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Csatlakozás előtt Esélyegyenlőség

cikkünk a 11. oldaloncikkünk az 5. oldalon

Társadalmi szolidaritás 
vagy éhhalál? Ferge Zsuzsa 
szociológust kérdeztük gaz-
dagréti otthonában.

Szilágyi Ákos tréfás 
gyermekverseket ír, N. 
Horváth Péter érzelmes köl-
teményeket.

cikkünk a 13. oldalon

Kultúrkávézó
Kulturális kávéház nyílik a 
Bukarest utcai volt buszpá-
lyaudvar épületében. A kör-
nyékbeliek tartanak a zajtól.

folytatás a 2. oldalon

Jogos az a választói igény, 
hogy a megválasztott vezetők 
ne csak a választási kampányok 
lázas időszakában adjanak szá-
mot tevékenységükről, hanem 
időről időre tájékoztassák az 
eziránt érdeklődőket program-
juk megvalósulásáról.

Egy szépen megfogalmazott 
választási ígéret igazi tükre a 
költségvetés. Mit sikerült meg-
valósítani és mit nem! Itt már 
nincs helye a magyarázkodó 
szavaknak. A számok magukért 
beszélnek! 

Mire és mennyit 
költünk idén?

összeállításunk a 8-9. oldalon

Immáron fél éve közlekedik a 
kerület egymástól távol eső részeit 
összekötő Újbuda-busz.

A tömegközlekedési eszközről a la-
kosság körében felmérést készítettek. 
E felmérésből kiderül, hogy a kerüle-
tiek hetven százaléka ismeri a buszt, 
és harminc százalékuk rendszeresen 
használja. A járat útvonalával az azt 
használók hetven százaléka elégedett, 
a járatsűrűséggel pedig hatvan szá-
zalékuk. A felmérésből kiderül még, 
hogy az újbudaiak harminc százaléka 
tudta, hogy a járat üzembeállítását 

a kerületi önkormányzat kezdemé-
nyezte, viszont negyven százaléknál is 
többen tudták, hogy az önkormányzat 
a finanszírozója. Az önkormányzat a 
minap újabb fél évre megkötötte az 
Újbuda-busz működtetéséről szóló 
szerződést a BKV Rt.-vel, ez az április 
1. és szeptember 30. közötti időszakra 
szól, és azt is sikerült elérni, hogy 
áremelés nélkül, azaz a tavalyi 10,56 
millió forintos áron működhet  a járat. 
Emellett tervezik, hogy egy korsze-
rűbb, alacsonypadlós buszt állítanak 
forgalomba.

T. H.

Elégedettek az utasok az útvonallal 

Tovább fut az Újbuda-busz

A társasházakat és lakásszövetke-
zeteket érintő fővárosi és egyéb 
felújítási pályázatok, illetve azok 
finanszírozása került szóba április 
3-án a XI. kerületi Közös Képviselők 
Klubjának összejövetelén. 

Ikvai Szabó Imre, a Fővárosi Önkor-
mányzat szociális és lakásügyi bi-
zottságának elnöke a hatlakásosnál 
nagyobb társasházak és célcsoportos 
beruházással létrejött lakásszövet-
kezetek részére 2004-ben hirdetett 
fővárosi felújítási pályázatokról tájé-
koztatott.A május elsejéig közzétett 
fővárosi pályázati feltételek szerinti 
pályázatokat május végéig lehet be-
nyújtani, és július elején már döntés 
születik sorsukról. A pályázatok 
benyújtásának részletes szabályai a 
korábbiakhoz képest változatlanok. 
Ebben az évben kevesebb az igénybe 
vehető forrás, mivel a rehabilitációs 

keretet is érintik a megszorítások, a 
tavalyi 1,9 milliárd forint szabadfel-
használású összeg  helyett idén alig 
1,2 milliárd forint áll rendelkezésre. 
Ebből 750 millió forintot a társasházi 
ágban, a fennmaradó részt pedig a ke-
rületi komplex programok részeként 
használnak fel. A jövő évtől sor kerül 
a túlbürokratizált pályázati rendszer 
adminisztratív megújítására. 2005-től 
az informatikai fejlesztésnek köszön-
hetően a fővárosi pályázathoz például 
nem kell minden évben az egész alapí-
tó okiratot mellékelni, elég lesz azt 
csak egyszer benyújtani, és később 
írásban nyilatkozni arról, hogy nem 
történt változás. 
 Támogatják a fűtési rendszer 
és az épületszerkezet felújítását, a 
tetőszerkezeti javításokat, gázháló-
zati, alapgépészeti, vízzel és szenny-
vízzel kapcsolatos munkálatokat. 

Felújítás, pályázat, hitel
Közös Képviselők Klubja

Nemrég tartottak beszámolót 
a kerületben működő polgárőr 
szervezetek az önkormányzat plé-
numa előtt. A polgárőrök nevében 
Klimstein László beszélt a szerve-
zetek elmúlt évi tevékenységéről 
és eredményeiről.

Klimstein László a Sashegy Polgárőr 
Egyesület elnöke, állandó meghívott 
az önkormányzat közbiztonsági alapít-
ványának kuratóriumában. 
 Mint kiderült, az eredmények 
rendkívül bíztatóak. A tapasztalatok 
azt mutatják, hogy rendkívül hasz-
nos szolgálatot tesznek a polgárőrök 
például akkor, amikor az esti utcákat 
róják. A Véderő Egyesület – elnöke 
Markos György – három esetben ért 
tetten gépjárműtolvajokat, két esetben 
pedig rablásnál lépett közbe. A sashe-
gyiek pedig betörőket, gépkocsifeltö-
rőket fogtak el. 
 Természetesen a többiek sem 
tétlenkedtek: a gazdagrétiek például 
betörők és gépkocsifeltörők elfogásá-
nál segédkeztek, illetve járőröztek az 
iskolák környékén, sportversenyeket 
biztosítottak, részt vettek különböző 
fontos rendőrségi akciókban is. 

Klimstein László úgy foglalta ösz-
sze mindezt az Újbudának, hogy 
nemcsak a konkrét statisztikákat kell 
böngészni, hiszen a polgárőrök már 
azzal is nagy szolgálatot tesznek, hogy 
egyáltalán kint vannak az utcákon és 
figyelnek. Ez már önmagában elegen-
dő ahhoz, hogy elriassza az éppen arra 
ólálkodó bűnözőket. Fontos dolog 
a figyelés is, ezzel egy sor hasznos 
információhoz juthatnak a rendőrök 
bizonyos bűnözők, illetve bűnözőcso-
portok mozgását, szándékait illetően. 
Ugyancsak fontos, hogy a polgárőrök 
iskolákat biztosítanak, jelen vannak a 
tanintézmények előtt. Ezzel elsősor-
ban a kábítószerárusok tevékenységét 
szeretnék lehetetlenné tenni, akik 
egyébként egyre erőszakosabbak és 
aktívabbak kerületünkben is. 
 Ha már itt tartunk, beszélni kell a 
sashegyi polgárőrség kezdeményezé-
séről, akik egy 10 főből álló lovas pol-
gárőrcsapattal is rendelkeznek. Ez a 
csoport főként azokon a víkendházas 
területeken – például Kamaraerdőn, 
illetve a Kőérberki dűlő környékén 
– járőrözik, amelyeket gépkocsival 
nehéz megközelíteni.

Hatékony szerveződések
A bűnözők tartanak a polgárőröktől

Heves indulatoktól, személyeske-
déstől és sértődéstől sem mentes 
lakossági fórumot tartottak április 
7-én Őrmezőn a 4-es metró kör-
nyezetre gyakorolt hatásáról.

A lakók attól tartanak, hogy a la-
kótelep környékére – az ideiglenes 
Kelenföld-őrmezei végállomás építésé-
vel együtt – tervezett beruházások 
folyományaként megnő a levegő- és 
légszennyezettség, lakásaik elértékte-
lenednek. 
 A közel két és fél órás – az 
Őrmezei Közakarat Egyesület és a 
Levegő Munkacsoport szervezésében 
megtartott – fórumon Gulyás László, 
a DBR Metró Projekt Igazgatóságának 
elnöke kiemelte: a metróvonal meg-
építésének gondolata a harmincas 
években vetődött fel, a jelenlegi kon-
cepció ’96 végén kristályosodott ki: 
első ütemben a Kelenföldi és a Keleti 
pályaudvart összekötő, mintegy 7,5 
kilométeres szakasz épül meg. Schaffer 
János, a kerület főépítésze rámutatott: 
a XI. kerületi Önkormányzat vala-
mennyi ciklusban a 4-es metró meg-
építése mellett foglalt állást, a jelenleg 
hatályos, 2001 nyarán elfogadott kép-
viselő-testületi határozat azt mondja 
ki, hogy a vonal végleges végállomása 
a Virágpiacnál lesz. Kovács Irén, az 
önkormányzat főtanácsosa elmondta: 
az önkormányzat továbbra is ezt az 

Parkoló lesz a MÁV-sportpálya helyén
Többen érvelnek a virágpiaci metróvégállomás mellett

elképzelést támogatja; a szakaszolást 
– melynek értelmében a vonal végál-
lomása ideiglenesen a Kelenföld-őr-
mezei megálló lesz – a főváros végezte, 
abba a helyi képviselő-testületnek 
nincs beleszólása.
 A Kelenföldtől a Keleti pályaud-
varig tartó vonal becsült forgalmáról 
elhangzott: naponta 400-420 ezer főt 
szállít majd, csúcsidőben 14,5 ezer fő 
utazik a 4-es metró legforgalmasabb 
szakaszán. A kelenföldi végállomá-
son 160-170 ezer ember jelenik meg, 

Ismét bekerült a főváros középtá-
vú közlekedés-fejlesztési tervébe 
egy déli híd megépítése – közölte 
lapunkkal a fővárosi szocialisták 
frakcióvezetője.

