést 
alapít, mellyel a három albertfalvai is-
kola legkiválóbb nyolcadikos diákjait 
jutalmazza. Ebben az évben Kozelka 
Eszter, a Mérei Ferenc Általános 
Iskola tanulója, Somogyi Katalin, 
a Petőfi Sándor Általános Iskola és 
Szakközépiskola tanulója, valamint 
Simon Judit, a Don Bosco Katolikus 
Általános Iskola diákja részesült a 
kitüntetésben.
 Kozelka Eszter példamutató ma-
gatartású, tanulmányi és közösségi 
munkája kiváló, kreativitása kiemel-
kedő. A kerületi versmondó és rajzver-
senyeken eredményesen szerepelt. 
Somogyi Katalin vidám, érdeklődő, 
kedves lénye bátorítja diáktársait. 
Szervezőkészségét az iskolai közösség 
érdekében kamatoztatja. Tanulmányi 
versenyeken kiválóan szerepel, és a 
sportban is sikeres. Simon Judit évek 
óta kitűnő tanuló, közösségi és sport-
munkában aktívan részt vesz, az isko-
lai kosárlabdacsapat oszlopos tagja.

Tallián

Három 
a kislány

Diákok kitüntetése

A Jánosi együttes teremtette forradalmi hangulatban gyorsan száll az idő

Táncosnő szerettem volna lenni

2002 februárja óta egy országos ter-
jesztésben, havonta  megjelenő ingat-
lanhirdetési magazin szintén ezzel a 
címmel jelenik meg. A budapesti és 
pest megyei színes fotós hirdetések 
mellett ingatlanpiaci hírek, informá-
ciók, rejtvény is található a 18 000 
példányban megjelenő lapban. A 
havonta több mint ezer hirdetést tart-
almazó, folyamatosan bővülő, szépen 
szerkesztett újság üde színfolt a hirde-
tési piacon, mely elérhető áron kínálja 
hirdetési felületeit.
 A kiadó a Foglaló magazin mel-
lett egy évente megjelenő, Magyar 
Ingatlanszakmai Almanach című 
kiadványt is kiad, amely az ingatlan-
szakma szereplőit mutatja be, magyar, 
angol és német nyelven, melyet ingye-
nesen juttat el különböző cégeknek, 
önkormányzatoknak, külképviseletek-
nek stb.
 Egyáltalán: Szükség van az ingat-
lanközvetítő irodákra?
 Sokszor felvetődik ez a kérdés, 
amikor venni, vagy éppen eladni kívá-
nunk valamilyen ingatlant, legyen az 
ház, lakás, vagy éppen egy építés cél-
jára alkalmas telek. „Á, hagyjad, csak 
lenyúlják a jutalékukat a semmiért, 
vagy éppen jól átvernek.” Vajon miért 
alakult ki a köztudatban ez a hozzá-
állás, erről kérdeztük a CityCartel 
Ingatlanközvetítő iroda cégvezetőjét, 
Vajnági Pált. „A dolog egyszerű”-
mondta-„Magyarországon az ingat-
lanforgalmazás azon kevés ágazatok 

„A szerződés megkötésekor a kötelezettségvállalás jeléül átadott pénzösszeg, ha ez a 
rendeltetése a szerződésből kétségtelenül kitűnik. A teljesítés meghiúsulásáért felelős 
személy az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles megtéríteni...”

nagy értékű dolgok értékesítéséről 
van szó. A CityCartel például teljes 
körű, sokrétű szolgáltatási rendszerrel 
áll ügyfelei rendelkezésére. A legmo-
dernebb adatbázis-kezelő rendszerrel  
rendelkezik, ami lehetővé teszi a több 
mint 3000 ingatlan adatainak gyors 
feldolgozását és karbantartását. Ilyen 
szinten természetesen szét kell válasz-
tani a használt ingatlanok piacát az új 
építésű lakásokétól, hiszen jellegében 

más információt igényel az az érdek-
lődő aki régebbi építésű lakást, vagy 
éppen házat szeretne vásárolni, mint 
az, aki új lakásba akar költözni. Ezért 
hoztuk létre új építésű ingatlanokat 
értékesítő divíziónkat, ahol a beruhá-
zóval való állandó kapcsolattartáson 
keresztül  mindig naprakész infor-
mációval tudunk segíteni az új otthon 
kiválasztásában. A hitel ügyintézés 
gyors lebonyolítása érdekében 7 bank-
kal van partnerszerződésünk, hogy 
mindenki kiválaszthassa magának 
a legmegfelelőbb hitelkonstrukciót.  
Másrészről minden értékesítő kollé-
gánk rendelkezik az OKJ-ben akkre-
ditált ingatlanközvetítő minősítéssel. 
Ez a magasan szinten képzett szakértő 
gárda a hatékony munka mellett egy-
ben záloga a minőségnek is.” Amint 
láthatjuk a CityCartel példáján, a való-
ban profi, komplex szolgáltatást nyújtó 
ingatlanközvetítő irodák segítségével 
megalapozott, jó döntéseket hozha-
tunk a vásárolni, vagy eladni kívánt 
ingatlanjainkkal kapcsolatban.

közé tartozik, amely a mai napig nincs 
rendszabályozva, tulajdonképpen 
bárki foglalkozhat e tevékenység folyta-
tásával. Pedig akármilyen hihetet-
lennik is tűnik, az ingatlanokkal való 
foglalkozás egy szakma, mégpedig 
komoly felkészülést igénylő szakma.  
A ténylegesen professzionális szinten 
működő irodák száma éppen ezért 
kevés, pedig igazából nagy szükség van 
a jó minőségű szolgáltatásra, hiszen 

(x)

Mit tudunk  a foglalóról?

DÉL-PESTI RÉGIÓ
Bp. XVII., Pesti u. 40.

Tel.: 253-5007, 253-5008.  Fax: 253-5864.
KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA

Bp. VIII., Rákóczi u. 51.  Tel.: 229-0229, 229-0230,
299-0239,  299-0240.  Fax: 299-0250.
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Raiffeisen hirdetés
álló film, az Újbuda 2004/6, szám, 7. oldaláról átemelni

Rendőrségi hírek

Nyolc napon túl
Két veszélyes, román állampolgárságú 
bűnözőt tartóztatott le a kerületi rend-
őrség március 17-én, illetve 18-án. 
Rablásokat követtek el, méghozzá 
igen kegyetlen módon. Jellemző, hogy 
áldozataik többsége nyolc napon túl 
gyógyuló sérülést szenvedett. Mindez 
elsősorban abból a támadási módszer-
ből következett, amelyet alkalmaztak. 
Mindig hátulról rontottak kiszemelt 
áldozatukra, sohasem fenyegették 
vagy figyelmeztették őket, sohasem 
követelőztek, hanem azonnal ütöttek. 
Keményen, erőből. Főként a mobil-
telefonokra utaztak, de pénzt és más 
értékeket is zsákmányoltak. 
A rendőrség kéri, hogy akit ilyen jel-
legű támadás ért, de utána nem tett 
feljelentést a kerületi kapitányságon, 
az most jelentkezzen a 381-4300 tele-
fonszámon. 
A rendőrségi szakemberek egyébként 
kérik, hogy aki rablás áldozatává 
válik, azaz akitől erőszakkal veszik el 
az értékeit, az esemény után rögtön 
értesítse a rendőrséget. A rendőrök-
nek ugyanis ebben az esetben van a 
legnagyobb esélyük arra, hogy el-
fogják a tettest, illetve tetteseket. Aki 
csak napokkal később jelentkezik a 
kapitányságon vagy egyáltalán nem 
is tesz feljelentést, az érdekes módon 
maga is egérutat biztosít támadóinak, 
akik így újabb bűncselekményeket 
követhetnek el. 

Letépett táska
Március 20-án este kilenckor egy 
asszony a Vegyész utcánál haladt 
hazafelé, amikor hirtelen meglökte 
valaki hátulról, majd kitépte a kezéből 
táskáját. A hölgy segítségért kiáltott, 
de az utca szinte teljesen néptelen volt, 

s a közeli házak ablakán sem tekintett 
ki senki. 
Az asszony nem látta jól támadóját, 
a rendőröknek csak annyit tudott 
elmondani róla , hogy 160-165 centi-
méter magas, vékony testalkatú férfi 
volt. A táskával együtt elvitte a hölgy 
iratait és igazolványait, bankkártyáját, 
és 40 ezer forintnyi készpénzét. A kár 
körülbelül 50 ezer forint. 

Kobra a lépcsőházban
Döbbenetes felelőtlenséget követett 
el valaki. Egy fiatalember délelőtt tíz 
óra körül ki akarta dobni a szemetet 
a Csíkihegyek utca egyik lakóházá-
ban. Egy furcsa barna dobozra lelt a 
szeméttároló bejáratánál, benne pedig 
egy sárga nejlonszatyorra. Amint a 
szatyrot a lábával megpróbálta arréb 
tolni, furcsa sziszegő hangot hallott, 
sőt, a zacskó mozogni is kezdett. 
Rögtön értesítette a rendőröket, akik 
kiérkezésük után egy szakembert, 
azaz egy állatbefogót is hívtak a hely-
színre. 
Mint kiderült, egy egyiptomi kobra 
lapult a nejlonzacskóban. Vajon mi 
történik akkor, ha nem egy fiatal-
ember, hanem egy hároméves gyerek 
próbálja megnézni, mi is mozog a 
szatyorban... 

A templomból 
hazafelé menet...

Egy húszéves hölgy március 21-én dél-
ben nagymamájával tartott hazafelé a 
Szent Gellért-templomból. A Bartók 
Béla út és a Somogyi út keresztező-
désében arra lett figyelmes, hogy egy 
ismeretlen férfi követi őket. Amikor 
elhaladt mellettük, hirtelen kitépte a 
táskát az idős asszony kezéből, és el-

menekült. Odalett többek között egy 
10 ezer forintos szemüveg, s egy 30 
ezer forintot érő teljes felső műfogsor, 
valamint 25 ezer forintnyi készpénz.
A támadó 170 centiméter magas, átla-
gos testalkatú férfi. A bűncselekmény 
idején sötét színű nadrágot, fehér, ka-
pucnis pulóvert – elöl színes mintával 
– viselt. A rendőrség kéri, hogy aki 
bármit tud a jelzett személyről, értesít-
se a 381-4300 telefonszámon a kerületi 
kapitányságot.    

Sinkovics Ferenc

Értesítjük a XI. kerület lako-
sait, hogy a BRFK. IX. kerületi 
Rendőrkapitányság bűnügyi osz-
tályán a gépjárműves csoportnál 
eljárás folyik sorozatban elköve-
tett dísztárcsalopások ügyében. 
Az elkövetők személye megálla-
pítást nyert, a nyomozás során 
jelentős mennyiségű dísztárcsa 
került lefoglalásra Opel, VW, 
Renault, Peugeot, Ford, Mercedes, 
Audi, Fiat, Nissan, Toyota, 
Seat, Skoda, Volvo, Citroen, 
Alfa Romeo, Daewoo, BMW és 
Mitsubishi típusú gépkocsikhoz 
valók. Kérjük azon sértettek jel-
entkezését, akik sérelmére 2003. 
október 1-je és 2003. december 
16-a között a XI. kerületben főleg 
az Etele út, Galambóc utca, Kőrösi 
utca, Nagysurányi utca, Baranyai 
utca, Nándorfejérvári út, Fadrusz 
utca és a lakótelepi részeken a fent 
felsorolt típusú gépkocsijukról 
dísztárcsákat tulajdonítottak el. 
Jelentkezni lehet a BRFK. IX. 
kerületi Rendőrkapitányság 455-
4800 központi telefonszámán, a 
gépjárműves csoport 131-es és 
132-es mellékén Eszenyi László r. 
hadnagynál vagy Szibelle Károly 
r. főtörzszászlósnál.  

Rendőrségi felhívás

2004. április 17-én 10 órától első alkalommal rendezzük meg a BRFK XI. kerületi 
Rendőrkapitányság és a 32. Budapest Őr- és Díszezred közös, nyílt napját az Ezred XI. 
kerület, Budaörsi út 47–53. szám alatti laktanyájában, melyre ezúton tisztelettel meg-
hívjuk Újbuda lakóit. A rendezvény programja:

Közös nyílt nap a laktanyában!

Talpas László ezredes, a 32. Budapest Őr- és Díszezred parancsnoka
dr. Czellér Ferenc rendőr ezredes, a BRFK XI. kerületi Rendőrkapitányság vezetője

10.00 Elöljárók katonai tiszteletadással 
történő fogadása,

10.10 Megnyitó, 
10.35 Alaki bemutató, térzene,

mazsorettek 
11.10 Rendészeti blokk 
11.20 Rendőrök és katonák közös be-

mutatója (VIP személy védelme), 
11.40 Rendőrségi helikopter érkezése,

12.00 Rendőrkutyás-bemutató,
12.20 Rendőrök és katonák közös

bemutatója a rohampályán,
14.00 Rendőr-katona paintballpárbaj
14.30 A XI. kerületi képviselő-testület 

frakcióinak paintball párbaja
15.00 Markos György műsora,
15.15 Tarján Pál operaénekes műsora,
15.30 A V-TECH együttes koncertje.

A rendezvény ideje alatt megtekinthető a baleset-megelőzési sátor (BRFK XI. ker. 
Rendőrkapitányság), az elmúlt évek legsúlyosabb közlekedési baleseteiről készült 
fényképeket bemutató „Sokkoló sátor” (BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály), a 
BRFK aktuális körözéseit bemutató sátor (fényképek, felhívások), a helyszínelési 
technikákat bemutató, valamint „toborzó” sátor (BRFK XI. ker. Rendőrkapitányság), 
a Rendészettörténeti Múzeum kiállítása (ORFK Kommunikációs Igazgatóság), a bűn-
megelőzési (drog, vagyon- és áldozatvédelem) sátor (BRFK Bűnmegelőzési Osztály), 
technikai bemutató (vízágyú, motoros és lovas járőrök, rendőrségi motorcsónak), 
lovas polgárőrök (BPSZ). A rendezvény fővédnökei: Dr. Lamperth Mónika belügymi-
niszter és Juhász Ferenc honvédelmi miniszter. A rendezvény védnökei: Molnár Gyula 
polgármester és Gergényi Péter r. dandártábornok, Budapest Rendőrfőkapitánya.

Fogadjunk Béla, hogy fukar voltál és nem adtál hálapénzt a nővérkének! Sz
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Feszültnek, ingerültnek, dühösnek 
érzi magát, keresse fel az orvosát. 
Állapotát környezetében senki sem 
veszi észre, mert vidám és barátságos 
viselkedéssel megtéveszthet minden-
kit. Saját magán múlik, hogy megtanul-
ja-e kontrolálni az érzéseit. Ne legyen 
kétszínű. Csak őszintén beszéljen. A 
munkájában ne ragaszkodjon gör-
csösen a véleményéhez: hagyja, hogy 
mindenki meghozza a saját döntését, 
ne akarja a főnökeit irányítani. 

Konfliktusba keveredik a törvény-
nyel. Megpróbálhatja ugyan az ügyet 
figyelmen kívül hagyni, de hosszú tá-
von ez nem jelent megoldást. A mun-
kájában eredményes lesz, és a szerelmi 
élete is ígéretesen alakul. A családjával 
azonban komoly nézeteltérése tá-
madhat, és emiatt nem is lesz kedve 
beszélni velük. Tartózkodásával, 
távolmaradásával azonban csak még 
több kényelmetlenséget és feszültséget 
idéz elő.

A legjobb, ha most mindenben 
figyelembe veszi és megfogadja is-
merősei tanácsait. Ne szabjon gátat 
egyetlen új barátságnak sem. Ne 
legyen türelmetlen, hagyja, hogy 
minden dolog haladjon a saját útján. 
Kellemetlensége támadhat, és szá-
molnia kell azzal, hogy emiatt né-
hányan sosem fognak megbocsátani 
önnek, sőt, ön sem tud majd meg-
bocsátani saját magának. Döntéséért 
azonban vállalnia kell a felelősséget.

Elsősorban önmagával foglalkozzon 
az elkövetkező időszak elején, vá-
sároljon új ruhákat. Nagyon fontos 
látogatója érkezik, és sok múlhat azon, 
milyen benyomást tesz rá. Készüljön 
fel a fogadására, de ne essen túlzá-
sokba, mert azzal éppen az ellenkező 
hatást éri el nála, mint amit szeretne. 
Idegessége ellenére próbáljon meg 
kedélyesen elbeszélgetni vele, szóra-
koztassa még akkor is, ha a vendége 
időnként furcsán viselkedik. 

Túlságosan sokat foglalkozik lényeg-
telen dolgokkal. Emiatt vitatkozhat-
nak a párjával vagy a partnerével. 
Próbáljon meg uralkodni magán, és 
ne panaszkodjon annyit. Törődjön 
többet családtagjaival, szükségük 
van rá. Vásároljon magának néhány 
új ruhát, de ne feledkezzen meg a 
gyerekekről sem, mert ők valóban 
megérdemlik az ön figyelmességét. 
Tegyen meg mindent annak érde-
kében, hogy boldog gyermekarcokat 
lásson maga körül. 

Elmaradt a munkájában. Időt kell 
szánnia az elintézendők befejezésére, 
még akkor is, ha nincs kedve vagy tü-
relme hozzá. Ön mostanában fáradt, 
menekülni szeretne a munkájától, a 
nyomasztó hétköznapoktól és már 
nagyon vágyik egy kis pihenésre, uta-
zásra. Elérheti, amire vágyik. Arról ne 
álmodozzon, hogy kevesebb energiá-
val több pénzt fog keresni, de sok álma 
teljesülhet, ha időnként munkajába 
egy kissé belehúz. 

A mostani időszak alkalmas há-
zasságkötésre, de csak akkor, ha a 
kapcsolatuk erre megérett. Szintén 
megfelelő az idő eljegyzésre, ha a part-
nerét is egyre inkább foglalkoztatja a 
házasság gondolata. Bizonyosodjon 
meg arról, hogy mindkettőjük szán-
déka komoly. A későbbi kapcsolatuk 
nem fog megfelelően működni, ha 
csak társat keresnek. Akkor sem fog 
működni, ha valamelyikük gyereke-
sen viselkedik és megbízhatatlan. 

Elérkezett hát az idő pénzügyi 
helyzete javítására: barátja jó, de 
kockázatos üzletet ajánl. Legyen 
megfontolt, egy rossz döntéssel 
ugyanis sok mindent elveszthet. Egy 
tinédzser keresheti meg gondjaival. 
Vegye komolyan a segítségkérést. 
Konfliktusa támadhat valakivel, 
mert az illető úgy véli, ön nem mon-
dott igazat. Még ha bosszantja is a 
dolog, ne vegye túlságosan a szívére, 
inkább nevessen rajta.

Feltehetnek önnek néhány olyan 
szokatlan személyes kérdést, amelyek 
megválaszolásában asztrológus vagy 
egy jó orvos segíthet. Sokkal jobban 
fogja magát érezni, miután más véle-
ményét is kikérte a saját helyzetéről. 
Szórakozás közben találkozik az egyik 
családtagjával. Ne becsülje le az illető 
helyzetfelismerő és ítélőképességét. 
Később rádöbbenhet, hogy ez a roko-
na sokkal többet tud önről, mint azt 
sejtette volna. 

Mostanában gyakran nagyon feszült. 
A legkisebb inger is hatalmas érzelmi 
kitörést válthat ki önből. Tűzze ki 
célul maga elé, hogy legalább munka 
közben uralkodik magán. Ez az idő-
szak nem alkalmas a költözésre, és a 
komolyabb vásárlásokra. Az ön pénz-
ügyi helyzete jelenleg nem engedi meg 
a luxuscikkek beszerzését. Viszont 
váratlanul olyan ajándékot kap, ami 
sok mindenért kárpótolja.

Töltse az idejét olyan elfoglaltság-
gal, amit el tud végezni egyedül is. 
Mostanában nem nagyon fűlik a foga 
a munkához, próbáljon meg felülkere-
kedni ezen az állapoton. A ciklus vé-
gén megkeresheti egyik ismerőse egy 
érdekes és izgalmas ötlettel, de önnek 
most nem lesz ideje, hogy foglalkoz-
zon vele. Valakivel konfliktusba keve-
redik, mert kifogásolja a viselkedését. 
Ne hagyja magát megfélemlíteni, 
mondja ki bátran a véleményét. 

Felfokozott érzelmi hangulatba kerül 
az elkövetkező napokban. Tegye emlé-
kezetessé ezt az időszakot megjelenése 
csinosításával. Ha valakivel beszélget, 
pontosan fejezze ki érzelmeit és véle-
ményét a későbbi félreértések elkerü-
lése érdekében. Kritikus helyzetekben 
beszéljen és viselkedjen éretten, a gye-
rekességnek még a látszatát is kerülje 
el. Tartózkodjon az olyan munkától, 
amely felidegesítheti.

KERESZTREJTVÉNY

HOROSZKÓP
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Kommunikációs partnerünk a Westel

(Rebeka)

NÖVÉNYÁPOLÁS

ÉTELRECEPT

Provence-i pecsenye

VÍZSZINTES: 1. Gazdasági munkakö-
zösség, röv. 4. Az idézet első sora (S, 
J, I). 11. Római 6. 13. MOE. 14. Parafál. 
15. Mária Terézia hadvezére (András). 
17. Falu a Mecsekben. 19. Verőfa egy-
nemű betűi. 21. Konyhakerti növény. 
22. Munka jelzője lehet. 24. Az idézet 
második sora (R, D, L). 26. Személyes 
névmás. 27. Tág. 28. Rock and …, 
tánc. 29. Rádium vegyjele. 30. Tuskó. 
31. Szakember. 33. Varieté része! 
35. Térképgyűjtemény. 37. Szőnyeg 
dísze. 39. Odaérkezik. 40. Középen 
legel! 41. Fénytelen. 42. Háziállat. 
44. Fehérjében lévő aminosav. 46. 
Oxigén és germánium vegyjele. 47. 
Pásztorok díszes fedelű fadoboza. 49. 
A Mosel mellékfolyója. 51. Kiss … 
Kate! (musical) 53. Tudomány ága. 54. 
Ammóniaszármazék. 55. Kicsinyítő 
képző. 57. Válasz, névelővel. 59. 
Villanykörte. 60. KRR. 61. Menyétféle 
állat. 63. Férfinév. 65. Olajbogyó. 67. 
Összetételekben istennel való kap-
csolatot jelöl. 68. Zamat. 69. Szelén 
vegyjele.
FÜGGŐLEGES: 2. Elektromos táví-
rási rendszer. 3. Tisztító eszköz. 5. 
Hazafele! 6. Elragadtatás. 7. Zaj. 

8. Ferenc ritka becézése. 9. Gazda. 
10. Az alaphangsor. 4. és 7. hangja. 
11. A Kalevala fordítója (Béla). 12. 
Igevégződés. 13. Az idézet harma-
dik sora (É, T, E). 16. Szúr. 18. Pest 
megyei település. 20. Mártás. 23. 
Függőzár. 24. Kiürítve. 25. Részben 
megtiltó! 30. A Hadak útja. 31. Hóri-
horgas. 32. Villamosgép forgó része. 
34. Választékos mutató névmás. 36. A 
mélybe taszító. 38. A víz egyik halmaz-
állapota. 41. Csiga, angolul (SNAIL). 
43. Az idézet befejező sora (Ö, A, E). 
44. A 13 vértanú jelzője. 45. Tudva. 48. 
KZI. 50. Jemeni kikötőváros. 52. Teljes. 
54. Kárpitosmunkához használt tömí-
tőanyag. 55. Kutakodik. 56. Török ka-
tonai rang. 57. Mikszáth Miklósa. 58. 
Európai nép. 62. Angol középtávfutó 
(Sebastien). 63. Szén és jód vegyjele. 
64. Orosz repülőgépjelzés. 65. Indíték. 
66. Rangjelző szócska.
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 4., 24., függő-
leges 13. és 43.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: április 7.
A 6. SZÁM KERESZTREJTVÉNYÉNEK HE
LYES MEGFEJTÉSE: „Dalolj tavasznak 
hírmondója te, dalolj te kedves kis-
madár”. A SZERENCSÉS NYERTESEK: 
Farkas Jánosné 1181 Havanna u. 50. és 
Keresztesi Árpád 1111 Bartók B. út 20.
A nyeremény, a hat alkalomra szóló 
Príma Torna bérlet, a szerkesztőség-
ben vehető át.

Nagy András

G. SÁRDY ANNA: SZÉL FÚJ
A költeményből idézünk egy 
versszakot.

Gyeptelepítésre nem csak akkor 
van szükség, amikor kertet épí-
tünk. Fűmagot vetünk akkor is, 
amikor a gyomok elszaporodnak.