Arra már korábban kormánydöntés 
született, hogy 2006 végéig elkészül 
az M0-ás körgyűrű északi folytatása, 
a Duna-híddal együtt. A Fővárosi 
Közgyűlés a közelmúltban fogadta el 
azt a beruházási tervet, amely szerint 
2007 és 2010 között – csaknem hat-
vanmilliárd forintból – megépülhet az 
Aquincumi híd és a hozzá kapcsolódó 
úthálózat – közölte az Újbudával az 
MSZP fővárosi képviselőcsoportjá-
nak vezetője. Gy. Németh Erzsébet 
elmondta azt is, hogy a hidakkal 
összefüggésben a kerületet leginkább 
érintő újdonság, hogy ismét bekerült 
a főváros középtávú közlekedés-fej-
lesztési tervébe egy újbudai híd is. 
A frakcióvezető lehetséges időpontot 
nem kívánt mondani, ígéretet tett 
azonban arra, hogy az Aquincumi híd 
megépítése – legkésőbb 2010 – után az 
Albertfalvát Csepellel összekötő híd 
lesz a következő. 

K. Zs.

Híd épülhet
Még nincs határidő

ennek negyven százaléka (mintegy 65 
ezer fő) érkezik Budaörs–Gazdagrét 
–Sasad felől. Bánsági György (MSZP), 
a Fővárosi Közgyűlés környezetvédel-
mi bizottságának elnöke kijelentette: 
sajnálja, hogy a fórum megtartására 
csak most került sor, hiszen – mint 
mondta – 2001 nyarán volt lehetőség 
a vélemények kifejtésére. Kiemelte, 
hogy Budapest valamennyi jelen-
tős beruházásánál összeütközésbe 
került a globális és a lokális érdek. 

Tehetségét számtalan díj és szakmai elismerés igazolja. Képzőművészeti alko-
tásaival is egyre több helyen mutatkozik be. Ezúttal a Karinthy Szalonban, ahol 
március 27-től láthatóak a festményei. Cikkünk a 13. oldalon olvasható.

Alföldi Róbert festményei

A két plusz megálló ’96-os áron 16 milliárdba kerülne

folytatás a 7. oldalon

folytatás a 3. oldalon
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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
EURÓPA PARLAMENTI VÁLASZTÁS
A június 13-i Európa parlamenti 
választásra megalakult a XI. 
kerületben a Helyi Választási 
Iroda. Az iroda vezetője dr. Filipsz 
Andrea jegyző lett. A Választási 
Információs Szolgálat címe és 
telefonszáma: XI., Bocskai út 
39–41. I. emelet 130., telefonszám: 
372-4520; faxszám: 466-6936; A 
Helyi Választási Iroda címe és te-
lefonszáma: XI., Bocskai út 39–41. 
(Zsombolyai utcai sarok), telefon-
szám: 372-4500/716 m, faxszám: 
466-9503.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
MOLNÁR GYULA, 16. sz. egyéni 
országgyűlési választókörzet 
(MSZP) Április 22-én, csütör-
tökön 17 órától tartja fogadó-
óráját az MSZP székházban (XI., 
Bikszádi u. 43.).
DR. CSAPODY MIKLÓS, 15. sz. egyé-
ni országgyűlési választókörzet 
(MDF) Minden szerdán 18 órától 
tartja fogadóóráját az MDF ke-
rületi székházában (Bartók B. út 
61.).
SZABÓ VILMOS országgyűlési kép-
viselő (MSZP lista) április 29-én, 
csütörtökön 17 órától tartja foga-
dóóráját a Bartók Béla út 19. szám 
alatti klubban (bejárat a Mészöly 
utca felöl).
WIESZT JÁNOS önkormányzati 
képviselő április 29-én, csütörtö-
kön 17 órától tartja fogadóóráját 
a Bartók Béla út 19. szám alatti 
klubban (bejárat a Mészöly utca 
felöl).

MSZPÜGYELET
Az MSZP kerületi szervezete hét-
főtől péntekig 9–18 óráig, szom-
baton 10–13 óráig ügyeletet tart 
kerületi irodájában (XI., Bikszádi 
u. 43.).

ORBÁN VIKTORLÁTOGATÁS
Az Európa parlamenti választá-
sok kampányában Orbán Viktor 
több fontos helyszínre ellátogat. 
Április 14-én, szerdán 18 órakor 
Gazdagréten, a Nagyszeben téren 
találkozik a XI. kerületi lakosok-
kal. 

FIDESZ ÜGYELETE ÉS JOGSEGÉLYE
A Fidesz XI. kerületi szervezete 
minden hétfőn 11–18 óráig ügye-
letet tart irodájában (XI., Budafoki 
út 9–11.).

A MUNKÁSPÁRT HÍREI
A Munkáspárt kerületi szerve-
zete hétfőtől csütörtökig 10–16, 
pénteken 10–13 óráig tartja nyitva 
irodáját (XI., Bartók Béla u. 79.). 
Ugyanitt ingyenes szépirodalmi 
kiskönyvtár is várja az érdeklő-
dőket.

NÉMETNYELVTANFOLYAM
Május 3-tól folytatódik a XI. 
kerületi Német Kisebbségi 
Önkormányzat által szervezet 
kedvezményes vizsga-előkészítő 
németnyelv-tanfolyam. Várnak 
minden érdeklődő kerületi 
tanulót és dolgozót a Bocskai úti 
Általános Iskolába. Beiratkozás 
és szintfelmérés: április 29-én csü-
törtökön 17 órakor. Tájékoztatás: 
Schweighoffer Krisztina, telefon: 
06/20/517-3230, 209-1723, e-mail: 
chsch@axelero.hu 

SZDSZPROGRAM
Április 27-én, kedden 18 órakor 
az SZDSZ kerületi székházában 
(XI., Ecsed u. 13.) folytatódik a 
Liberális Klub sorozata. Ezúttal 
Bácskai Tamás professzor Mitől 
független a Magyar Nemzeti Bank 
címmel tart előadást.

MIÉPPROGRAM
Április 15-én, csütörtökön 18 
órakor a Magyar Igazság és Élet 
Pártja kampánynyitó nagy-
gyűlését tartja. Az eseményre az 
Általános Vállalkozási Főiskola 
(XI., Villányi út 11–13.) konferen-
ciatermében kerül sor. A nagy-
gyűlés főszónokai Csurka István, 
a MIÉP elnöke és dr. Hegedűs 
Loránt, a MIÉP európai uniós 
listavezetője.

KDNPESEMÉNY
Április 15-én, csütörtökön 17.30 
órakor a Keresztény Demokrata 
Néppárt helyi szervezete taggyű-
lést tart kerületi helyiségében (XI., 
Karinthy F. út 9.). az EU parla-
menti képviselők választásáról, a 
KDNP jelenlegi helyzetéről.

EMLÉKTÁBLAAVATÁS
A holokauszt 60. évfordulója 
alkalmából az egykori lágymá-
nyosi zsinagógának és elpusztult 
híveinek emlékére emléktáblát 
avatnak április 28-án 13 órakor a 
XI.,  Zsombolyai u. 6. szám alatt 
(TIT stúdió – földszint). Beszédet 
mondanak: Molnár Gyula polgár-
mester és Kardos Péter főrabbi.

JÓTÉKONYSÁGI ELŐADÁS
Április 22-én, csütörtökön 18 óra-
kor Szent Margit Gimnáziumban 
(XI., Villányi út 5–7.) a Hit és 
Haza Polgári Kör rendezésében a 
Polgári Körök a Kultúráért című 
jótékonysági előadásra várják 
az érdeklődőket. A rendezvény 
bevételeit a délvidéki „Aracs 95 
Pusztatemplomért” Egyesület ja-
vára gyűjtik.  

MESEKERT
Április 23-24-25-én a Kertészeti 
Egyetem arborétumában (XI., 
Villányi út 29–43.) rendezett dísz-
növény szakkiállításhoz kapcso-
lódva, újra megnyílik a mesekert. 
Az önkormányzat támogatásának 
köszönhetően a kerületi óvodák és 
iskolák csoportjai ingyenesen is-
merkedhetnek meg a kertészkedés 
örömeivel kertészmérnök-hallga-
tók irányításával, mindhárom nap 
9 és 19 óra között.

A XI. kerületi Diákönkormányzat 
(DÖK) március 31-én rendkívüli 
ülést tartott. Az esemény résztve-
vői elsősorban a kábítószer elleni 
küzdelem hatékonyabbá tételéről 
tanácskoztak.