A gyep telepítésére a kora tavaszi 
időszak kifogástalan. A szép pázsit 
elérésének fontos állomása a kifogás-
talan talajmunka vetés előtt. A gyep 
szereti a kemény magágyat, ezért a te-
rületünket egy hónappal a vetés előtt 
ássuk fel. Ha minőségi (angol) gyepet 
szeretnénk elérni, feltétlenül adagol-
junk 100 m2-enként legalább 400 kg 
szerves trágyát vagy komposzttrágyát, 
a komplex műtrágyából pedig 10-15 
kilogrammot. A talajt ülepíteni kell, 
amit megvalósíthatunk taposással, 
hengerezéssel, esetleg öntözéssel.
 A vetés előtt többszöri gereb-
lyézéssel simára és aprómorzsásra 
munkáljuk el a talaj felszínét, majd 
tömörítsük a magágyat.
 Fűmagokat pázsitkeverék és 
sportkeverék kiszerelésben vásárol-
hatunk. A pázsitkeverék finomabb, 
igényesebb, a taposást nemigen tűrő 
fűfajtákból áll, míg a sportkeverék 
összetételénél fogva a túlzott igénybe-
vételt is elviseli. A vetőmagszükséglet 
2-5 dkg négyzetméterenként. A ke-
vesebb vetőmag felhasználása akkor 
indokolt, ha a talajunk kifogástalan, 
és folyamatosan tudunk öntözni. 
Gyenge, sovány talajon, rendszeres 

öntözés hiányában több fűmagot 
vessünk. A fűmag könnyű, ezért szél-
csendes időben, és akkor vessünk, ha a 
talaj felszíne nyirkos. Ha nincs termé-
szetes csapadék, előző nap öntözzük 
meg a területet. A vetési műveletet a 
kézi műtrágyaszóráshoz hasonlóan 
végezzük. Első menetben inkább ke-
vesebb mennyiséget szórjunk ki, majd 
a maradék magot rászórással hintsük 
a területünkre. A fűmagot vödörbe 
tegyük, és abból vessünk. Munka 
közben gyakran keverjük össze a 
magokat, mert keverék volta miatt 
különböző súlyúak, a nehezebbek 
leülepednek, és a vetésünk nem lesz 
egyenletes. A kivetett magokat a talaj 
felső rétegébe jól bele kell keverni. Ezt 
a műveletet nagyobb területen érde-
mes szöges hengerrel elvégezni, kisebb 
felületet gereblyével is betakarhatjuk. 

A fűmag vetése

HOZZÁVALÓK: (négy személyre) 800 g 
sovány sertéshús, 400 g paradicsom, 
kevés olaj, 80 ml száraz fehérbor, 
egy gerezd fokhagyma, cukor vagy 
édesítőszer, bazsalikom, kakukkfű, 
só, bors. ELKÉSZÍTÉS: a hússzeleteket 
vékonyra kiverjük, felgöngyöljük és 
spárgával összekötjük, vagy hústűvel 
feltűzzük. Teflonserpenyőben felfor-
rósítjuk az olajat, majd a húst körbe 
megsütjük. Ezután kivesszük, és ha 
kihűlt, fűszerekkel és sóval bedörzsöl-
jük. A maradék zsiradékon az apróra 
vágott paradicsomot egyszer felfőz-
zük, édesítjük, sózzuk és hozzáadjuk a 
fehérbort. A húsdarabokat egy hőálló 
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A legtöbb fűmag fényben csírázik, 
ezért nem szabad mélyen vetni. Vetés 
után ismételten tömöríteni kell a talajt 
hengerrel, taposódeszkával.
 A vetést a tömörítés befejezése 
után finoman porlasztott vízsugárral 
öntözzük meg. Az erős vízsugár a 
magvakat a talajból kimossa, így a ve-
tésünk foltos lesz. Ha a víz tócsásodik 
a területünkön, a magvak összemo-
sódhatnak, aminek következménye az 
egyenetlen csírázás lesz. A fűmag ki-
keléséig (10-15 nap) a talajunk felületét 
folyamatosan nyirkosan kell tartani.
Fontos gyakorlati tanács: amint az 
első fűmagvak áttörik a talajfelszínt, 
velük párhuzamosan rengeteg magról 
kelő gyom is megjelenik a felszínén. 
Ekkor totális gyomirtó szerrel per-
metezzük le a területet.

Bánhídi János

tálba rakjuk, ráöntjük a paradicsomos 
levet, és előmelegített sütőbe tesszük 
tíz-tizenöt percre. Ez után kevés ösz-
szezúzott fokhagymát adunk hozzá, 
és még negyven percig pároljuk.

FORMA STÚDIÓ Budapest XI., Bartók Béla út 9.
www.sportkapu.hu/forma

HOZZÁVALÓK: (négy személyre) 400 g 
gomba, 400 g póréhagyma, borecet, 
só, bors. ELKÉSZÍTÉS: bármelyik gom-
bából készíthető. A megtisztított, 
felszeletelt gombát enyhén sós vízben 
megfőzzük. A póréhagymát vékony 
karikákra vágjuk, megsózzuk. A ki-
hűtött és leszűrt gombát egy kis bore-
cettel készített salátalével, és az előké-
szített póréhagymával együtt keverjük 
össze. 1-2 órára tegyük hűtőszekrény-
be, hogy az ízek összeérjenek.

Gombasaláta



SZÍNHÁZAK

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

ÁPRILIS 10., 10.30: Cseppcsoda 
Meseszínház: A három nyuszi.

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

ÁPRILIS 9. Bolond vasárnap.
ÁPRILIS 11. Örült nők ketrece.
ÁPRILIS 12. Dzsungel.
ÁPRILIS 14. Tanár úr, kérem!
A külön nem jelölt előadások 19.00 
órakor kezdődnek.

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

ÁPRILIS 2., 20.00 Berger Gyula és 
Barátai Táncszínház: Gátlásom rád!
ÁPRILIS 3., 20.00 Szabó Réka: 
Lomtalanítás.
ÁPRILIS 89., 20.00 Kovács Gerzson 
Péter – Dresch Mihály: CODA 
II.(bemutató) TranzDanz.
ÁPRILIS 10., 20.00 VI. Autonóm Zóna 
elektronikus zenei fesztivál 
Gyermek- és diákprogram:
ÁPRILIS 4., 11.00 Aranyszamár 
Színház: Pom-Pom meséi.

n SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451

ÁPRILIS 1. Zsigervirág.
ÁPRILIS 234. Parasztopera.
ÁPRILIS 567. A sehova kapuja.
ÁPRILIS 89. Bozgorok.
ÁPRILIS 1011., 19.00 Ördögök.
ÁPRILIS 14. Kaddis önmagamért 
(bemutató!)
A külön nem jelölt előadások 20.00 
órakor kezdődnek.

KIÁLLÍTÁSOK  

n ALBERTFALVI HELYTÖR
TÉNETI GYŰJTEMÉNY
Pentele u. 8. T.: 208-6635

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK: Római 
ásatások, egyháztörténeti kiállítás, 
iskolatörténeti kiállítás, Albertfalva 
önállóságának évei 1819–1950-ig, 
az Első Magyar Repülőgépgyár, 
borgyűjtemény, középkori rom 
Albertfalva területén. A 185 éves 
Albertfalva múltja és jelene fényké-
peken. Nyitva: kedden, csütörtökön 
16–18-ig.

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

ÁPRILIS 16IG végzős tipográfusok 
diplomamunkáinak kiállítása.
A kiállítás munkanapokon 14–18 
óra között látogatható.

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

ÁPRILIS 19IG Fábián András fotó-
művész kiállítása.

n CONGRESS PARK
HOTEL FLAMENCO 
Tas vezér u. 7.

ÁPRILISBAN Gross Arnold, Fehér 
László, Gellér B. István, Csobán 
András, Kovács Gombos Gábor A víz 
című közös festménykiállítása.

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

Alföldi Róbert színművész-rendező 
képzőművészeti alkotásainak kiállí-
tása A színházi világnap alkalmá-
ból. Nyitva hétköznap 10–16 óráig.

n MOLNÁR C. PÁL GALÉRIA
Ménesi út 65. T.: 209-0179

ÁPRILIS 1., 11.0015.00IG művész-
találkozó. Nyitva minden szerdán 
15–18 óráig.

n RÉT GALÉRIA
Törökugrató u. 9 .  T/F: 246-5253

ÁPRILIS 21IG Karai Sándor fotóki-
állítása.

n SCHEFFER GALÉRIA
 Kosztolányi  D.  tér 4.

ÁPRILIS VÉGÉIG Fehér László, Kovács 
Gombos Gábor, Konok Tamás fes-
tőművészek A hegyen című közös 
kiállítása.

 n TETŐ GALÉRIA 
Ecsed u. 13.

ÁPRILIS 14IG Molnár Katalin festő-
művész A Koboldok című kiállítása 
tekinthető meg a Tető Alapítvány 
rendezésében.
Nyitva hétfőtől csütörtökig 17–20 
óra között.

n XI. KERÜLETI HELYTÖR
TÉNETI KIÁLLÍTÓHELY
Erőmű u. 4.  T.: 365-6126

Régészeti, építészeti, ipartörténeti 
(Csonka János) emlékek. Egyszer 
volt Dél-Buda. Tájvédelmi körzete-
ink. Nyitva minden szerdán 15–18-
ig. Csoportokat is szívesen látnak 
előzetes bejelentkezés alapján.
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Bill Haley legendás csapata, a 
Comets (Üstökösök) nagy sikerű 
koncertet adott az 50 éves a rock 
and roll című világkörüli turnéja 
budapesti állomásán március 12-
én és 15-én, az A38 állóhajón.

A Comets – amely tavaly már fellépett 
a Budapesti Kongresszusi Központban 
–, idén is a hazai rockabilly-trió, a 
Mystery Gang meghívására érkezett 
hazánkba, és a fővárosi helyszínen kí-
vül fellépett Miskolcon, Debrecenben, 
Szombathelyen és Pécsett is. Az együt-
tes eljátszotta összes nagy slágerét, 
így a Rock Around The Clock, a The 
Saints Rock And Roll és a Shake Rattle 
and Roll című szerzeményeit, és más 
világslágereket is.
A koncertsorozat apropója, hogy 
az idén, április 12-én lesz ötven éve, 
hogy a Bill Haley and his Comets 
együttes rögzítette a Rock Around 
The Clock című zeneszámot, amely 
azóta a legnagyobb példányszámban 
eladott felvétel a világon. A zeneszám, 
amely az egy évvel később készült, és 
több amerikai nagyvárosban betiltott 
Blackboard Jungle című filmben is 
elhangzott,  megteremtette a rock and 
roll korszakot. A műfaj elnevezése 
régebbi, 1952-ből való, de az irány-
zat neve is a Comets egyik slágere, a 
Rock This Joint nyomán keletkezett, 
ugyanis ezt a számukat nevezte Alan 
Freed Moondog Ball című műsorában 
először rock and rollnak. 
 A Comets a műfaj swing változatát 
játssza. A hazánkban fellépett zenekar 
a mai napig az eredeti felállásban ját-
szik az 1981-ben elhunyt énekes, Bill 
Haleyt kivéve, kinek szerepét 1989-től 
egy angol imitátora vette át. A zenekar 
muzsikusai együttesen 444 évesek, a 
legöregebb tag idén lesz 83 esztendős, 
de a legfiatalabb is 68 éves. Zenekari 
tevékenységük mellett éjszakai klu-
bokat, éttermeket, ingatlanügynök-
ségeket vezetnek, egyik tagjuk egy 
híres Las Vegas-i kaszinó igazgatója. 
A legidősebb közülük Franny Beecher 
gitáros. További tagok Dick Richards 
dobos, Johnny Grande zongorista, 
Marshall Lytle nagybőgős-énekes, 
Joey D’ Ambrosio szaxofonos-énekes 
és Jacko Buddin, az imitátor-énekes, 
zongorista, dobos. 
 A Comets tagjai nagyon megsze-
rették Magyarországot, mióta tavaly 
egy koncertre hazánkba érkeztek. A 
kelet-közép-európai térségben kizáró-
lag hozzánk jöttek – mondta Szloboda 
Ágnes, az amerikai csapat egyik 

Megtört király, gyönyörű lány, 
bánatos férfi, hajlongó szolga, 
álomtündér – mind kifejező árnyak 
a lepel mögött. 

Egy színpadnagyságú lepelre vetített 
árnyjátékkal játszottak el egy hindu 
szerelmi történetet Börcsök Enikő 
rendezésében a MU Színházban.
Tizenhárom tanmesét foglal magába 

a történet, mely egy szanszkrit kézirat 
nyomán írodott. A két szálon futó 
történetben a szerelemben csalódott, 
elbujdokolt ifjút egy lány próbálja 
visszatéríteni az életbe, a szenvedély-
be. Hajnalonta keresi fel a lány az ifjút, 
aki az elején még fölényes és elutasító, 
aztán egyre jobban megszereti, és vár-
ja ezeket a találkozásokat.

A hajnaloknak, a lány által elmon-
dott és árnyjátékban előadott tan-
meséknek mindig más és más virág a 
címük. A virágoknak a mitológiában 
fontos a jelentésük: az ifjú magá-
nyába ezek a virágok visznek életet. 
Az árnyjátékhoz a virágok adják a 
színeket a színpadon is, az élő, szug-
gesztív zene pedig főként a tanmesé-
ket és az álmokat teszi élethűvé.

A hajnal leánya szinte én vagyok. 
Rendkívül kifejező, közel áll a keleti 
kultúrához, és olyan harmóniát sugá-
roz, amilyet manapság ritkán találni – 
mondta az Újbudának Börcsök Enikő. 
A történet a szerelemről szól, de ezen 
keresztül a hűségről, a bátorságról és a 
gyávaságról is.

gianone

Börcsök Enikő rendezése a MU Színházban

Szanszkrit hajnali árnyak

Igazi rock and roll, fergeteges hangulat

A Comets és a Mystery Gang
magyar vendéglátója. – Az együttes 
szaxofonosa szerint az utazások addig 
megérnek minden fáradtságot, amíg 
a közönségükkel el tudják felejtetni a 

hétköznapi világ minden problémáját. 
Hogy ezek a kedves, szórakoztató fér-
fiak ebből merítik-e életerejüket, nem 
tudni, de sok fiatal kollégájuk példa-
képei lehetnek optimista életfelfogá-
sukkal, hatalmas zeneszeretettükkel 

Sokoldalú alkotó képzőművé-
szeti kiállításának adott helyet 
március 8–30. között a Budapesti 
Művelődési Központ galériája.

Csepregi György kiállítása a BMK-ban

Portrék, útirajzok, mozaikok
Csepregi György képzőművészeti 
munkássága mellett íróként és zene-
szerzőként is ismert. Kiállításának 
megnyitója egyben a művész szerzői 
előadóestje volt. A képeket az érdi 
Harmonia Caelestis Kórus és a 
Saltarello reneszánsz zenekar „illuszt-
rálta” az alkotó liturgikus kórusműve-
ivel, Csepregi pedig zongora-improvi-
zációival működött közre.
 A kiállítás kísérletező hajlamról 
tett tanúbizonyságot témáiban és kivi-
telezésében is. A számos alkalommal 
külföldön is szerepelt művész utazásai 
során készített könnyed vonalú rajzai 
jól megfértek drámai, robosztus meg-
jelenítésű portréival és a dolgok pilla-
natnyi hangulatait ábrázoló mozaik-
szerű alkotásaival. A tus- és filcrajzok, 
olajfestmények részben eredetiben, 
részben azonban nyomdatechnikával 
készült reprodukcióban kerültek 
bemutatásra, amiket Csepregi ezáltal 
önmaga számára is újraértelmezett.

Szamos Márton

Idén júniusban a Móricz 
Emlékbizottság szobrot állíttat az 
író születésének 125. évfordulója 
alkalmából a körtéren.

A szoborról az alkotót, Varga Imre, 
Kossuth- és Herder-díjas szobrászmű-
vészt kérdezte az Újbuda.

n A Móricz-szobor nem most készült, 
hanem már jóval korábban…

Vagy harminc évvel ezelőtt egy meg-
rendelésre csináltam Tiszacsécsére, 
Móricz szülőházához, ahol most is 
áll. De a gyűjteményemben található 
az eredeti, amelyet most újra le fognak 
önteni. Mivel az emlékbizottságnak 
megígértem, hogy az eredeti kerül a 
térre, a másolat marad majd a gyűj-
teményben.

n Szereti Móricz munkáit?
Amikor iskolába jártam, Móricz még 
élt. Számomra annak ellenére szimpa-
tikus volt, hogy nem voltam feltétlen 
híve a népi íróknak. Sokat olvastam 
tőle, többnyire a novelláit, természe-
tesen az alapkönyveket, például az Úri 
murit, valamint a korrupcióval fog-
lalkozó írásait is. Az érzelmileg elem-
zőbb írásaiba, például a Sáraranyba 
kevésbé voltam szerelmes. Akkor még 
fiatal voltam, olyankor pedig az ember 
önmagát hiszi a világ központjának, 
és nem nyugszik bele abba, ami a 
Sáraranyban található.

n Hogyan készült a szobor?
Amikor felkértek, hogy készítsek 
egy egész alakos Móricz-szobrot, 
hiába kerestem róla fotókat, nem ta-
láltam megfelelőt. Az egyetlen, amit 
használni tudtam, az Rippl-Rónai 
József Kuglizók című festménye volt, 
amelynek hátterében egy Móricz-alak 
állt. Mint később megtudtam, az író 
modellt állt festő barátjának, így a 
megformázott Móricz-szobrom hite-
lessége áttételesen igaz.

Festmény alapján készült a szobor

Móricz megfér Szent Imrével

A körtéren már áll egy Szent Imrét 
ábrázoló szobor. Nagyon jó, szépen 
megfogalmazott, egy bizonyos korra 
jellemző magyar romantikus együt-
tes. Fontos centrumot alkotott a 
Móricz Zsigmond tér közepén. Ezt 
megérinteni, ebbe becsatlakozni nem 
szabad. A két szobor bőségesen el 
fog férni egymás mellett. A korábban 
megszületett mű központi elhelyezése 
meghatározza a tér szerkezetét. A 
meglevő térszerkezetben kell meg-
keresnem az én szobrom helyét. A 
térnek csak egy szegmensét fogom 
felhasználni, amelyik utalni fog, hogy 
itt van egy másik mű.

n Nem fél attól, hogy háttérbe szorul a 
Móricz-alkotás?

Egyáltalán nem félek, ekkora téren 
akár négy-öt szobor is nyugodtan 
elhelyezhető. Szerintem a Villányi 
út torkolatánál található háromszög 
alakú területen kellene a szobrot fel-
állítani. Erről még egyeztetünk az 
önkormányzattal.

Gianone Péter

– tette hozzá Szloboda Ágnes. A Bill 
Haley’s Comets érdekessége, hogy 
több vonatkozásban is az első.
 Így elsőként volt világkörüli 
turnén, elsőként szerepelt saját szer-
zeményű dalokkal a nemzetközi 
slágerlistán. Először alapítottak saját 
kiadót, először turnéztak együtt fekete 

zenészekkel és először produkáltak 
egymillió példány feletti lemezeladást. 
Előzenekarnak is először hívtak fiatal 
tehetséges zenészeket. Ilyen volt 1955-
ben Elvis Presley is.

(wihart)

A rock örök és halhatatlan. A Comets-papák Bill Haley nélkül is frenetikusak.

Rippl-Rónai is ilyennek látta Móriczot
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Történet a szerelemről, a hűségről, a bátorságról és a gyávaságról
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GARÁZS
GARÁZS eladó! Sashegy, Bod Péter és 

Oroszvég lejtő sarkán, belső, zárt udvari. 
Irányár: 2,6 M. Tel.: 06/30/3998-520.

GARÁZS Sasadi úton kiadó április 1-
jétől raktárnak is. T.: 246-3908.

GARÁZS kiadó a Budaörsi úton 17 m2. 
Tel.: 246-4144.

LAKÁSINGATLAN

XI. KERÜLETI ingatlanok értékesítése, 
bérbeadása. Díjazás csak sikeres közve-
títés esetén! Több mint 600 aktuális cím! 
Nagy Kékség Ingatlanhasznosító Iroda. 
Irodáink: XI., Budai Skála II. emeletén, 
279-1466. XI., Bartók Béla út 21., 385-3711. 
www.nkingatlan.com

KERESÜNK-kínálunk,  eladó-kiadó 
lakásokat, házakat, telkeket. Teljes körű, 
gyors, korrekt ügyintézés. 10 éve folyama-
tosan működő ingatlaniroda.
315-0031, 315-0030. www.amadex.hu

BANALP Ingatlaniroda keres-kínál el-
adó-kiadó lakásokat, házakat, építési telke-
ket. 12 éves szakmai tapasztalat. Szabolcska 
M. u. 361-4287, 385-4887. www.banalp.hu

GELLÉRTHEGY lábánál cégközpont-
nak alkalmas, 536 m2-es, felújítandó, önálló 
ház eladó. 06/30/9229-053.

XI. KERÜLETBEN, csendes kis ut-
cában családi ház jellegű ingatlan eladó. 
Irányár: 47 M Ft. 06/20/5987-187.

VILLALUX Ingatlaniroda. Lakások, 
házak adásvétele, bérlete! Gyors, korrekt 
ügyintézés, 13 éves tapasztalat.
Tel./fax: 466-2482, 356-1852.
www.villalux.hu, villalux@villalux.hu

BERHAUSE Ingatlaniroda keres-kínál 
ügyfeleinek eladó lakásokat, házakat a 
budai kerületekben.
Tel.: 319-5972, 06/70/5023-243.

INGATLANOK értékesítése, bérbeadá-
sa, értékbecslése. Megbízható, gyors, teljes 
körű ügyintézés. D. R. Pont Ingatlaniroda. 
06/23/500-964, 06/30/9445-207.

HOME & Office ingatlaniroda ügyfelei 
részére keres kiadó-eladó lakásokat, telke-
ket, ipari ingatlanokat Budapesten és kör-
nyékén. 381-0300, 381-0900. www.hao.hu

SASHEGY déli oldalán 900 m2-es épí-
tési telek eladó. 06/20/9340-635.

XI., VILLÁNYI út mentén, 80 m2 körüli 
öröklakást keresünk külföldinek. 215-7336.

ELADÓ a XI., Bocskai úton 59 m2-es, 
kétszobás, cirkós, földszinti, kertre néző 
lakás. Irányár: 16 millió. Tel.: 386-4638.

KERESEK 85–140 m2-es lakást III-IV. 
emelettől, liftes házban 15–26 M Ft-ig 
készpénzért. Tel.: 06/70/2118-673, magán-
személy.

KERESEK 1-2 szobás lakást III. eme-
lettől 8 M Ft-ig készpénzért. Panel kizárva.  
Tel.: 06/70/2288-413.

KÉT, szomszédos, összközműves telek 
(2105 m2) Dél-Budán 20% beépíthetőség-
gel eladó! Irányár: 110 M Ft.
Tel.: 06/20/9349-146.

MEGVÉTELRE keresünk a kerületen 
100-200 m2-es üzlet- vagy raktárhelyiséget 
jó megközelíthetőséggel.
Tel.: 279-0412, fax: 279-0413.

KELENFÖLD kertvárosában eladó 2,5 
szobás, szeparált, kertes házrész kocsibeál-
lóval, nagy terasszal 28 M Ft-os irányáron. 
06/70/5170-790.

KÉSZPÉNZÉRT keresek 1-2 és 3-4 
szobás lakást. 06/20/4383-154.

ESZÉK utcában 118 m2-es, kétgenerá-
ciós, felújított lakás 31,8 M Ft-ért eladó. 
06/20/3648-676.

VILLÁNYI úton 60 m2-es, kétszobás, 
gázkonvektoros, gépkocsibeállós lakás 
töltésnél eladó. 06/30/9229-053.

KORREKT ingatlanközvetítés, hiteles 
értékbecslés. Tawellco Ingatlan.
280-4496, 06/30/9311-211.

ALBERTFALVÁN 62 m2-es, tetőtéri, 
kétszobás, igényes lakás 20,5 M Ft-ért el-
adó. 06/20/3648-676.

KISGELLÉRTHEGYEN háromlakásos 
kockaház bővítésével kialakított, 2,5 szobás, 
kétszintes lakás, terasz-, kertkapcsolatos, 
negyvenmilliós irányáron eladó.
06/20/3513-141.

SCHWEIDEL utcára néző, első emeleti, 
felújítandó, kétszobás lakás 19,9 millió irá-
nyáron eladó. 385-6815, 06/20/3513-141.

KOSZTOLÁNYI Dezső téren 60 m2-es, 
1+2 félszobás, felújított lakás, 17 M Ft-ért 
eladó. 06/20/3648-676.

MEGBÍZHATÓ magánközvetítő ke-
resi ügyfélkörébe adásvételre kiajánlható 
belbudai, lakásokat, házakat. Személyes 
kapcsolattartás, szakmai háttér, rugalmas, 
korrekt feltételek. 06/30/4061-836.

IMMOBILIEN Müller Nemzetközi 
Ingatlaniroda teljes ügyintézéssel eladó-kia-
dó ingatlanokat keres-kínál a XI., XII., XXII. 
kerületekben, Budaörsön, Törökbálinton: 
246-1615, 319-2525, fax: 248-1606,
06/20/4541-380, 06/20/2303-016.

XI., MADÁRHEGYEN 2662 m2-es, 
panorámás önálló telek eladó (4 részre 
megosztva is). 2 épület építhető összesen 4 
lakással. Közmű hiányzik. Tel: 249-3006.

VÁSÁROLNÉK 2-3 szobás, világos 
lakást a Gellérthegyen vagy környékén. 
06/20/9416-695.

XI., HEGYALJA út 50. számú kertes, 12 
lakásos társasházban 1,5 szobás, földszinti 
lakás eladó. Kert van. Irányár: 13 500 000 Ft. 
Érdeklődni: 339-4102-es telefonon 18 után.

XI., FEHÉRVÁRI úton 1+2 fél szobás, 
világos, klímás, igényesen felújított, 4. eme-
leti, 53 m2-es lakás eladó.
Tel.: 06/30/5526-248.

GARÁZSOS vagy kocsibeállós örökla-
kást keresek a Hegyalja út mentén 35 M 
Ft-ig. 215-7336.