Elsőként dr. Czellér Ferenc rendőr 
ezredes szólt a fiatalokhoz. A XI. 
kerületi Rendőrkapitányság vezetője, 
aki 2001 végétől tölti be ezt a posztot, 
elmondta, milyen nehézségekkel jár a 
141 000 fős kerület rendjének felügye-
lete. A sok lakos és a nagy tér bizony 
megnehezíti a rendőrök munkáját. 
Érdekes, hogy a 4-es metró megépü-
lésének sem tudnak maradéktalanul 
örülni a BRFK szakemberei, ugyanis 
az elkövetők ezzel a tömegközlekedési 
eszközzel tudnak majd a leggyorsab-
ban elmenekülni. A Móricz Zsigmond 
körtér és a Kosztolányi Dezső tér eb-
ből a szempontból egyébként is ideális 
terep a rablótámadások végrehajtói 
számára. Czellér Ferenc ezt követően 
grafikonok segítségével adott képet az 
elmúlt két esztendő bűnözési adatai-
nak változásáról. A gépkocsilopások 
száma sajnos továbbra is magasnak 

Tájékoztatás, megelőzés, segítségnyújtás

Diákokkal a drogok ellen

mondható, ám a lopások, betöréses 
lopások és rablótámadások száma 
egyaránt jelentősen csökkent. A tizen-
éves fiatalok a rablótámadások gyako-
ri célpontjai: az elkövetők többnyire 
mobiltelefonjukat vagy pénzüket tu-
lajdonítják el. Mivel a támadónál akár 
kés is lehet, az ezredes azt tanácsolta, 
hogy hősködés helyett át kell adni a 

kért értéktárgyat, mert egy telefon 
pótolható, az élet azonban nem. Az 
úgynevezett kábítószer-bűnözés is 
súlyos problémát jelent. A jelenlegi 
szigorú szabályozás értelmében a 
fogyasztókat is elfogják, ám a fő cél 
természetesen a terjesztők lekapcsolá-
sa. Gyakran előfordul, hogy a rablótá-
madásokat elkövető tizenéves fiatalok 
kábítószer hatása alatt hajtják végre a 
bűncselekményt, és fel sem fogják, mit 
művelnek. Sokuk azért kezd el lopni, 
hogy előteremtse a droghoz szükséges 
anyagi fedezetet. Végül arra bíztatta 
a diákokat, hogy ha bármilyen pana-
szuk vagy javaslatuk van, bizalommal 
forduljanak hozzá és kollégáihoz.
 Czellér Ferenctől Sógor Zsolt, 
a BRFK drogprevenciós referense 
vette át a szót. A szakember felkérte 
a diákönkormányzat tagjait, hogy 
javaslataikkal, ötleteikkel segítsék a 
kábítószer-ellenes küzdelmet. Mivel a 
DÖK a kerület valamennyi középis-
koláját képviseli, nagyon sok fiatalt 
tudnak tájékoztatni a drogfogyasztás 
veszélyeiről. Sógor Zsolt körbeadta az 
úgynevezett drogtáskát is. Ezt a spe-
ciális tájékoztatóeszközt igyekeznek 
minden iskolában bemutatni kábító-
szer-megelőzési előadások keretében. 
Így a diákok láthatják, hogy mi az, 
amitől távol kell tartaniuk magukat.

Dergán Ádám

Dr. Czellér Ferenc: bízzanak bennünk

Ingyenes konzultáció, 
fogászati szűrés. 

Széles körű, fájdalommentes 
fogászati ellátás,

fogfehérítés, röntgen.
MOL EP, Budai EP szerződés.

Rendelés: 
Hétfő-péntek: 8-20-ig 

Bejelentkezés: 209-3344 
Cím: 1111 Budapest,

Bartók Béla út 20. I/6.

Egyéni képességfejlesztés, 
testnevelés úszásoktatással. 

Szeretettel várjuk azokat,
akik szeretnék, hogy gyermekeik

kis létszámú környezetben
tölthessék óvodai életüket.

Magyar–angol nyelvű 
Montessouri óvodánkba 

felvételt hirdetünk

Két és féltől hét éves korig a 
2004/2005-ös tanévre.

1214 Bp., Szabadság u. 14/a.
Faragó Tünde óvodavezető.

06/30/372-4502  n  www.amiovink.hu

Felújítás, pályázat, hitel
Közös Képviselők Klubja

Míg különösen előnyben részesítik 
az életveszély-elhárítást szolgáló 
pályázati célokat – a nagyobb bajban 
lévőket előrébb rangsorolva –, addig 
az esztétikai felújításokat hátra sorol-
ják. A felújítási támogatást a város-
rehabilitációs célterületeken és az 
akcióterületeken elhelyezkedő társas-
házak, lakásszövetkezetek kérhetnek. 
A területek besorolása a kerületek 
kompetenciájába tartozik. A célterü-
letek és az akcióterületek többoldalas 
listája és az ezeket bemutató térkép 
a www.budapest.hu weboldalról már 
jelenleg is letölthető, de részét képezi 
a mindenkor érvényes pályázati ki-
írásnak is. 
 A vissza nem térítendő fővárosi 
támogatás mértéke a teljes költség 25 
vagy 30 százaléka, feltéve, hogy az ille-
tékes kerület legalább ilyen arányú tá-
mogatást nyújt. A felújítási támogatás 
csak a lakástörvény szerint privatizált, 
egykori állami vagy önkormányzati 
bérlakások után jár.
 Szalai László energetikai szak-
értő, a Nemzeti Energiamegtakarítási 
Program részeként a (NEP-2004-1) la-
kossági energiamegtakarítást támoga-
tó programot ismertette. Társasházak 
és lakásszövetkezetek is részt vehetnek 
ezen a programon, feltéve, ha nincs 
60 napot meghaladó köztartozásuk 
és/vagy nem áll fenn esetükben 
állami támogatással kapcsolatos 
szerződésszegés. 1994 előtt épült épü-
letek nyílászáró cseréjére, felújítására, 
hőszigetelésére, meglévő fűtési rend-

szer cseréjére, korszerűsítésére és a 
használati melegvíz termelő rendszer 
korszerűsítésére kérhető támogatás.  
Az utólagosan fizetendő támogatás 
mértéke a beruházási összeg 30 szá-
zaléka, de maximum 350 ezer forint 
lakásonként, magánházaknál 500 
ezer forint. Ha csak a nyílászárókat 
korszerűsítik, 24 ezer forint a négyzet-
méterenként felvehető támogatás. Az 
önrész mértéke 25 százalék. 
 Csomosné Balla Jolán osztályveze-
tő, az OTP Bank új hitelkonstrukció-
ját ismertette, amelyet társasházaknak 
és lakásszövetkezeteknek mindenfajta 
pályázat elnyeréséhez mint önrész 
kiegészítést ajánlanak. A hitelfelvétel 
feltétele, hogy az érintetteknek ne 
legyen banki tartozása, a bevétel-
maradványok fedezzék a törlesztő 
részleteket és a hitelfelvételt a tulaj-
donostársak kétharmada támogassa. 
Ingatlanfedezet mellett a bank a teljes 
beruházási költséget hitelezni tudja. 
Az ingatlanfedezet nélküli hitelek 
esetében 30 százalék önrész mellett 
a bank a költségek 70 százalékáig 
hitelez. Egyszerű felújítási, és lakás-
takarékpénztári (ltp.) betétfedezettel 
bíró felújítási hitelt is fel lehet venni, 
mindkettőt kamattámogatással vagy 
kamattámogatás nélkül. 
 Csabai László igazgatóhelyettes 
bemutatta az OTP Lakás-takarék-
pénztár Rt. társasházak és lakás-
szövetkezetek részére hirdetett 
megtakarítás és hitellehetőségét, a 
lakás-előtakarékossági szerződést. A 
szerződés keretében az előtakarékos-
kodó betéteket helyez el a lakás-taka-

rékpénztárnál, majd hitelképessége 
és a szerződésben meghatározott 
feltételek teljesülése esetén lakáscélú 
kölcsönt vehet fel a közös tulajdonban 
álló épületrészek felújításához és kor-
szerűsítéséhez. A szerződéses összeg 
a megtakarításból (a minimum 50 
hónap betétbefizetései, az adott év-
ben befizetett betétek után jóváírt 30 
százalékos állami támogatás, az ezek 
után járó 3 százalékos betéti kamat) és 
a fix 6 százalékos kamatozású lakás-
kölcsönből áll.
 Braxatoris Judit pénzügyi tanács-
adó az IFC Nemzetközi Pénzügyi 
Társaság energiahatékonysági garan-
cia programjáról tájékoztatott, amely 
az OTP Bank Rt., a Raiffeisen Bank 
Rt., az Erste Bank és a HVB Bank 
banki hiteltermékeihez kapcsolódó 
kiegészítő hitelgarancia, amellyel a 
társasházak és lakásszövetkezetek  
hitelképességüket növelhetik. Az IFC 
a Globális Természetvédelmi Alappal 
a magyar energiahatékonysági piac 
fejlesztésére, ezenbelül a társasházi 
és lakásszövetkezeti fűtéskorszerűsí-
tésre törekszik. Legfontosabb célja az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentése. 
 A hitelgarancia igénylésének 
feltétele, hogy energiamegtakarítást 
eredményezzen a beruházás. Ezek 
szerint támogatják a fűtéskorsze-
rűsítést, a nyílászárók cseréjét, a 
hőszigetelést, viszont nem segítik elő 
a távhőszolgáltatásról való leválást. 
Mint megtudtuk, terméküket komp-
lexebb energetikai beruházásoknál 
különösen javasolják. Az általuk 
kívánt pénzügyi kritériumok teljes 
összhangban vannak a banki elvárá-
sokkal.

Wihart-Kiss Tamás

folytatás az 1. oldalról
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Téves információk alapján kezdtek 
el aláírást gyűjteni Kelenföldön a 
Bikás-domb körül lakók a parkba 
tervezett műfüves focipálya meg-
építése ellen. 