BÉRLEMÉNY

IX., KINIZSI utcában 97 m2-es, felújított 
irodalakás kiadó. 06/20/9340-635.

BOCSKAI úton 122 m2-es, cirkós, felújí-
tott irodalakás kiadó. 06/20/3648-676.

SKÁLÁNÁL 1 1/2 szoba-hallos, 55 
m2-es, gázfűtéses, I. emeleti lakás kiadó. 
Irodának, rendelőnek kiváló.
06/30/3083-815.

HOSSZÚ távra kiadó 42 m2-es, búto-
rozott, felújított garzonlakás a XI., Brassó 
úton, gépkocsibeállással (orvosi rendelő-
nek?) T./fax: 319-4185.

NAGYSZŐLŐS utcánál 110 m2-es lakó-
terű ház, 80 m2-es raktárral 200 000 Ft-ért 
kiadó. 361-4287.

GAZDAGRÉTEN bevezetett szolárium 
teljes berendezéssel átadó.
Tel.: 06/70/5467-417.

KERESEK a XI.-XXII. kerületben, 
forgalmas helyen 15-20 m2 körüli, kiadó 
üzlethelyiséget. Telefon: 204-2206.

FIATAL házaspár bútorozott kislakást ke-
res. Tel.: 06/30/2435-911, 06/30/5273-507.

BÉRBEADÓ a XI., Eszék utcában 12 
m2-es, I. emeleti helyiség WC-vel, mosdó-
val irodának vagy egyetemisták részére. 
386-4638.

KOSZTOLÁNYI Dezső térnél 100 
m2-es, többhelyiséges, száraz pincehelyiség 
bérbeadó. 06/30/3945-255.

KIADÓ felújított, 8,5 m2-es manikűr, 
pedikűr egyszemélyes tevékenységre.
T.: 361-5173, este.

XI. KER., Beregszász úton 54 m2-es 
lakás kiadó. 06/20/4452-455.

OKTATÁS

ÁLLAMILAG elismert dajka, peda-
gógiai asszisztens és gyógypedagógiai 
asszisztens szakképzés. Kasza Szakképzési 
Központ: 276-5918.

JOGOSÍTVÁNY! Most 30% kedvez-
ménnyel (25 800 Ft). Érdeklődni személye-
sen: H., Sz., P. 15–18-ig a Villányi út 60.
vagy telefonon: 06/30/9962-290,
06/30/9962-299, 361-1856.

MATEMATIKA, fizika-, kémiaoktatás 
általános iskolásoktól egyetemistákig.
385-3280, Obádovics.

ANGOL-, német-, francia-, spanyol-, 
olaszórák igény szerint. 201-3139.

MATEMATIKUS középiskolásokat, 
egyetemistákat tanít egyénileg! 365-2969.

SZÁMÍTÁSTECHNIKA tanfolyamok: 
Word, Excel, internet, gépírásoktatás.
212-8212.

JOGOSÍTVÁNYT autóra-motorra 
szuperintenzíven. Diákkedvezmény, rész-
letfizetés. 203-3443. www.tigris-t.hu

JOGOSÍTVÁNYOSOKNAK gyakor-
lóórák, kezdőknek jogosítvány Peugeot 
206-al. 06/30/9607-559.

ANGOLNYELVTANÍTÁST vállal 
nyelvtanár kezdő szinttől, gyerekeknek is. 
Házhoz is megyek. 
246-6869, 06/20/5176-873.

NYELVTANÁR németnyelv-tanítást 
és nyelvvizsga-felkészítést vállal. Házhoz is 
megyek. 246-6869, 06/20/5176-873.

MATEMATIKAOKTATÁS Kelenföl-
dön magántanárnál, minden korosztály-
nak. 205-6732, Rudas Katalin.

JOGOSÍTVÁNY autóra-motorra, Pes-
ten és Budán. Tandíj: 51 000-től. 203-1233.

ANGOLTANÍTÁS brit anyanyelvűtől, 
minden szinten 1500 Ft-tól/45 perc.
06/30/5561-563.

ANGOL nyelv oktatását vállalom min-
den szinten. Házhoz megyek.
Telefon: 205-7037.

HEGEDŰÓRÁT ad tapasztalt, szak-
képzett tanárnő minden korosztálynak. 
210-1813, 06/20/4535-772.

ANGOLOKTATÁS, hatékony nyelv-
vizsga-előkészítés a Kosztolányi térnél. 
466-9494.

SPANYOLÓRÁK nyelvtanárral min-
den szinten, Gellért térnél. Háznál is.
06/30/2417-213.

SZABÁSVARRÁS tanfolyam min-
denkinek a Kosztolányinál, délelőtt, délu-
tán. Telefon: 385-3683, 06/70/3198-631.

ANGOLTANÍTÁS kezdő szinttől 
nyelvvizsgákig, Gazdagréten angoltanárnál. 
246-8246.

ÉNEKZENE tanítás, zeneelmélet, 
korrepetálás minden szinten: óvodások 
dalosjátékától felvételi előkészítésig tapasz-
talt, fiatalos, nyugdíjas tanárnőnél. Telefon: 
386-0540.

TANULÓSZOBA, korrepetálás, ma-
gánórák minden tárgyból, németoktatás, 
iskola-előkészítés óvodásoknak. Diszlexia-
terápia. T.: 06/30/2309-428, 06/20/2518-457.

NÉMETOKTATÁS többéves nyelv-
területen szerzett tapasztalattal. Házhoz 
megyek. 06/70/5518-526.

ANGOL nyelv oktatása hatékony mód-
szerrel gyerekeknek, sokoldalú kézműves-
tevékenység segítségével. Tel.: 203-7144.

ANGOLTANÍTÁS Gazdagréten 
nyelvtanárral, délelőtt is. Házhoz megyek. 
246-8045.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS

VILLANYSZERELŐ. Kisebb munkákat 
is vállalok. 06/30/9476-036, 246-9953.

DR. GÁZ. Gázkészülékek javítása, kar-
bantartása, cseréje, konvektorok javítása, 
garanciával. Fűtésrendszerek komplett 
szerelése, javítása a legjobb áron.
Telefon: 06/30/9446-513.

VÍZVEZETÉKSZERELÉS! Gebe. 
Kisebb javítástól a teljes felújításig. 
Csőrepedések, ázások megszüntetése. 
Villanybojler szerelés és vízkőmentesí-
tés. Vízmérőszerelés, kerticsap-csere 
ásással. Mosógép, mosogatógép-bekötés. 
Anyagbeszerzéssel, garanciával. Gebe 
László vízvezeték-szerelő mester. 207-2850, 
06/30/9420-064, 06/30/9492-052.

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

VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibael-
hárítástól a teljes felújításig. Petrás mester. 
06/20/9344-664, 246-9021. Elmű által 
minősített vállalkozás.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerüle-
tieknek, azonnal. Falbontás nélkül, több 
évtizedes gyakorlattal.
227-7210, 06/30/9400-748.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csator-
naszerviz! XI. kerületi gyorsszolgálat. 
Lefolyótisztítás falbontás nélkül, azonnal. 
Csatornák, lefolyók javítása, cseréje, építése. 
Vízvezeték-szerelés.
228-6193, 06/30/9210-948.

GÁZBOJLEREK, konvektorok, cirkók 
javítása, villanybojler vízkőtelenítés, csapok, 
WC-k javítása azonnal, garanciával.
369-9406, 06/30/9248-010.

VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat! Csőre-
pedések műszeres keresése, javítása, 
duguláselhárítás hétvégén is, garanciával 
06/30/9143-588.

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

GÁZKÉSZÜLÉKEK minden típusának 
javítása aznap, garanciával. Gázvezeték, 
fűtésszerelés, vízvezeték-szerelés, javítások. 
06/30/8504-225.

GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZÜNK 
udvarias, jól képzett szerelőkkel áll ügyfele-
inek rendelkezésére hétköznap és hétvégén 
7–23 óráig. FÉG gyárialkatrész-bázissal. 
06/20/9212-215, 06/30/4715-440.

VÍZVEZETÉKSZERELÉS, gázkészü-
lék-javítás, duguláselhárítás. Hívjon biza-
lommal: 402-0627.

VÍZFŰTÉS szerelés! Teljes felújítás, 
ázások megszüntetése, készülékek javí-
tása, cseréje garanciával. Balázs János, 
épületgépész technikus. Tel.: 362-4050, 
06/20/9170-697.

GYORSSZOLGÁLAT. Vízszerelés, 
csőtörés elhárítása, WC-tartály, csap cseréje, 
bojler vízkőtelenítés, mosógépbekötés, víz-
óraszerelés, tervezéssel. S.O.S. duguláselhá-
rítás. T.: 233-2478, 06/20/9437-075.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS nonstop. 
Csatornák, mosogatók, lefolyók tisztítása fal-
bontás nélkül. T.: 233-2478, 06/20/9437-075.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS. Mosogatók, 
lefolyók gépi tisztítása falbontás nélkül.
T.: 230-4834, 06/20/9535-200.

VILLANYSZERELÉS! Vállaljuk lakó-
házi fővezetékek cseréjét, lakások felújítását, 
kaputelefonok kiépítését. Elmű-regisztrált 
vállalkozás. Tel.: 06/30/9215-065.

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás 
épületek, társasházak, hétvégi házak vil-
lanyszerelése.
Malek Nándor: 06/20/9359-403.

VILLANYSZERELÉS Györffy István: 
lakásfelújítás, villanybojler, elektromos 
fűtések, kaputelefon szerelése, hibaelhárítás. 
Telefon: 203-0134, 06/20/3210-295.

VILLANY-, vízszerelés, bojlerek, villám-
hárítók szerelése, javítása. Anyagbeszer-
zéssel, garanciával.
T.: 310-4018, 06/20/9152-678.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, vízvezeték-
szerelés, csapok, szifonok, WC-tartályok 
javítása, cseréje garanciával! Hétvégén is. 
Tel.: 06/20/3446-631.

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

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

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

FÉG gázkészülékek szakszervize, vízme-
legítők, cirkók, konvektorok javítása aznap. 
Tel.: 215-0250. www.gazszerviz.hu

VILLANYSZERELÉS gyorsszolgálat, 
hibaelhárítás, javítások, felújítások még 
aznap, garanciával. 455-0912.
www.lakasszerviz.hu

LAKÁSSZERVIZ, víz-, gáz-, fűtéssze-
relés, villanyszerelés, vízszerelés, dugulá-
selhárítás a bejelentés napján. 216-2603. 
www.lakasszerviz.hu

GÁZKÉSZÜLÉKEK cseréje, áthelyezé-
se, javítása aznap, garanciával.
Tel.: 216-2603. www.futesszereles.hu

VÍZSZERELÉS. Csapok javításától a 
teljes felújításig. Beázások, csőtörések elhá-
rítása. Tel.: 378-4649, 06/30/9332-115.

GYORSSZOLGÁLAT, villany-, víz-, la-
katosmunkák. Villanybojler, villanytűzhely, 
szauna szakszerviz, nonstop hibaelhárítás. 
228-8306, 06/30/9513-828.

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karban-
tartása (tűzhely, konvektor, cirkó), dugu-
láselhárítás. Javításnál díjtalan kiszállás. 
358-0935, 06/20/9458-504.

VÍZSZERELÉS! Tartályok, csapok, 
szifonok javítása, cseréje, duguláselhárítás. 
Javításnál díjtalan kiszállás. 06/70/5128-516.

HAJDÚ villanybojlerek szakszervize itt 
a kerületben. A készülék folyik, csöpög? 
Hibáját elhárítjuk! Vízkőtelenítés, az elekt-
romos hibaelhárítástól a felújításig, anód-
cserével, vízszereléssel és karbantartással + 
garanciával. A kiszállás díjtalan hétvégén is! 
Tel.: 319-1487, 06/20/4989-131.

LAKÁSSZERVIZ

SZOBAFESTÉST, parkettázást, tapétá-
zást, mázolást ingyenes takarítással, csem-
pézést vállal kisiparos.
202-2505, 06/30/2512-300.

REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, szú-
nyogháló, napernyő készítése, javítása rövid 
határidővel, garanciával.
T.: 213-2033, 06/30/9648-876.

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

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

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

ZÁRCSERE gyorsszolgálat. Hevederzár-
szerelés, biztonsági ajtórácsok, lakatosmun-
kák. T.: 230-4834, 06/20/9535-200.

S.O.S. zárambulancia. Zárcsere, heve-
derzár-szerelés, biztonsági zárak szerelése, 
lakatosmunkák.
T.: 233-2478, 06/20/9437-075.

ÜVEGESEK. Üvegezés a helyszínen 
is. Thermo-üveg-tükör-képkeret készítés 
és eladás. Budai Üvegesek Kft. (1116 Bp., 
Kondorosi út 7.). T.: 208-2352.

REDŐNY-reluxa, szalagfüggöny, harmo-
nikaajtó, szúnyogháló (rolós is), napellenző. 
226-9959, 06/30/9997-669.

Nálunk nyugodtan ebédelhet,
míg gyermekére 

babysitter vigyáz a gyereksarokban.
Játékok, óriáskivetítő, műsor...
Szülinapi zsúrt is szervezünk!

GYERMEKJÁTSZÓHÁZ

HEMINGWAY - AZ ÉLMÉNY 
MINDENKIÉ

Szombatonként 12 és 17 óra között
Asztalfoglalás: 381-05-22

Budapest, XI. Feneketlen tó
www.hemingway-etterem.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A pályázatot zárt borítékban a Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatala vagyongazdálkodási önálló osztályához (Budapest XI., Bogyó 
u. 8. „B” épület I. emelet 4. szoba) kell benyújtani. A zárt borítékra rá kell írni: „Helyi-
ségpályázat”. A pályázat benyújtási határideje: 2004. április 13., 12.00 óra.
A pályázat feltételeit a részletes pályázati kiírás tartalmazza, mely átvehető a Budapest 
Főváros XI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala vagyongazdálkodási 
önálló osztályán (Budapest XI., Bogyó u. 8. „B” épület I. emelet 4. szoba). Részletes 
információ kapható a 463-8652, 463-8604, 463-8644-es telefonszámon.

Budapest, 2004. március.

A Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzat
Vagyongazdálkodási Bizottsága (Bp. XI., Bocskai út 39–41.)

kétfordulós nyilvános pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati 
tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására:

Cím  Alapterület (m2) Albetét Fekvése Műszaki állapota
Kanizsai u. 11. 18 1 utcai, alagsor közepes
Kanizsai u. 20. 23 16 utcai, alagsor jó
Badacsonyi u. 2/b. 33 5 belső pince közepes
Badacsonyi u. 2/b. 33 6 belső pince közepes
Bartók B. út 15/c. 34 34 lépcsőházi, alagsor közepes
Bartók B. út 21. 47 40 utcai, alagsor jó
Bartók B. út 33. 13 1 udvari, alagsor közepes
Bercsényi u. 3. 63 20 utcai, alagsor közepes
Bercsényi u. 10. 65, 22 5 és 7 utcai, földszint / udvari jó
Bercsényi u. 10. 155 6 udvari, alagsor közepes
Bercsényi u. 15. 41 1 utcai, alagsor közepes
Bercsényi u. 36. 67 2 belső pince közepes
Bertalan L. u. 26. 90 39 utcai, pince közepes
Bölcső u. 5. 142 47 pince, közterületi bejárat közepes
Csóka u. 3/a. 55 157 földszint, bejárat előkertből közepes
Fehérvári út 180. 96 25 udvari, alagsor közepes
Kanizsai u. 2-10/A/I. 48 28 udvari, alagsor közepes
Kanizsai u. 2-10/G. 58 121 udvari, alagsor jó
Kaptárkő u. 11. 28 238 utcai, földszint jó
Kelenföldi u. 32. 26 2 utcai, földszint közepes
Kende u. 12. 58 2 utcai, földszint jó
Kende u. 16. 40 10 utcai, alagsor jó
Kökörcsin u. 22. 18 1 alagsor, bejárat előkertből közepes
Kruspér u. 3. 473 1 utcai, alagsor közepes
Nagyszőlős u. 16. 31 1 udvari, alagsor rossz
Vásárhelyi P. u. 7. 32 1 pince, bejárat előkertből közepes

Molnár Gyula polgármester

Apróhirdetések: 1–20 szóig: 94 Ft/szó+áfa, 20–40 
szóig: 142 Ft/szó+áfa. Az apróhirdetésnél a mini-
mális tarifadíj 8 szó, a maximális terjedelem pedig 
40 szó. Egyéb információt a 06/1/372-0960-as 
telefonszámon kaphatnak.

Hirdetési oldalakon elhelyezett keretes
hirdetések (6 hasábos tördelés):

Az Újbuda hirdetési felületei és árai

Szövegoldali hirdetések mérete és ára:
(5 hasábos tördelés)

C
1/4

D
1/8

E
1/12

H
1/24

F
1/16

G 1/32

Egyedi esetekben, 
felár ellenében a 
megadott méretektől 
eltérő hirdetések köz-
lésére is lehet lehe-
tőség, de szigorúan 
egyedi  elbírálás és 
díjkalkuláció alapján. 

A hirdetések egysze-
rű szövegtördelésen 
túlmenő, egyedi 
grafikai tervezését, 
szerkesztését külön 
megállapodás és 
megfelelő díjazás 
ellenében vállaljuk.

Hirdetések kedvezményei szerződéskötés esetén:
3 megjelenés esetén:  10%
6 vagy több megjelenés esetén: 15%
éves szerződésnél egyedi kedvezményekoldal méret (mm) fekete-fehér színes

A - 1/1 251x346 245 000 350 000 

B - 1/2 251x171 126 000 180 000

C - 1/4 123,5x171 77 000 110 000

D - 1/8 123,5x83,5 46 000 65 000

E -  1/12 81x83,5 34 000 48 000

F - 1/16 60x83,5 28 000 40 000

H - 1/24 38,5x83,5 23 000 28 000

G - 1/32 60x40 18 000 25 000

hasáb/mm méret (mm) fekete-fehér színes

I -  2/346 98x346 147 000 210 000 

J - 2/150 98x150 85 000 122 000

K - 4/136 200x136 83 000 118 000

L -  2/100 98x100 64 000 92 000

M - 2/136 98x136 49 000 70 000

N -  2/66 98x66 32 000 46 000

O - 2/46 98x46 29 000 42 000

P -  1/66 47x66 15 000 21 000

Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben: 1111 Budapest, Szt. Gellért tér 1–3.   Telefon: 372-0960

O 2/46 N 2/66
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ZÁRMESTER gyorsszolgálat! Ajtó-
nyitás, zárszerelés, betörésbiztos heve-
derzár-szerelés, lakatosmunkák, rácsok. 
06/30/9613-794.

ERKÉLYBEÉPÍTÉS, rácsok, heveder-
zárak, ajtók, ablakok cseréje műanyagra 
falbontás nélkül, garanciával. Mesterszintű 
munka és általános lakatosmunkák.
420-3095, 06/20/3846-723.

BÁDOGEMBER Bt. Vállalok új bádo-
gos, tetőfedő és szigetelési munkálatokat, 
valamint javításokat is társasházaknak, 
családi házaknak és közületeknek.
T./fax: 361-4505, 06/20/9349-281.

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestés, má-
zolás, tapétázás, gipszkartonszerelés, alpin-
technika, burkolás, parkettázás.
06/30/9678-431.

SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, 
gipszkartonozást vállal kft. fóliatakarással, 
bútormozgatással, garanciával.
06/70/3127-991.

LAPOSTETŐSZIGETELÉS 10 év 
garanciával, referenciákkal. 4 Pillér Kft. 
405-4603, 06/30/9315-495.

MESTERVIZSGÁVAL, korrekt áron, 
tiszta kivitelezéssel vállalok szobafestést, 
mázolást, tapétázást.
06/30/3994-023, 209-5894.

REDŐNY, reluxa, napellenző, har-
monikaajtó, szalagfüggöny, szúnyogháló, 
függönykarnis készítése, javítása.
Tel.: 356-4840, 06/30/9544-894.

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

CSEMPE, padlólap, márvány! Az ol-
csótól az exkluzívig, valamint fürdőszobai 
felszerelések, szaniteráruk. A XI. és XII. 
kerületekben ingyenes házhozszállítás. 
Piastrella Kft. 1113 Bp., Villányi út 46. 
Tel./fax: 385-4349.

REDŐNYÖS munkák! Szúnyogháló, 
reluxa, szalagfüggöny, harmonikaajtó, nap-
ellenző készítése, javítása.
276-5827, 06/30/2129-919.

KLÍMABERENDEZÉSEK, gázkészülé-
kek szerelése, javítása, karbantartása garan-
ciával. 365-8035, 06/20/9694-779.

FAREDŐNYÖK (régi), reluxák felújítá-
sát, újak készítését vállalom.
Tel.: 06/20/9934-364.

MŰANYAG ablakok beépítése falbon-
tás nélkül is. Biztonsági ajtók, hevederzárak, 
rácsok, zárpajzsok szerelése. Mavalux Kft. 
IX., Bakáts utca 1. Tel.: 215-1490.

REDŐNY, reluxa, napellenző, szúnyog-
háló, harmonikaajtó készítése, javítása. 
Csillag József 229-0319,
mob.: 06/20/9841-742.

ÁCSMUNKÁK, tetőkészítés, zsaluzás, 
állványozás, lépcső-, galéria-, padlástér-be-
építés, szaletli készítése.
06/30/5878-666, 397-1625, este.

PALA, cserép, lapos tető és bádogos 
munkálatok végzése garanciával.
T.: 267-5234, 06/20/9268-321.

KISIPAROS vállalja kapu, kerítés, rács, 
zár készítését, javítását. Minden típusú üz-
leti és lakossági redőny, napellenző, lég- és 
talajszigetelési munkálatok.
Tel.: 204-0519, 06/30/9129-370.

LAKÁS, üzlet építés-felújítás egy kéz-
ben! Kőműves, festő, burkoló, víz-villany 
szerelő, szigetelő munkák. 06/30/2119-441.

KŐMŰVES- és ácsmunkák, házépítés, 
tetőtér-kivitelezés, gipszkartonozás, festés, 
bontás. 06/20/3710-364.

CSEMPÉZÉST, vízvezeték-szerelést, 
kőművesmunkát garantált minőségben 
vállalok. 06/30/9750-053, 227-4896.

MINŐSÉGBEN vállalunk szobafestést, 
mázolást, tapétázást, lépcsőházak festését 
bútormozgatással, fóliázással, takarítással. 
XI- XXII. árkedvezmény. 06/20/9219-335.

PARKETTALERAKÁST, csiszolást, 
lakkozást, hajópadló-fektetést, -javítást vál-
lalok. Tel.: 06/30/2313-807.

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

SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, 
burkolást, parkettázást reális áron, azonnali 
kezdéssel vállalok! Garanciával, nyugdíja-
soknak 10% kedvezménnyel.
06/70/3358-829, 06/20/4333-198.

FESTÉS, tapétázás, hideg-meleg burko-
lás, azonnalra is. 06/30/2244-412.

LAPOSTETŐSZIGETELÉS csapadék 
ellen, korszerű, Villas bitumenes lemezek-
kel. Garancia: 10-12 év. Homlokzatfelújítás 
és egyéb szakipari munkák kivitelezése, 
alpintechnikával. Géczi Imre 273-1857.

BETÖRÉS elleni védelem! Ajtó-, 
ablakrács, zárszerelés, hevederzár, redőny-
javítás, lakatosmunkák elvégzése, javítása. 
Garanciával! Tel.: 303-7060, 06/20/5910-774.

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

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

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

ASZTALOS-, lakatosmunkák készítés-
től a legkisebb javításig.
319-6349, 06/70/9414-349.

25% KEDVEZMÉNNYEL napellen-
zők motoros és kézi kivitelben, napernyők, 
szalagfüggönyök, redőnyök javítása minő-
ségi anyagokból, korrekt áron, garanciával. 
Szentgyörgyi Béla árnyékolástechnika.
Tel.:06/30/9966-871.

FÜRDŐKÁDAK lemez, öntvény javítá-
sa, cseréje és teljes felújítása, zománcozása 
a legfejlettebb technológiával. Szentgyörgyi 
Béla, 06/30/9966-871.

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, 
parkettás munkák, takarítás garanciával, 
minőségi kivitelben, kedvező áron.
262-6283, 06/30/9821-689.

GARÁZSKAPUK szekcionált, hőszige-
telt kivitelben. Úszó, nyíló kapuk. Automata 
kapunyitók. T.: 397-0246, 06/70/3131-414.

KOCSIBEÁLLÓ és garázs készítése 
könnyűszerkezetes fa alapanyagból, rövid 
határidővel, tetszés szerinti kivitelben. 
Szentgyörgyi Béla. 06/30/9966-871.

BÚTORKÉSZÍTÉS intézmények és 
magánszemélyek részére: egyedi bútorok 
tervezése, kivitelezése, iroda- és konyha-
bútorok, galériák, berendezési tárgyak 
minden méretben, rövid határidővel. Gyors, 
szakszerű, minőségi munka elérhető áron! 
1114 Bp., Fadrusz u. 12. Tel.: 209-3086. 
www.fadrusz.hu

HÁZTARTÁSI GÉPEK

BOJLEREK tisztítása, karbantartása, 
cseréje, mikrosütők, WC-tartályok, csapok 
javítása, cseréje garanciával. Ingyenes 
kiszállás. Tel.: 280-2685, sürgős esetben: 
06/30/9346-473.