Olyan hírek kaptak szárnyra, hogy 
nemzeti rangadókat akarnak a hely-
színen lebonyolítani a pálya megépü-
lése esetén. Ez azonban teljességgel 
hibás információ, hiszen a cél az, 
hogy a park sportfunkcióját továbbra 
is a tömegsport, az iskolai testnevelés 
és az utánpótlás-nevelés számára 
tartsák meg – mondta Görög András 
alpolgármester azon a március 30-
án tartott megbeszélésen, melyre az 
aláírásgyűjtők kezdeményezőit hívták 
meg, hogy közvetlen felvilágosítást 
adjanak a tervezett beruházásról. 
 Az eseményen a projekt tervezője, 
Hlatky Katalin bemutatta a terveket, 
és elmondta, hogy a főváros más ré-
szein is megvalósultak ilyen beruhá-
zások, melyeket szintén a tömegsport 
céljaira építettek, ilyen például a Láng 
park is. Az alpolgármester elmond-
ta, az önkormányzat saját forrásból 
nem tudja színvonalasan felújítani a 
lepusztult 7,5 hektáros parkot.  
 Az önkormányzat pályázott  a 
Bozsik-program keretében az Ifjúsági 
és Sportminisztériumnál, hogy meg-
építhesse a kor követelményeinek 
megfelelő, szabvány méretű, műfüves 
pályát, amely három kispályára is fel-
osztható. A focipálya azonban csak 
töredéke a területnek, hiszen a hatal-
mas parkban pihenő részt és egyéb 
sportolásra, például kosárlabdázásra 
alkalmas részt is megépítenek majd. 
A teljes beruházás költsége mintegy 
570 millió forintra rúg, és több év 

alatt valósítható meg, részben a met-
róépítéshez kapcsolódva. A műfüves 
pálya és kiszolgáló helyiségei részére 
elnyert összeg nyolcvanmillió forint, 
amit másra nem fordíthat az önkor-

mányzat. A beruházás első ütemeként 
ez valósulna meg. 
 A lakók képviselői az eseményen 
elmondták, félnek, hogy megszűnik a 
park ingyenes használta, illetve, hogy 
csökken a zöldfelület. Ezenkívül a 
lelátó és a reflektorok okozta zaj- és 
fényártalomtól is tartanak. Ezek a 
főbb okok, ami miatt tiltakoznak a 
beruházás ellen. 
 Görög András hangsúlyozta a 
környék és a kerület gyermekei, fia-
taljai számára épül a műfüves sport-
pálya. Üzemeltetni az önkormányzat 
sportosztálya fogja a pályát. A park 
használata továbbra is ingyenes lesz, 

de el fogják keríteni, hogy ne lehessen 
megrongálni, és őrszolgálat vigyáz 
majd rá. Elmondta, korántsem olyan 
reflektorokat kell elképzelni, mint 
a stadionokéi. Lelátó jelenleg is van 
a parkban, ami pedig a pályát fogja 
szegélyezni, maximum háromszáz fő 
befogadására lesz alkalmas. A pálya 
megépülése révén a terület minőségi 

fejlődésen megy át, és ez növeli az 
értékét, ami a környező lakások áraira 
is kedvezően hat majd. A parkfenn-
tartáshoz szükséges locsolást pedig 
egy fúrt kút segítségével oldják meg, 
ez azért lényeges, mert jelenleg, ha 
nem esik az eső, a növények kiégnek. 
A park az átépüléssel megszűnik a 
hajléktalanok és narkósok zugának 
lenni. Görög András kiemelte, ezzel 
a beruházással az önkormányzat célja 
az, hogy olyan helyet teremtsen, ahol 
mindenki szabadon kikapcsolódhat, 
és ahol a környékben élők is igazán jól 
érzik magukat.

(tallián)

Színvonalas tömegsport Kelenföldön

Tájékoztatták a tiltakozókat

A teljes beruházás 570 millió forintba kerül

Budapest Főváros XI. kerületi Önkor-
mányzata pályázatot hirdet a felnőtt 

lakosság egészségének megőrzésére, 
fejlesztésére és rehabilitációjára.

A pályázat célja, hogy a rendelkezésre álló 
erőforrások optimális felhasználásával a kerület 
lakosainak a betegségek megelőzésében segít-
séget nyújthasson a kiegyensúlyozott regionális 
fejlődés érdekében. A pályázat 2004. évi meghir-
detésekor a támogatásra fordítható keret: 5 millió 
forint. A támogatás mértéke: a költségvetési 
szerv és jogi személyiségű nonprofit szervezet 
esetében a projekt elszámolható összes költsé-
gének 70%-a. A pályázat vissza nem térítendő 
támogatás elnyerésére irányul.
Általános pályázati feltételek:
Pályázatot nyújthat be: bármely jogi személyként 
Magyarországon bejegyzett, országos, regioná-
lis vagy helyi szinten működő, közhasznú vagy 
kiemelten közhasznú alapítvány, egyesület, szö-
vetség, egyházi szervezet, közhasznú társaság, 
mely alapító okirata szerint a pályázati célként 
megfogalmazottakat munkájában alkalmazza. 
Nem pályázhat: gazdasági társaság, jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve 
országos szervezet jogi személyiséggel nem 
rendelkező helyi szervezete.
A támogatás felhasználása: a támogatást el-
sősorban programok megvalósítására lehet for-
dítani személyi és dologi kiadások formájában. 
Működési költségek finanszírozására legfeljebb 
a pályázati keretösszeg 10%-a használható fel 
(pl.: telefon, fűtés, világítás). 50 000 forintot meg-
haladó értékű tárgyak beszerzésére a támogatás 
nem használható fel. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2004. 
május 14. A teljes pályázati felhívás és az adatlap 
átvehető a XI. kerületi Egészségügyi Szolgálat 
1119 Budapest, Fejér Lipót u. 59. sz. központjá-
ban; valamint letölthető a www.bp11.hu és a 
www.ujbuda.hu weboldalakról.

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

8.00–16.00-ig

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

205-5949 
06/30/2946-511

EREDETVIZSGÁLAT
ZÖLD KÁRTYA

Zöld 
Szerviz

KŐSZEG-BÜKFÜRDŐ!

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 szereteel!

Kirándulás autóbusszal az 
Alpokalján!

Kerti kisgép és motoros kasza akció!
Elektromos és motoros láncfűrész, permetezők, 
lombszívók, aprítók, betonvágók, talajfúrók.
Láncok és tárcsák gépi élezése.

Stihlviking Márkakereskedés és szerviz.
1116 Bp., Gépész u. 14. Tel/fax: (06-1) 228-0753

Ezentúl más feladatok várnak a 
környezeti neveléssel foglalkozó 
civil szervezetekre, ezért át kell áll-
niuk egy másfajta gondolkodásra.

Ezt a gondolatot hangsúlyozta 
Czipán Katalin, a Környezet- és Ter-
mészetvédelmi Oktatóközpontok 
Programiroda igazgatónője a Kör-
nyezeti Nevelési és Kommunikációs 
Országos Szövetségének (KOKOSZ) 
tavaszi közgyűlésén, melyre a kerületi 
TIT Stúdióban került sor.
 A KOKOSZ az 1983-ban szer-
vezett oktatóközponti hálózatnak az 
utódja. A szervezet célkitűzései között 
szerepel a környezeti tudatosság, 
érzékenység fejlesztése és a környezet-
harmonikus magatartás megerősítése, 
az oktatóközpontok hálózatának segí-
tése, a hazai és nemzetközi szakmai 
kapcsolatokat ápolása. A szövetség 
jelen van szerte az országban, képvi-
selik a környezeti nevelés, képzés, to-
vábbképzés és közművelődés minden 
területét. A KOKOSZ jelentős részt 
vállal a környezeti nevelés, ismeret-

átadás, tudatformálás kormányzati 
feladataiból: 1998 óta programjuk 
konkrét célja a terepi környezeti neve-
lés-oktatás szövetségen belüli szakmai 
koordinálása, az oktatási intézmények 
erdei iskolai, terepi környezeti nevelési 
munkájának segítése, szervezése, va-
lamint – a nemzeti parkokkal közösen 
– a terepi oktatóbázisok tevékenységé-
nek szakmai tervezése, és azok műkö-
désében való részvétel. 
 Az április elején megtartott ese-
ményen Czipán Katalin elmondta:  
egyre több pályázatban, programban 
jelenik meg a környezettudatosság, 
az állam egyre több pénzt fordít erre. 
Ezek az összegek azonban már nem 
külön az egyes civil szervezetek által 
megpályázhatók, nem önálló prog-
ramok, hanem integráltan jelennek 
meg a különböző más pályázatokkal. 
Regionálisan lesz egyre több pénz a 
nemzeti környezetvédelmi progra-
mokra, ami együttműködést igényel 
a civil és állami szervezetek között. 
Czipán Katalin szerint a jövőben az 
jelent igazi kihívást a szervezetek 

Több pénz jut a környezeti nevelésre
KOKOSZ közgyűlés a TIT Stúdióban

részére, hogyan tudnak bekapcso-
lódni ezekbe a programokba, hogyan 
tudnak együttműködni az önkor-
mányzatokkal, és tartalommal meg-
tölteni a pályázati kérdőíveket. 
 Együtt kell működni, nyitni kell 
a többi környezetvédelmi szervezet 
felé, meg kell határozni, hogy melyek 
azok a prioritások, amelyek érdekében 
együttes erővel szólalnak fel, ma már 
csak ez vezethet a sikerhez – hang-
súlyozta az igazgatónő.
 Karlovits Márta, a Környezetvé-
delmi és Vízügyi Minisztérium  
főosztályvezetője megköszönte a 
KOKOSZ-nak a középiskolák számá-
ra készített segédlethez nyújtott segít-
ségét. Véleménye szerint a KOKOSZ-
nak még nem sikerült érvényesíteni 
az érdekeit a különböző fórumokon. 
Az ellentéteket félre kellene tenni, és 
a hatékony munka érdekében együtt-
működési megállapodást kellene alá-
írni a környezeti neveléssel foglalkozó 
civil szervezeteknek és a KÖVIM-nek, 
mondta a főosztályvezető.

(leopold)

Budapest Főváros XI. kerületi 
Önkormányzata pályázatot hirdet a 

TÁBOROZTATÁSI ALAP terhére

n nyelvi táborok 
n álló- vagy vándortáborok 
n környezeti kultúrát fejlesztő táborok

anyagi támogatásának elnyerésére.

A pályázat célja az, hogy segítséget nyújtson 
a XI. kerületi gyermek- és ifjúsági szervezetek 
nyelvi táborainak, hagyományos álló- vagy 
vándortáborainak, környezeti kultúrát fejlesztő 
táborainak megszervezéséhez.