GELKABUDA! Villanybojlerek, mosó-
gépek, hűtőgépek javítása.
06/30/9606-590, 06/20/5833-307.

AUTOMATAMOSÓGÉPJAVÍTÁS 
garanciával (hajdúsági, Whirlpool, Zanussi 
stb.), hétvégén is. Tel.: 207-3971.

HŰTŐGÉPSZERELŐ gyorsszolgálat a 
kerületben. Fagyasztószekrények, hűtőszek-
rények helyszíni javítása írásos garanciával, 
hétvégén is. Nyugdíjasoknak kedvezmény. 
Tel.: 291-4633 vagy 06/30/9328-870.

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

VILLANYBOJLEREK minden típu-
sának javítása, szervizelése garanciával. 
Gelka-Buda. 247-7077.

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

MOSÓGÉPEK, bojlerek (Hajdú és 
olasz készülékek), hőtárolós kályhák javí-
tása (mosógépek cserelehetősége), ingyenes 
kiszállás. 06/70/2410-802.

HŰTŐGÉPEK, bojlerek, mosó-, mo-
sogatógépek, hőtárolós kályhák javítása 
korrekt áron. 06/20/9112-060, 370-8623.

STELCZER Zsolt háztartásigép-szerelő 
vállalja mosógép, villanybojler, villanytűz-
hely, hőtárolós kályha megbízható javítását 
garanciával, díjtalan kiszállással.
208-4187, 06/20/4191-329.

MOSÓGÉPEK gyors, szakszerű javítása 
garanciával. Kiszállás három órán belül, 
javítás esetén ingyenesen. T.: 285-6335, 
06/70/3159-525, 06/20/2572-866.

SZOLGÁLTATÁS

KÖLTÖZTETÉSLOMTALANÍTÁS! 
Csomagolás ingyen dobozokkal, bútor-
szerelés, zongoraszállítás. Budapesti Teher 
250-0698, 06/20/4116-655.

KÖLTÖZTETÉSCSOMAGOLÁS! 
Bútorszerelés, zongoraszállítás zárt teher-
autókkal! Lomtalanítás!
Euro Teher 430-1951, 06/20/3207-325.

LOMTALANÍTÁS, költöztetés, sittszál-
lítás, pince-, padlástakarítás.
204-5172, 06/30/9215-983.

KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, sittszállí-
tás, pince-, padlástakarítás.
204-5172, 06/30/9215-983.

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

KÖNYVELÉS cégeknek, bérszámfejtés, 
tb-ügyintézés, adóbevallások készítése. 
Megbízható, pontos. Tel.: 06/20/5335-696.

IDŐSEK otthonába történő elhelyezések 
teljes körű ügyintézése.
Tel./fax: 303-2011, 06/30/9820-322.

VESZÉLYES fák kivágása bontással, 
kosaras daruval!
06/26/301-860, 06/30/5766-679.

SZŐNYEGTISZTÍTÓGÉP-kölcsönzés 
házhozszállítással, ablaktisztítás, nagyta-
karítás azonnalra. Irodatakarítás, szőnyeg-, 
kárpittisztítás helyszínen. 06/20/9815-412, 
420-5830, 06/30/4179-525.

KERT-, telektakarítás, favágás, gallyazás, 
kertrendezés, bozótirtás, egyéb kert-telek-
kel kapcsolatos munkák garanciával. Tel.: 
273-0369, fax: 384-0556, 06/20/9475-830.

TÁRSASHÁZKEZELÉS! Kerületi 
székhellyel kft. társasházkezelést vállal 
megfelelő műszaki, jogi háttérrel.
204-0765, 06/20/9578-545.

TÁRSASHÁZAK figyelem: teljes körű 
házkezelést, üzemeltetést referenciával 
vállalunk. Érdeklődni: Áthrium Tóth Bt. 
T.: 466-0922.

RUHAJAVÍTÁS, fénymásolás, kulcs-
másolás, hirdetésfelvétel.
1117 Irinyi József u. 32. T.: 06/20/2179-147.

TAKARÍTÁS! Irodaházak, társasházak, 
intézmények, lépcsőházak, magánlakások 
teljes körű takarítása, garanciával. Tel.:
273-0369, fax: 384-0556, 06/20/9475-830.

FUVARVÁLLALÁS zárt, dobozos 
3x2x2 m rakterű kistehergépkocsival 
Budáról! Sziráki.
Telefon: 395-1217, 06/70/3161-533.

TÁRSASHÁZAK közös képviselete 
szakképesítéssel, 10 éves gyakorlattal.
06/30/9040-803. thiroda@freestart.hu

KONTÉNERES sitt, homok, sóder, föld 
stb. Szállítása. 06/30/2678-989.

KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen! 
Ingyen biztosítunk pótkocsit, dobozokat! 
Bauer-Teher. 281-1881.

DÍSZKERTEK építése, gondozása, 
rendezése. Fakivágás, fák tövestől való ki-
szedése. 06/20/9336-087.

MÉRLEGKÉPES könyvelő PM-regiszt-
rációval és 8 éves gyakorlattal mindenfajta 
könyvelést vállal visszamenőleg is, beszá-
molók készítésével, tanácsadással, tb- és 
APEH-képviselettel, korrekt áron.
T.: 06/20/3370-931.

KÖNYVVIZSGÁLAT, cégátalakítás, 
tanácsadás, könyvelés könyvvizsgálói irá-
nyítással. Telefon: 319-4775, 319-6622.

TÁRSASHÁZAK közös képviseletét vál-
laljuk teljes körű ügyintézéssel. Tel.: 06/30/
2421-730 vagy du. 15 órától 217-4347.

ÉPÍTÉSZTERVEZŐ vállalja rövid 
határidővel lakóházak tervezését, felelős 
műszaki vezetését.
Tel.: 06/20/4293-990, Kovács György.

KERTSZERVIZ, kerti munkák, kerí-
tésfestés, fakivágás, járdakészítés egyebek. 
06/30/4186-663.  gold333@freemail.hu

KÖNYVELÉS, könyvvizsgálat, bér-
számfejtés, adótanácsadás, adóbevallások 
elkészítése, hitelbírálatok előkészítése, va-
gyonértékelés gazdasági társaságok részére. 
Tel.: 382-7060.

REGISZTRÁLT mérlegképes könyvelő 
7 év gyakorlattal mindenfajta könyvelést 
vállal, visszamenőleg is, beszámolók készí-
tésével, tanácsadással, tb- és APEH-képvi-
selettel, korrekt áron. T.: 06/20/3370-931.

KISMAMARUHÁK, kertésznadrágok, 
nadrágok, kötényruhák, fürdőruhák, tuni-
kák készítőtől kedvező áron kaphatók.
Tel.: 203-4979, Tóth Györgyné.

KONTÉNERES sittszállítás sóder, ho-
mok, termőföld. Tel.: 06/20/4646-233.

FÉNYKÉPEZŐGÉPJAVÍTÁS garan-
ciával, Gazdagréten. H–P.: 10–18-ig.
T.: 246-8915.

KÖNYVELÉS, adótanácsadás teljes 
körűen, bérszámfejtéssel visszamenőleg is. 
Summa Konzultáns Kft.
T./fax: 204-6549, 06/70/2108-062.

KÉMÉNY, lépcső, lábazat, szigetelés 
javítása, társasház képviselete, könyvelés, 
jogsegély. Tel.: 06/20/2144-421.

TAKARÍTÁST vállalok egész nap! 
Érdeklődni: 228-1804, este. 

TVANTENNASZÁMÍTÓGÉP

SZÍNES televízió, videó, számítógép, 
monitor helyszíni javítása garanciával, hét-
végén is! Aznapi ingyenes kiszállás, nyugdí-
jasoknak 15% kedvezmény. Hibabejelentés: 
8–20-ig: 309-0418; 284-9003. Elektro Linea 
Szerviz, XI., Kaptárkő u. 10.

TELEVÍZIÓJAVÍTÁS azonnal! (Orion, 
Videoton, ITT, Dual Schneider).
06/20/5423-529, 06/20/5423-586.

PARABOLA, AM-mikró, UPC-direct, 
antennaszerelés, műszeres beállítás, dekó-
derbeüzemelés.
Tel.: 06/20/4483-108, 319-1715.

SZÁMÍTÓGÉPSZERELÉS lakáson, 
nonstop. 06/20/3280-952, 215-7476.

INFORMATIKUS szívesen segít önnek 
számítógépe karbantartásában, fejlesz-
tésében, otthoni hálózata kialakításában, 
üzemeltetésében. 06/20/3379-341.

PCGYORSSZOLGÁLAT. Komputerek 
bővítése, komplett konfigurációk összesze-
relése stb. 208-4649, 06/30/2323-662,
herosstudio.bt@chello.hu

TELEVÍZIÓ, videó, számítógép-monitor 
helyszíni javítása hétvégén is, a bejelentés 
napján az önnel egyeztetett időpontban. 
Díjtalan kiszállás, garancia, 15%-os 
nyugdíjaskedvezmény. Encoder Szerviz. 
Hibabejelentés: 285-6368.

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

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

SZÁMÍTÓGÉPKARBANTARTÁS, 
-bővítés, -beszerzés. Sulinet-beüzemelés. 
Tanácsadás. Internet, hálózat. Hirdetés, 
weboldal. 1000 Ft/óra.
Pluhár János rendszerinformatikus.
Tel.: 06/70/5312-469 vagy 208-0377.

ORION, Videoton tévéjavítás! Villa-
mosmérnök végzettséggel, garanciával! 
06/20/5423-529, 06/20/5423-586.

TELEVÍZIÓ, monitor, komputer és 
egyéb készülékek javítása garanciával, hét-
végén is! Tel.: 203-9806, 06/70/5234-154.

KÖNYV

ANTIKVÁR Felvásárló Központ vásárol 
régi könyveket, könyvgyűjteményeket, 
képes levelezőlapokat azonnali és díjtalan 
kiszállással.
340-3760, 06/30/9220-436, 354-0978.

SZÉPSÉGÁPOLÁS

ENIKÉ Szépségsziget, XI., Tétényi út 
63. I. emelet. Kozmetika, fodrászat, ma-
nikűr, műköröm, pedikűr, testmasszázs, 
talpmasszázs, fogyasztás, cellulutiszkezelés, 
tetoválás, piercing, aurafotózás, asztrológia, 
jövendölés! 06/30/4614-893.

INGYENES interaktív egészségdélután 
április 15-én! Prímatorna, gerinctorna, 
jógabemutatók, 20% bérletkedvezmény 
új vendégeinknek! Hastánc, masszázs, 
intimtorna, dietetikus, szolárium! Forma 
Stúdió, Bartók Béla út 9. 209-5258. 
www.sportkapu.hu/forma

UGRÁLÁSMENTES alakformáló, 
kondíciójavító női torna a fitneszszalo-
nokat kerülő, de szívesen mozgó közép-
korú és idősebb hölgyeknek. Harmónia 
Gyógytorna Stúdió 209-9273, 06/70/2831-
633. XI., Tarcali u. 19.

GYÓGYÁSZAT

INTIMTORNA® tanfolyam indul 
Farkasréten, Újpesten és a Kamaraerdei 
Közösségi Házban. Rusznák Tiborné.
249-3185, 06/30/3106-994,
www.sargavonal.hu/intimtorna

FOGSORKÉSZÍTÉS szükség esetén 
lakásán. Javítás munkaszüneti napokon is. 
Budafok, Árpád u. 45. 226-2792.

NAGY gyakorlattal és referenciával 
rendelkező, szakképzett, magán ápolónő 
betegápolást vállal. Házhoz megyek. 
Érdeklődni: 06/20/3784-103.

BŐRGYÓGYÁSZATI-onkológiai ma-
gánrendelés, általános és gyermekbőrgyó-
gyászat. XII., Alkotás 7/a.
Bejelentkezés: 466-8328, dr. Bánfalvi.

DR. NAGY Erzsébet reumatológiai és 
fizikoterápiai rendelője.
Bp. XI., Karinthy F. út 16.
Bejelentkezés: 209-2470, 06/30/2318-306.

PSZICHIÁTRIAI és homeopátiás rende-
lésen hangulatzavarok, viselkedésproblé-
mák, válsághelyzetek kezelése, hormonális 
zavarok, gyulladások légúti betegségek 
gyógyulásának  homeopátiás támogatása. 
Dr. Katona Edit: 361-1876.

ETELE Egészség Centrum. 1115 
Etele u. 44/b. T.: 204-1600, 205-7587. 
Állapotfelmérés: mindenfajta fizikai és 
lelki betegségekre. Kínai gyógyterápiák 
Candidagomba, allergia és egyéb be-
tegségekre. Minden kedden 17–18-ig 
ingyenes táplálkozás, életmód tanácsadás. 
Akupunktúra, akupresszúra, fogyasztás, 
frissítő- és antistresszmasszázs.
Tatjána Smirnova dr. parapszichológus.

INTIMTORNA® tanfolyam indul 
pénteken 8.00–10.00 speciális gátizom 
gyakorlatokkal, alhasvédő szokásáthango-
lással a szégyenbetegségek megelőzésére, 
gyógyítására. 209-9273, 06/70/2831-633. 
XI., Tarcali u. 19.

GERINCTORNA gyerekeknek, fel-
nőtteknek. Tartásjavítás, hát-, derékfájás 
korszerű mozgásterápiája egyénileg vagy 
kis létszámú csoportokban. Műtét utáni 
rehabilitáció. XI., Tarcali u. 19.
T.: 06/20/9352-347, 209-9273.

RÉGISÉG

KOVÁCS Margit-kerámiát vásárolnék 
centiméterenként 3000–10 000 forintért. 
Tel.: 339-8084.

SZŐNYEGBECSÜS vásárol régi keleti 
szőnyegeket sérült állapotban is.
Kiszállás díjtalan. Tel.: 06/30/4563-938.

GORKA, Gádor, Zsolnay és egyéb 
márkás kerámiákat vásárolna budai gyűjtő 
magas áron. Törött darabok is érdekelnek. 
339-8084. www.magyarkeramia.hu

LEINFORMÁLHATÓ szakember vá-
sárolna régi festményeket, ezüsttárgyakat, 
szőnyeget, bútorokat, porcelánt, órákat, 
hagyatékot. Tel.: 220-5446.

DETREFERENCZY Antikvitás: a 
Gerbaud Átrium-termében megrendezendő 
tavaszi árverésünkre felveszünk: festménye-
ket, porcelánt, ezüstöt, üveg Zsolnay-, Gorka-
tárgyakat, Kovács Margit-figurákat. Arany és 
köves érszereket, karórákat, faszobrokat. Kp. 
és előleg nem akadály. Felvétel: 1056 Bp., Vá-
ci utca 51. 317-7743, 06/30/9423-993.

ÁLLÁS

KLÍMASZERELÉSHEZ szabadidővel 
rendelkező, lehetőleg számlaképes munka-
társat keresek. 365-8035, 06/20/9694-779.

TÁRSKERESÉS

ÉRTELMISÉGIEK, vállalkozók színvo-
nalas társközvetítője fergeteges rendezvé-
nyekkel, programokkal.
Tel.: 269-4589, Kiss Etelka.

30 ÉVES, rendezett életvitelű fiú meg-
ismerkedne független, hozzáillő lánnyal. 
06/20/5277-454.

VEGYES

ELADÓ pianínók garanciával, szállítás-
sal, felhangoltan, a legolcsóbban.
Tel.: 06/20/9124-845, tel./fax: 209-3247.

CSECSEMŐMÉRLEGKÖLCSÖNZÉS, 
szőnyegtisztítógép, barkácsgépek, parket-
tacsiszoló-gép, szobakerékpár, evőeszközök 
stb. kölcsönzése. XI., Bertalan Lajos u. 15. 
Tel.: 06/30/9869-406.

RENDKÍVÜLI banki ügyintézés! Magas 
kamatozású hitelét kiváltjuk alacsony 
kamatozású 5,5% EU szabad felhaszná-
lású hitel, lakásvásárlás akár 25 M 5,5%, 
újépítési+szocpol., bővítés, korszerűsítés. 
06/20/2182-949, 06/30/5537-800.

KÖZLEMÉNY

KÖSZÖNET az adó 1%-áért. A Zólyomi 
Óvoda Alapítvány a befolyt 369 000 Ft-ot 
játékvásárlásra fordította.
Az alapítvány kuratóriuma.

TÖRTÉNELMI Lovastúra Egyesület
az 1%-os adófelajánlásból 42 403 Ft támo-
gatást kapott; 2003-ban működésünkre 
költöttük. 

BUDA-HOLD Kft. INGATLANIRODA
A XI. kerületi önkormányzat kezelésében

Budapest, XXI. kerület zöldövezetében
 Csalitos – Páfrányos út által határolt területen épülő 

lakóparkban 114 m2-es, kétszintes sorházi lakások 
garázzsal és önálló kerttel, 2004. év I. félévi átadással 

leköthetők.
 Értékesítési ár: 35 millió Ft. 

Az állami támogatású lakásvásárlási hitelek és a szoc.pol. 
felvehető a lakásokra!

Ajánlat a használt lakás kínálatunkból:

n VII. Károly körúton eladó rendezett házban 93 nm-es, jelenleg 
irodaként funkcionáló 1. emeleti impozáns 2 + 2 félszoba hal-
los lakás. Irányár: 25 M Ft

Értékesítés és információ: Buda-Hold Kft.
 Tel.: 203-6092, 203-6091, 06-70-381-6318

Referenciák, látványtervek és alaprajzok megtekinthetők 
honlapunkon: www.budahold.hu

Várjuk Kedves Ügyfeleinket további eladó és bérbeadó ingatlan-
ajánlatunkkal, megkeressük az igényeinek megfelelő ingatlant!

Teljes körű ügyintézés! Forduljon hozzánk bizalommal! 

Új építésű ajánlatunk:

BETÉT kamata: évi 11% (EBKM 11,15)
1MFt feletti egyösszegű 3 hónapos lekötött betét után 
+0,5% kamatprémium.
Kérjük, keresse fel személyesen Takarékszövetkezetünket,
vagy  várjuk érdeklődését a  fenti telefonszámokon.

www.siktak.hu

Budapest XI., Fehérvári út 89-95.
Telefon: 382 1600 – 382 1605-ig

Takarékszövetkezetünk az alábbi szolgáltatásokkal várja
a lakossági és vállalkozói ügyfeleket:

l Kedvező betétkonstrukciók, 
l Költségmentes könyves betétek
l Előnyös, gyors hitelfelvételi lehetőség
l Minden igényt kielégítő bankkártya
l INGYENES, megbízható „Homebank”szolgáltatás
l ATM szolgáltatás
l Alacsony díjtételek
l Gyors, rugalmas ügyintézés

SIKLÓS ÉS VIDÉKE 
TAKARÉKSZÖVETKEZET

ITT ÖN IS HIRDETHET!
1/32 oldalas színes hirdetés: 25 000 Ft + áfa

1/32 oldalas fekete-fehér hirdetés: 18 000 Ft + áfa

Hirdetésfelvétel: hétfő–csütörtök: 9–15.30
Bp. XI., Szent Gellért tér 1–3. Telefon: 372-0960

Ajtó? Ablak? BUDALUX!
Az igényes, egyedi nyílászáró 

DECEUNINCK belgaprofilrendszer, 
SIEGENIA német biztonsági vasalat, 
hővisszaverő üvegezéssel alapáron!

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

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

RENDELJEN MÉG TAVALYI ÁRON!

Vállalkozók részére:
Pénzforgalmi számlavezetés, 
Vállalkozói bankkártya
Magánszemélyek részére:
Folyószámla vezetés, bankkártya,
hitelek folyósítása
Betét elhelyezés

1115 Budapest XI., Tétényi út 13.
Tel.: 06-1-203-2392; 481-0548; Fax: 06-1-203-8663
E-mail: budapest@zemplentksz.hu

ZEMPLÉN TAKARÉKSZÖVETKEZET
Budapest Egysége
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Argentin esten vehettek részt az 
argentin kultúra szerelmesei már-
cius 20-án a Fonóban. A főszerepet  
a zene és a tánc kapta.

Az Astor Piazzolla dalokat játszó 
Escualo Quartett muzsikálása szüne-
teiben Bánhidi Petra és Budai László 
tangóbemutatójában gyönyörködhet-
tek a jelenlévők. Az est sajátos argen-
tin mélabúval átitatott hangulatát a 
tangó férfias és nőies, kemény és lágy, 
agresszív és szentimentális ellentétei 
tették még eredetibbé. 

 Kevesen tudják, hogy a mai 
közönség által karakterisztikusan 
tangónak tekintett szenvedélyes, 
de melankolikus táncot eredetileg 
szinte kizárólag vidám, humoros, 
gyakran obszcén szövegű muzsika 
kísérte, és a sokak által ismert tánc-
zenejellege csak a múlt század tízes 

éveiben alakult ki. A 120-140 éves, 
gyökereit tekintve nagyrészt euró-
pai tánczenei vagy folk műfajokat 
ötvöző tangó, többszörös argentin 
import-export eredményeként nyerte 
el a mai alakját. A munkásosztály 
körében népszerű tánc a felsőbb 
társadalmi osztályok körében először 
Európában hódított. A tangóláz az 
„öreg kontinensről” terjedt vissza 
Argentínába, ahol azóta is nemzeti 
tánc. Spanyol–argentin, spanyol–ku-
bai, afrikai elemeket, de mára már 
alig sejthetően polka és mazurka 
stílusjegyeket is ötvöz. Ecsedy Áron 
tangókutató szerint nem igaz, hogy 
a tangó a stricik és a prostituáltak kö-
zötti szexuális kapcsolat ábrázolása 
lenne. A tánc macsó jellege inkább 
a XIX. század végén, a bevándorlás 
miatt aránytalanul megnőtt férfila-
kosság óriási versenyhelyzetbe ke-
rülésével függ össze. Sok férfi jutott 
egy nőre, versengés alakult ki a nők 
kegyeinek megszerzéséért. A nőkhöz 
való közeledés eszköze a tangó lett. 
 Bánhidi Petra és Budai László az 
argentin tangó különböző stílusait 
mutatták be az el choclo irányzattól 
a vals-ig, de a közönség a táncpáros 
egyik tangóshowjából is láthatott 
részleteket. A tánchoz nem a fellépő 
Quartett Escuelo szolgáltatta a zenét. 
Ugyanis az együttes nem a klasszikus 
tangó műfajt, hanem Astor Piazzola 
„tango nuevo”-ját, a tangót klasszi-
kus formákkal és dzsesszelemekkel 
vegyítő irányzatát játssza. Piazzollát 
– aki 1992-ben hunyt el – ma nem-
zeti hősnek tekintik Argentínában. A 
quartett egyébként a Tüskéscápa cí-
mű Piazzolla-tangó után kapta nevét. 
Éjfél után Budai László latinpartija 
várta a jelenlévőket.

W. K. T.

Szabad ülőhely alig akadt ezen a 
szombaton a Fővárosi Művelődési 
Házban, ahol a Budapesti Gyermek-
tánccsoportok Találkozója zajlott.

Frank-Kiss Judit szervezőtől tudtuk 
meg, hogy az évről évre (már több 
mint húsz alkalommal) megren-
dezett találkozóra ezúttal 16 csoport 
jelentkezett, s közülük 12 csoport 
lépett fel. 
 Nemcsak magyar, de sváb, hor-
vát népi táncot is láthattunk az alka-
lomból. Györgyfalvi legényes, Kata-
köszöntő, Bodrogközi játékok és 
táncok, Vásár, Ugrótánc, Balázsok, 
Félre bánat, félre bú... Találomra vá-

Tangóbemutató és Astor Piazzolla szerzemények

Argentin aroma a Fonóban
Lengett a lányok bő szoknyája

Gyermektáncosok az FMH-ban
lasztottam a táncok közül, de nehéz 
eldönteni melyik után tapsolt a leg-
hangosabban a közönség.
 Feledhetetlen élményben volt 
része a szerencséseknek, akik láthat-
ták ezeket a gyermekeket a színpa-
don. Olyan rátermettséggel ropták, 
hogy leírására nincs eléggé kifejező 
szó. Büszke kamaszlegénykék for-
gatták a botot, lengett a lányok bő 
szoknyája, derekukat bátran ölelték 
az ifjak. Tűz, temperamentum, 
biztonság és szépség áradt a népek 
táncaiból. Köszönet az oktatóknak, 
a szervezőknek, s az ifjú táncospa-
lántáknak!

Moldován Ibolya

Van tehetséges utánpótlása a néptáncmozgalomnak

Molnár Katalin képeiben nincs 
kritika, nincs büntetés és nincs 
bűnhődés – hangzott el kiállítá-
sának megnyitóján. 

A Tető galéria adott otthont a fel-
kavaró, energikus alkotásoknak, 
melyek az est vendégét, Horgas 
Eszter fuvolaművészt is megih-
lették. Képről képre járva impro-
vizált dallamokkal kalauzolta 
közönségét a zene és festőművé-
szet határmezsgyéjére. 
 A képek az alkotó elmon-
dása szerint alapanyagukban és 
színeikben is eltérnek a tőle meg-
szokottaktól. Alkotásainak felét 
egyetlen hét alatt festette meg, 
majd hosszú szünet következett. 
A csend, bár sokáig tartott, jót 
tett a művésznek. Későbbi képei 
vidámabbak, melegebb lettek, 
színeikkel a tavaszvárás, a csoda-
várás szimbolizálói is egyben. És 
mintha a jó idő tényleg csak efféle 
kis hívó szóra várt volna, azóta be 
is köszöntött.

S. T. J.
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