Pályázni lehet minden olyan XI. kerületi szék-
helyű civil és egyházi szervezetnek, egyesüle-
teknek, alapítványoknak, nevelési, oktatási és 
kulturális intézményeknek, amelyek vállalják, 
hogy egészséges és kulturált körülmények 
között gondoskodnak a diákság szabadidejé-
nek hasznos eltöltéséről.
Pályázni csak az erre a célra elkészített pályá-
zati űrlapokon lehet, melyek beszerezhetők 
a XI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodáján (1113 Bp., 
Bocskai út 39–41.) és a Polgármesteri Hivatal  
Oktatási és Kulturális Irodáján (1117 Bp. Erőmű 
utca 4.), vagy letölthetők www.bp11.hu-ról az 
interneten.

A pályázatok beadási határideje: 2004. 
május 3. A pályázatok beadásának helye: 
Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális 
Iroda (1117 Budapest, Erőmű utca 4.).
Információ: 372-3478. A pályázatokat 30 napon 
belül bírálja el a polgármesteri vezetés.
A borítékra kérjük ráírni: 
TÁBOROZTATÁSI PÁLYÁZAT 2004.

Molnár Gyula, polgármester

Önkormányzati pályázatok

Parkoló épül a sportpályán
Érvek a virágpiaci metróvégállomás mellett

Bánsági György úgy látta: a Bartók 
Béla út zsúfoltságának csökkentése 
érdekében el kell kezdeni építeni a 
négyes metrót. 
 Lukács András, a Levegő Mun-
kacsoport elnöke a Kelenföldi végál-
lomás megépítésével párhuzamosan 
tervezett beruházásokról – a Budaörsi 
út forgalmát csökkentő, kétszer egy-
sávos bekötőútról; a buszvégállomás-
ról; a Kérő utca szomszédságába, a 
jelenlegi sportpálya helyére tervezett, 
1400 gépjármű befogadására alkalmas 
parkolóról – úgy vélekedett, hogy 
megzavarnák a lakótelep életét, s ha 
a megálló a Budaörsi úthoz kerülne, 
megépítésükre nem volna szükség. 
 Jellinek János, a térség önkor-
mányzati képviselője hangsúlyozta: 
azon igyekeznek, hogy a bekötőút és a 
parkoló a lehető legtávolabb húzódjon 
a lakótelep házaitól, ugyanakkor úgy 
látta, hogy a MÁV tulajdonában lévő 
sportpályáért nem kár, az őrmezeiek 
amúgy is ritkán használták, ezért nem 
is nyújt be petíciót a fennmaradása 
érdekében. 
 Jakab Árpád – aki az előző cik-
lusban volt a térség önkormányzati 
képviselője – ugyanakkor úgy látta: 
a hiányzó két megálló (Gazdagrét–
Virágpiac) megépítése a 25 ezer 
gazdagréti és a 40 ezer budaörsi lakó 
érdekeit is szolgálná. Válaszában 
Gulyás László azzal érvelt: a hiányzó 

két megálló és a köztük vezető 2,6 
kilométeres vonal megépítése ’96-os 
áron számolva 16 milliárd forintba 
kerülne. A  hiányzó két állomás 
forgalma a teljes vonal forgalmának 
felét sem érné el. Hozzátette: végleges 
formájában a metró a Virágpiacig 
tart majd, ám azt a vonalat, melynek 
építését el sem kezdik, nem lehet meg-
hosszabbítani. Az ezek után szót kapó 
lakók hiányolták az Őrmezőt érintő 
elképzelések és pontos tervek bemu-
tatását. Azon félelmeiknek adtak han-
got, hogy a vasútvonal és a Budaörsi út 
közé szorított lakótelepet a megépülő 
bekötőút tökéletesen elzárná a kül-
világtól. Hangsúlyozták: aki autóval 
indult el Budaörs vagy Gazdagrét 
felől, az az őrmezei parkolóban nem 
fog kiszállni, hogy metróval folytassa 
útját – de a lakótelep levegőjét még a 
parkolóba érkező autók is szennyezni 
fogják. Sérelmezték továbbá, hogy a 
parkoló épp a sportpálya helyére ke-
rülne, s kilátásba helyezték: valameny-
nyi lehetséges eszközt megragadnak, 
hogy megakadályozzák az elképzelés 
valóra váltását. Felkérték az építte-
tőket: a végállomást helyezzék ki a 
Virágpiachoz, s a lakótelepre ne épül-
jön se parkoló, se buszpályaudvar. Úgy 
látták, hogy a jelenlegi tervek Őrmező 
életminőségének romlását – többek 
között légszennyezést, zajártalmakat 
–, valamint a lakótelep lakásainak elér-
téktelenedését eredményezik majd. 

(regényi)

folytatás az 1. oldalról

Ré
vé

sz
 M

ar
ia

nn
a



A 26%-ban 
szerepel a 
kötelező esz-
közfejlesztés, 
benne van  
a P o l g á r -
m e s t e r i 
Hivatal festé-
se, és benne 
vannak a 
köztisztvis-
elők egyéb 
k ö l t s é g e i 
is. Tehát a 

lebontás után ez a 26% az intézménye-
inknél kevesebb, mint az éves infláció 
várható mértéke! Az intézmények 
ugyanis dologi kiadásaikat csak 5%-
kal növelhették, az infláció mértéke 
pedig 6-6,2% -os, és a hírek szerint 
tovább növekszik! A közüzemi díjak 
emelkedése, az áfa-kulcsok drasztikus 
növekedése miatt jóval többet kell 
majd fizetni ezekért a szolgáltatáso-
kért. 2003-ban az összes intézmény 
közüzemi díja 325 millió forint volt 
2004- ben a terv 384 millió. Ez 17,9 
%-os növekedés. Véleményem szerint 
ez kevés lesz ahhoz, hogy az intézmé-
nyek ki tudják fizetni a számlákat.
 2002 szeptembere óta a személyi 
bér ismét változatlan maradt, sőt a 
törvény változása miatt idén nem lesz 
13. havi fizetés! A kormányprogram a 
ciklus egészére folyamatos reálbér-nö-
vekedést ígért, nos most már a szinten 
tartás sem valósul meg, nemhogy a 
növekedés. 

Jankó István
önkormányzati képviselő

Fidesz Magyar Polgári Szövetség

PÁRTOK4 ÚJBUDA 2004. ÁPRILIS 14.

Természetesen igen, a látogatásoknak 
és a kis történelmi visszapillantásnak 
is, amit egy hónapja éppen a rendi 
gyűléseknél hagytunk abba, Hunyadi 
János és Mátyás király korában, ami-
kor a kormányzó, majd pedig az ural-
kodó nem nélkülözhette már a rendi 
gyűlés intézményét, hiszen erre a kor 
modern államában nagy szüksége 
volt. Nemcsak háborús időkben, már 
a török invázió közeledtével, hanem 
a békében: az állam megszervezése 
és működtetése, ahogy ma szoktuk 
mondani: a stabilitás érdekében is. 
 Kikből állt a rendi gyűlés? Az 
egyháziak és a mágnások a középkor 
századaitól személyesen is jelen voltak 
az országos gyűléseken. Az érsekek és 
a megyés püspökök, a bárók, illetve 
a főnemességből kikerült vármegyei 
főispánok később tisztségük jogán 
is helyet foglaltak a gyűlésben, a 17. 
századtól kezdve a királyi tanács 
tagjaival együtt. Más volt a helyzet 
a megyei köznemesség, a serviensek 
képviselőivel, akik  maguk is mindig a 
személyes jelenlétet óhajtották volna, a 
gyűlésen való megjelenés mégsem vált 
bevett szokássá, mert ez, illetve a meg-
felelő megjelenés: a „reprezentáció” 
anyagilag nagyon megterhelte volna 
őket. A távolmaradókat igen súlyos 
büntetéssel: 400 aranyforint bírság fe-
nyegette meg, tehát a kisnemes vagy a 
nagy büntetést, vagy a jelenlét tetemes 
költségeit választhatta csupán.
 A mohácsi vész utáni „vérziva-
taros századok” az ország három 
részre szakadásával az egész magyar 
történelmi fejlődést megakasztották, s 
természetesen a képviseleti rendszerre 
és szokásokra is súlyos kihatással 
voltak. A hódoltságban, a török aláve-
tettség területein a szultáni birodalmi 
beosztás, közigazgatás és szokások 
uralkodtak, magyar rendi képviselet-
ről és annak fejlődéséről tehát csak a 
Habsburg-kézen maradt ún. királyi 
Magyarországon, illetve az Erdélyi 
Fejedelemségben beszélhetünk.

Számos érdeklődőt és szimpa-
tizánst vonzott április 2-án a 
Jobbik Magyarországért Moz-
galom kampánynyitója. Sokan 
voltak kíváncsiak annak a po-
litikai erőnek az alternatíváira, 
amely nem képviselteti magát az 
uniós parlamenti választáson, lis-
tát sem állít, mindezek ellenére a 
kampányban mégis aktívan részt 
vállal. A Fővárosi Művelődési 
Házban megtartott rendezvényen 
a párt alelnöke, Balczó Zoltán 
fejtette ki a Jobbik álláspontját. 
Beszédében hangsúlyozta: a 
júniusi választás igazi tétje fel-
fogásuk szerint nem az, hogy 
milyen arányban oszlik majd 
meg a 24 képviselői hely a pártok 
között, mivel ez lényegében nem 
befolyásolja hazánk érdekeinek 
érvényesítését. Az unió 732 tagot 
számláló Parlamentjének ugyan-
is a jogalkotás területén csupán 
korlátozott jogosítványai vannak. 
A parlamenten belül pedig a 
majdan európai pártfrakciókban 
működő 24 magyar képviselő 
nem lesz képes kellő mértékben 
képviselni a nemzeti érdekeket. 
Az unióhoz való csatlakozásunk 
káros következményeinek tagla-
lása után az alelnök a szavazástól 
való távolmaradásra buzdította a 
jelenlévőket. 

JMM kampánynyitó

Ha b s bu r g 
Ferdinánd 
(1526–1564) 
országgyű-
lési meghí-
vóleveleiben 
már nem a 
„nemesség 
egyetemét” 
s z ó l í to t t a 
meg, hanem 
csak azt 

kérte a vármegyéktől, hogy küldje-
nek követeket – a nemesek személyes 
megjelenése helyett. Ezeket a köve-
teket nevezték ablegatusoknak, akik 
nem egyszerűen helyettesítették a 
nemeseket, hanem már képviselték is 
őket mint az egész vármegye közös-
ségének küldöttei. Ők az országgyű-
léseknek már teljes jogú törvényhozó 
tagjai voltak. Igaz, hogy Miksa császár 
idejében, 1572-ben az országgyűlésből 
távolmaradó nemeseket sújtó bírság 
még mindig érvényben volt, 1606-tól 
azonban, amikor a magyar rendi or-
szággyűlés rendjét és szervezetét vég-
legesítették, a szó modern értelmében 
vett követ általi képviselet vált kizáró-
lagossá. Ez a kettéválás azt is hozta, 
hogy a főnemesség és a kisnemesség (a 
két rend) végleg elkülönült egymástól, 
másrészt pedig együtt járt a vármegye 
hatáskörének kibővülésével, szerepe 
és súlya megnövekedésével.
 A királyi Magyarország szabad 
királyi városai már e cím és a vele 
járó jogok megszerzése óta, tehát a 
középkor első századaitól követekkel 
képviseltették magukat, 1405-ig alkal-

Csapody Miklós:

A Mohács utáni országgyűlések
manként, azután pedig rendszeresen. 
Ezek a követek – kereskedőkből, 
kézművesekből, szőlőbirtokosokból, 
patikusokból stb. lett tekintélyes 
városi polgárok, vagy főként Nyugat-
Magyarországon és a Felvidéken a kis-
számú, polgáriasodó városi nemesség 
tagjai – nem a nemességük, hanem 
városuk polgárjogán, az ún. ország-
rendiség alapján vettek részt a gyűlé-
seken. Ezeket a városi követeket nem 
a maihoz hasonló módon közvetlenül 
maguk a polgárok választották, ha-
nem a városi magisztrátus (a tanács) 
küldte őket el a diétára.
 Ugyancsak követekkel képvisel-
tették magukat az egyházi testületek: 
a káptalanok és a konventek is, a 
kiváltságokkal rendelkező apátok 
és prépostok, továbbá a birtokokkal 
rendelkező szerzetesrendek kolostori 
elöljárói, és az egyetlen magyar alap-
ítású rend, a pálosok főnöke is. Ezeken 
kívül orátorok (szónokok, szóvivők) 
útján képviseltették magukat a ma-
gyar országgyűlésben Szlavónia és 
Horvátország tartományi gyűlései is, 
és a magyar Tengermellék, két követ-
tel. Az erdélyi országgyűlés külön-
válásáig természetesen Erdély nemes-
sége és főpapsága is jelen volt a gyű-
lésben, a székely székek és a Szászföld 
követeivel egyetemben. 1608 után a 
királyi tanács nem főrangú tanácsosai 
és a királyi tábla bírái, illetve ítélőmes-
terei az alsótábla (az alsóház) tagjai 
lettek. Ebben az alsótáblában nyertek 
képviseletet 1790-től a jászkunok és a 
hajdúk kerületi követei is.
 A törvényhatóságok és a városok 
követei kezdettől fogva követutasí-
tásokkal mentek a gyűlésbe, vagyis 
nem képviselhettek akármit, hanem 
kötött mandátumuk volt. Még a kö-
vetutasításnál is szorosabb megkötést 
jelentettek számukra az ún. intések, 
amelyeket a törvényhatóságok fő-
tisztjeitől kaptak. A követek kötelesek 
voltak küldetésükben ezeknek meg-
felelően eljárni.

A kerületi költségvetésről

Ami a számok mögött van

HALM OPTIKA

Cím: Bartók Béla út 136. 
Tel: 203-98-07 Nyitva: H-P 9–16.45.

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

n Udvarias kiszolgálás
n Szolid árak

n Pontos munka
Szemüveg rendelés esetén:

n Egész nap ingyenes a szemvizsgálat
n Kemény szemüvegtok ajándékba

Fotókidolgozás 1 nap alatt Kodak 
minőségben. 

Már digitális előhívás is!

LEGALÁBB ÖT ÉRV SZÓL MELLETTÜNK:

Megállapodást kötött a Magyar 
Demokrata Fórum, a Független 
Kisgazdapárt és a Magyar 
Demokrata Néppárt. A három párt 
közös listát állít a nyári Európa 
Parlamenti választásokra.

A 2002-es választások után le kellett 
vonnunk a tanulságot: az MDF és a 
Fidesz összefogása kevés ahhoz, hogy 
valamennyi jobbközép választó el-
menjen szavazni, ezért szélesítettük 
a megállapodásban résztvevő pártok, 
szervezetek körét. A Fidesz és az MDF 
együttműködése ettől még változat-
lanul fennáll – mondta Fodor Vince, 
az MDF helyi képviselője. A párt hat 
százalékra taksált ismertségét, elfoga-
dottságát is növelni szeretné ezzel.
 Az együttműködéssel a jobboldali 
összefogást kívántuk erősíteni, s véde-
kezni a két nagy párt dominanciája 
ellen. Mindezzel együtt természetesen 
a Fideszt is stratégiai partnerünknek 

tekintjük – nyilatkozta Busi Kálmán 
(FKGP). – Az FKGP csatlakozásával 
azon kisgazda szavazók megjelenésére 
is számítani lehet, akik eddig nem 
mentek el szavazni.
 Az MDNP célja a nemzeti-kon-
zervatív centrumban való részvétel, az 
antalli értékeken nyugvó, szélsőségek-
től mentes politika megteremtése volt. 
A három párt együttműködésével 
létrejövő nemzeti centrum politikai 
alternatívává kíván válni a 2006-os 
országgyűlési választásokra – fogal-
mazott Tóth László, az 1994 és ’98 
közötti ciklus alpolgármestere, hoz-
zátéve: szerinte a Fidesz – a politikájá-
ban megnyilvánuló populista elemek 
miatt – nem feltétlenül alkalmas egy 
nemzeti-konzervatív centrumpárt 
szerepére. – Az együttműködésen 
ráérünk később gondolkodni. Az 
MDNP és a Fidesz jelenleg külön lis-
tán indul – mondta.

R. H.

Összefogás a jobbközépért
Közös Európa Parlamenti lista

REFERENCIAÜZLET
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10 ÉVESEK VAGYUNK!
  10% KEDVEZMÉNYT ADUNK

(Karolina út sarok, a 61-es villamosmegálló,
a 40-es busz és a 12-es busz megállójánál.)

Tel.: 466-7725

Az Ecsed utcai Liberális Klub vendége 
április 6-án este Ludassy Mária volt. A 
filozófus előadásában a liberalizmus 
ősi előzményéről, a keresztény uni-
verzalizmusról szólt, és arról, hogy mi 
ez a gondolatrendszer és ma milyen 
formában él tovább. Az előadó például 
beszélt az angoloknak az indiai nőket 
érintő emberjogi tevékenységéről, ami 

akkoriban felforgató cselekedetnek 
számított. Elmondta, egyes afrikai 
népeknél még ma is élő hagyomány 
a kislányok nemi szervének megcson-
kítása, mellyel egy életre megfosztják 
őket a szexualitás örömélménytől. 
Ludassy Mária példák sokaságával 
mutatta be, hogy az emberi jogi uni-
verzalizmus nem mondhat le arról, 
hogy fellépjen az ember méltósága 
és élete védelmében, még ha az adott 
kor elutasítással viseltetik is iránta. 
Utóbb mindig bebizonyosodik, hogy 
érdemes a kirekesztés, az emberi 
megaláztatás ellen fellépni. Az előadó 
a demokrácia és a liberalizmus érték-
rendszerének összevetésekor rámuta-
tott, hogy olykor nehezen összeegyez-
tethető fogalmakról van szó, mivel az 
utóbbi elitisztikus elemekkel vegyített 
és erős tolerancia jellemzi. A liberaliz-
mus lényegénél fogva egykor segítette 
a nemzeti érzés kialakulását, de amint 
létrehozta azt, máris összeegyeztet-
hetetlenné vált a két eszme. Nyugat-
Európa ezt azonban mára megha-
ladta, de Kelet-Közép Európában és a 
mai magyar közéletben máig is tetten 
érhető a kibékíthetetlenség. 

Tallián

Küzdelem az ember méltóságáért
Liberális Klub

Ludassy Mária

Dr. Csapody Miklós

Rendelő: XI., Fegyvernek u. 52.
Rendelési idő: 

kedd: 10-12-ig, 16-19-ig,
szerda: 9-12-ig, 15-18-ig

Bejelentkezés a 203-6797-es 
telefonszámon.

Ezúton értesítem tisztelt 
pácienseimet, hogy

BŐRGYÓGYÁSZATI 
MAGÁNRENDELÉSEM

Dr. Kádár László
bőrgyógyász szakorvos

06-20/922-1388

helye, ideje 2004. április 
elsejével megváltozik.

A március utolsó szombatján tartott parlamenti látogatás résztvevői 
közül a legtöbben nemcsak a közös körséta időpontját, de a magyar 
országgyűlések történetének első részét is elolvasták az Újbudában, 
és kérdezték: lesz-e folytatása?

(3. rész)

Jankó István

A XI. kerületi Önkormányzat 
képviselő-testülete 2004. február 
19-én elfogadta a városrész idei 
költségvetését. 

Az Újbuda kerületi újság márciusi 
számában számolt be a rendelet el-
fogadásáról. Úgy gondolom, hogy a 
költségvetésünk legjelentősebb részét 
a nevelési-oktatási terület képezi, illik 
kicsit bővebben és sokkal árnyaltab-
ban szólni róla, mint azt az Újbuda 
gyors tudósítása tette. 
 Szögezzük le az elején, hogy a 
tanuló alapú normatívák értéke nem 
fedezi a közoktatás ellátásának pénz-
ügyi szükségleteit. Sohasem fedezte. 
Minden Önkormányzatnak ki kell 
egészítenie saját forrásaiból ezt az 
összeget. Viszont nem mindegy, 
hogy a kiegészítés milyen mértékű. 
Sajnos a takarékossági intézkedések 
elérték az Önkormányzatokat is, így 
az állami normatíva idén csak 3%-
kal növekedett, ami azt eredményezi, 
hogy az infláció, az áfa-kulcsok és 
az energia árak növekedése miatt az 
Önkormányzatunknak ismét mélyen 
a zsebébe kell nyúlni, hogy fenn tudja 
tartani intézményeit. 
 Amit a dologi kiadásokról ír az 
Újbuda, az valóban így szerepelt az 
előterjesztésben, csakhogy ha egy picit 
kibontjuk a számokat, egészen más 
kép tárul elénk.
 Az újság és az előterjesztés szerint 
a dologi kiadások önkormányzati 
szinten 26%-al növekedtek. Szép nagy 
szám, azt is hihetnénk, hogy az in-
tézményeknél is ennyi az emelkedés.  
Nézzük meg közelebbről ezt a számot.  
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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

Ételek, tartósítószerek,
fémek, vegyszerek,
fogászati anyagok 

allergiájának kimutatása
több mint 100 féle allergénre.
Hörghurut, asztma kezelése,

homeopátiás gyakorlat is.

Cím: XI., Fegyvernek u. 52. 
(a Profi mögött)

Előjegyzés: 203-6797

a Szent Teréz Rendelőben.

ALLERGOLÓGIA
Dr. Szilágyi Ibolya

magánrendelése

Néhány nappal az Európai Unióhoz 
való csatlakozás előtt Ferge Zsuzsa 
szociológust, szegénységkutatót 
a tágabb haza, Magyarország és a 
szűkebb otthon, Gazdagrét problé-
máiról: a szegénységről és a lehet-
séges megoldásokról kérdeztük. 

n  Egy budapestinek  hússzor nagyobb 
a vásárlóereje, mint egy battonya-
inak, mit jelent ez a szociológus 
szemével? 

A rendszerváltás utáni új lehetősége-
ket nagyon egyenlőtlenül használták 
ki az emberek mind jövedelem-, mind 
pedig tulajdonszerzésben. Ennek az 
újkapitalista piacnak a körülményei 
közé csak egy szűk réteg volt képes 
felkészülten belépni, viszont ők ug-
rásra készen várták, hogy tulajdont 
szerezzenek. Ők részben a kádári 
nomenklatúra, részben pedig már az 
első kormány emberei közül valók. 
A rendszerváltás utáni első négy év-
ben jelentős újraelosztás ment végbe, 
ami azóta folytatódik, a mindenkori 
kormányzatokhoz közelállóknak jobb 
szerzési lehetőségeket adva. Az ország 
közös vagyonának privatizálása meg-
történt, de hogy ebből a felnőtt állam-
polgároknak hány százaléka vette ki a 
részét, arról fogalmunk sincs. Talán a 
tizede. Mindeközben pedig a külföldi 
tőke is igen nagy részeket hasított ki 
magának.

n  Hogy érti, hogy fogalmuk sincs a 
privatizációs elosztás mértékéről? 

Nem tudjuk, hogy mekkorák a 
tulajdoni egyenlőtlenségek, csak 
azt tudjuk, hogy borzasztó nagyok. 
Méréseink alapján kicsit tisztább a 
kép a jövedelem-egyenlőtlenségek 
területén. Mindkét esetben az tör-
tént, hogy a szabályozásban nem a 
huszadik század nyugati kapitaliz-
musát követtük, hanem a XIX. szá-
zad közepének még szabályozatlan 
kapitalizmusát. Figyelmen kívül 
maradt, hogy nyugaton a piac hibáit, 
embertelenségeit fokozatosan meg-
próbálták jogokkal, társadalmilag 
kikényszerített erkölccsel kordában 
tartani. De Magyarországon a négy 
évtizedes lefojtott nyilvánosság után 
minden szétpattant, és közerkölcs 
hiányában, az „aki kapja marja” lett az 
úr a tulajdonlás és a jövedelemszerzés 
tekintetében. A Battonya–Budapest 
szakadék nemcsak a falu–nagyváros 
ellentétet, de a fővároson belüli létet is 
jellemzi, ez a hajléktalanokról, vagy a 
minimálbérért dolgozó családokról 
is szól. 

n  Felfedezhető-e bármely eddig 
kormányzó politikai elit tevékenysé-
gében, hogy törekszik ennek kom-
penzálására? 

Eddig borzasztó kevés történt ez 
ügyben. Az első kormányzat a szo-
ciális törvénnyel a zuhanók alá hálót 
próbált húzni, de ez nagyon lyukas 
volt. A második kormány a gazda-
sági nehézségek és a Bokros-csomag 
miatt inkább elvett, mint adott.  
A harmadik kormány nem foglalko-
zott a szegénységgel, mert fő céljának 
a középosztály építését tekintette. A 
mostani kormány érzékelni látszik a 

helyzet tűrhetetlenségét, és az uniós 
elvárásoknak is igyekszik megfelelni. 
Létezik ugyanis az európai szociális 
modell, aminek a társadalmi össze-
tartozás erősítése az egyik összetevője, 
és a küzdelem a kirekesztés, illetve a 
szegénység ellen. Ez baloldali prog-
ramnak tekinthető, de fogékonyság 
oldalaktól függetlenül nagyon sokak-
ban van, hogy a nyomorúságot tűrhe-
tetlennek tekintsék. A miniszterelnök 
februári beszédében – amiből csak a 
három közpolitikai javaslat maradt 
meg a fejekben – elsőként mondta 
ki, hogy Magyarországon elfogadha-
tatlanul magas a szegénység. Ez mi-
niszterelnöki szinten most hangzott 

el először. A kirekesztés elleni közös 
jelentés tavaly elkészült, erre építve 
kell elkészíteni egy többéves cselekvési 
tervet az egyenlőtlenség csökkenté-
sére. Jó lenne, ha ez nemcsak a kor-
mányzat magánügyeként készülne, 
hanem a civilek is részt vennének 
benne. Egy ilyen szervezet, a Szociális 
Szakmai Szövetség tagjaként szívesen 
beszélek az Újbudában erről.  A mi fel-
adatunk az, hogy felerősítsük a hang-
talanok hangját. 

n  Hogy látja, az emberek részt akarnak 
venni a közügyekben? 

Kutyasétáltatáskor sokat beszélgetünk 
a telepen lakókkal, hihetetlen kész-
séget tapasztalok a tenni akarásra, 
sokan segítenének például a telepen 
élő hajléktalanokon. Nagy a toleran-
cia és a segítő szándék bennük, de 
hiányzik az információ ehhez. Másik 
téma ilyenkor a Gazdagrét melletti 
gyönyörű zöldterület, ami a köz- és 
magánfelelőtlenség miatt lassan sze-
métlerakóvá válik. 

n  Egy budapesti otthonnal rendelkező 
és családban élő ember számára, mit 
jelent a szegénység? 

Egyesek elfordítják a fejüket, mert 
zavaró. Mások részvétet éreznek – 
és igyekeznek maguk is tenni, és 
rávenni a politikát a cselekvésre. 
Azonban a szegénység nagy része nem 
látszik – vagy mert vidékre költöznek, 

A diploma sem véd a lecsúszástól 
vagy gettóba szorulnak, mert gettóso-
dás is létezik. Sok idős ember pedig 
bezárkózik, és csupán minimális vá-
sárlásra lép ki a lakásából. A nagy sze-
génység fenyegetést is jelent, de nem 
csupán éhséglázadásra kell gondolni, 
hanem arra, hogy sokakban felmerül: 
engem is elérhet ez a sors! 

n  Félnek az emberek a lecsúszástól? 
Félnek, hogy elveszítik az állásukat, 
majd a lakásukat, végül mindent. Tíz 
évvel ezelőtt még nem volt ennyire 
világos az emberek előtt, hogy nincs 
mindenkire szükség. Ma már a diplo-
mások is tudják, hogy az egzisztencia-
vesztés bekövetkezhet. 

n  Egy középfokú végzettségű, középko-
rú nő számára, mit rejt a jövő?

-Ennek a korosztálynak, nemektől 
függetlenül a munkahely elvesztése 
katasztrófa, még ha van is szak-
májuk. Ma Magyarországon a női 
szegénység nem jellemző. Bár van két 
veszélyeztetett csoport, a gyereküket 
egyedül nevelő anyák és a nagyon idős 
nyugdíjasok. Probléma még, hogy a 
most nyugdíjas korba kerülők már 
egy évtizede minimálbéren bejelentve 
dolgoztak. Szembesülni fognak azzal, 
hogy rendkívül alacsony nyugdíjra 
lesznek jogosultak. Lassan észre kell 
venni, hogy nem magukkal tesznek 
jót, ha így vannak bejelentve! 

n  Az EU alapelvei közé tartozik az élet-
minőség és életszínvonal emelése. 
Az öngondoskodás vagy a társadalmi 
szolidaritás irányába vezet az út? 

Ez az erősebb érdekek érvényesülé-
sétől is függ. A hosszú távú előrelátás 
nincs mindenkibe beleprogramozva, 
ahhoz többgenerációs biztonságos lét 
kell. Akinek a kenyér megvásárlása 
vagy a víz kifizetése gondot okoz, 
nem tud így gondolkodni. A társa-
dalmilag szolidáris megoldások azt 
jelentik, hogy hozzájárulok a közös 
kasszához, amikor erre módom van, 
adó és járulék formájában, amikor pe-
dig szükséget szenvedek, én is kapok. 
Ám ezt a szolidáris magatartást főként 
a neoliberális gondolkodók bírálják. 

Társadalmi szolidaritás vagy éhhalál?

FOGÁSZAT

MÁGNESTERÁPIA

FOGÁSZAT

MÁGNESTERÁPIA
Reumás fájdalmak, 

trombózis megelőzés
vitalitás növelés
allergia, fülzúgás

csont és sebgyógyítás

365-06-01
XI., Villányi út 1.

Fogágybetegségek kezelése
lézerterápia

Bokros Lajos és mások a szolidaritást 
nem közös társadalmi kötelezettség-
ként értelmezik, hanem úgy, hogy a 
gazdagok adnak a szegényeknek. De 
ezt jótékonyságnak hívják! Az egyén 
soha nem képes csak önmagára tá-
maszkodni. Ugyanis a magánbiztosí-
tóknál tartott pénze mögött is állami 
garancia van. Ez paradox helyzet! 
Ezért szükség van egy olyan társa-
dalmi minimum jövedelemre, amit az 
emberi lét fenntartásához mindenki 
megkaphat. Pápai enciklikák, balol-
dali utópiák szólnak erről: jogom van 
a léthez, mert megszülettem. 

n  A munkalapú jövedelemről át kell tér-
ni az állampolgári alapjövedelemre. 
Hogy néz ki ez a gyakorlatban? 

Több nyugat európai kormányzat, 
sőt maga az EU is úgy gondolja, 
hogy ebbe az irányba kell haladni. 
A gondolat legkönnyebben úgy va-
lósítható meg ma, ha csoportonként 
vezetik be az alapjövedelmet. Például 
minden nyugdíjas kap egy alapnyug-
díjat, ezenfelül pedig azt a differenciált 
nyugdíjat, amiért korábban járulékot 
fizetett. Ez csökkenteti a szegénységet 
– csak nem eléggé. Nem könnyű a 
megoldás, hiszen aki nettó befizető, 
az ellenérzéssel viseltethet. De ha a 
globális munkaerőpiac úgy fog mű-
ködni, hogy az emberek nagyobb ré-
szére nincs szükség, a források pedig 
bővülnek, akkor csak két lehetőség 
marad: az éhenhalás vagy a szolidáris 
megoldás. 

n  A rendszerváltás eufóriáját kiábrán-
dulás követte. Mit várhatunk az uniós 
csatlakozástól rövid és hosszú távon? 

Feltételezéseim lehetnek csupán. 
De az eddigiek azt mutatták, hogy a 
szegényebbek: Görögország, Írország, 
Spanyolország, Portugália csatlako-
zásuk után hamarosan szárnyalni 
kezdtek. Az unión belül hasonulnak 
egymáshoz az országok, a rosszabb 
helyzetben lévők jönnek felfelé. 

n  De most sokkal többen és más feltétel-
rendszerben állunk be a körbe. 

Ha az Európai Unió meg akar ma-
radni annak, ami, akkor nem enged-
heti meg, hogy a mostani helyzetben 
hagyja az újakat. Hiszen átjárás lesz 
egymás között, pisztollyal nem tart-
hatja kívül az embereket. Remélem, 
hogy három, tizenöt év múlva, nem-
csak gazdasági, hanem civilizatórikus 
értelemben is ki tudjuk használni azt 
a lehetőséget, hogy egy biztonságosan 
megépített, demokratikusan működő 
társadalomnak a részei vagyunk. 
Hazánkban jelenleg a szegénységen 
túl a korrupció is elég nagy probléma. 
Megszűntünk felháborodni azon, 
ha valaki korrupt, azt hisszük, hogy 
nem tehetünk ellene semmit, és ezzel 
kiszállunk a játékból. A demokrácia 
törékennyé válhat ezen a ponton is. 
Én Deák Ferencet „minta demok-
ratának” tekintem, akit mindenféle 
posztokkal megkínáltak, de semmit 
nem fogadott el. A polgári erények azt 
jelentik: részt veszek a közügyekben, 
és jogom van ahhoz, hogy az általam 
helyesnek tartott utat kövessem, még 
ha ez a hatalomnak nem tetszik. József 
Attila ezt úgy mondta „az én vezérem 
bensőmből vezérel”. 

n  Hogy érzi magát budapestiként és 
újbudaiként? 

Rosszul érzem magam, ha látom, 
hogy a város lerohad, szürkül. Közben 
persze épül is, de rosszul építkezik. 
Az új épületek egy része szép, de egy-
máshoz nem illenek, az összhatás 
nem harmonikus. Írországban vagy 
Finnországban jártamkor nagyon 
tetszett, hogy a gazdagabbak házai 
stílusukban olyanok, mint a többi, 
csak jobban karban tartják őket. Nem 
örülök annak sem, hogy bevásárlóköz-
pontokkal agyonnyomták a budapesti 
kiskereskedelmet. Mióta Gazdagréten 
élek, bezárt az órás, és egy sor olyan kis 
üzlet, ami barátságossá, színessé teszi 
a létet. Budapest jó hangulatú, pezsgő 
város lehetne, de nem mindig az. A 
gazdagréti telep szélén pedig nagyon 
szeretek élni. Nyitottságot és barátsá-
gosságot tapasztalok, és ezt élvezem. 

Tallián Hedvig

Budapest jó hangulatú, pezsgő város lehetne
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A TV11 MŰSORA
2004. ÁPRILIS 1428.

Klubprogramok
MOZGÁSSÉRÜLTEK KLUBJA

Keveháza u. 19–21.

Április 21. 14 óra: klubnap.

VÖRÖSKERESZT CSEVEGŐ KLUB
Neszmélyi út 36.,  Idősek Otthona

Március 23. 14 óra: klubnap.

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

A klub a 35-55 éves keresztény értelmi-
ségiek tartalmas társas együttlétét segíti. 
Jelentkezni lehet hétfőnként 17–18 óra 
között. Információ: 395-3445 (20–22 
között). ÁPRILIS 24. 10.30  Látogatás a 
Magyar Nemzeti Galériába, a Közös és el-
térő utakon c. kiállítás megtekintése.

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  csü-
törtök délutánonként 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 1518IG Egyesült Zenei 
Királyság/United Music Kingdom.
ÁPRILIS 15. 21.00 Jazz Turbulence.
ÁPRILIS 16. 22.00 Sound On Ultra Loud.
ÁPRILIS 17. 21.00 Tilos Rádió hanghul-
lámlovaglás. ÁPRILIS 18. 21.00  Selector – 
Little Axe (Real World, London), Kava Kava 
(Chocolate Fireguard Records, Leeds), 
Beat Dis (Mama Records, Budapest).
ÁPRILIS 20. 19.00 Hatalom és digitális tér. 
„Milyen tér épül itt?” beszélgetéssorozat.
ÁPRILIS 20. 21.00 Gravefruit, Brownfield 
– Up Date-sorozat. ÁPRILIS 22. 21.00  In-
Fusion 2 . ÁPRILIS 23. 21.00 Russendisko, 
Wladimir Kaminer, Jurij Gurzsi (D).

ÁPRILIS 28. 20.00 Imperial Crowns (USA).

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

ÁPRILIS 15. 9.00 ÉS 10.30  Rigócsőr király-
fi, a Fogi Színház előadása gyermekeknek.
ÁPRILIS 17. ÉS 24. 10.0013.30IG  Szín-
játszó-műhely.
ÁPRILIS 21. 13.0015.00IG: 
Cukorbetegek Klubja.
ÁPRILIS 25. 10.30  A békakirály, 
Domonkos Béla bábelőadása.
ÁPRILIS 26. 17.0018.00IG  Lakos Imre 
alpolgármester fogadóórája.
HÉTFŐ 14.0016.00IG  Életet az éveknek 
Nyugdíjas Klub, a Vöröskereszt 11/16 és 
11/17 sz. alapszervezete; 16.0018.00
IG  Családok a Családokért Polgári 
Egyesület (klubnap); 18.30 AKH Gesualdo 
Kamarakórus (próba).
KEDD 14.00  Albertfalvai Keresztény Társas 
Kör Nyugdíjas Klubja. SZERDA 17.00
19.00IG  Albertfalvai Polgárok Köre.
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 1019IG ÉS SZOM
BATON 1014IG internetezés.

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

HÉTFŐ 18.00: Tajcsi-csikung foglalkozás.

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

ÁPRILIS 20. 10.00  Nemzeti Civil Alapprog-
ram – Beszélgetés a kormányzat civil stra-
tégiájáról és a kulturális szervezetekről.
ÁPRILIS 24. VIII. nemzetközi legényes 
verseny és emlékműsor Martin György 
tiszteletére.
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 14. 18.00: tánctanulás Sava-
nyú val; 20.00: Méta együttes, magyar 
népzenei koncert és táncház.
ÁPRILIS 15. Fonó a Fonóban, a Fonó zene-
kar koncertje; vendég: Rossa László
ÁPRILIS 16. Kua Etnika (Indonézia).

ÁPRILIS 17. Samsara kvartett.
ÁPRILIS 18. Valja Balkanszka & Petar 
Janev (Bulgária). ÁPRILIS 21. 18.00  
Tánctanulás Savanyúval; 20.00  Tükrös 
zenekar, magyar népzenei koncert és 
táncház. ÁPRILIS 22. Fanfara complexa 
(csángó táncház). ÁPRILIS 23. Dresch 
Quartet. ÁPRILIS 24. 10.00  Családcsábító 
a Fonóba!; 20.00  Steamboat (Svájc).
ÁPRILIS 28. 18.00 Tánctanulás 
Savanyúval; 20.00 Erdélyi zenék klubja: 

Gázsa zenekar. A külön nem jelölt progra-
mok 20 órakor kezdődnek.

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

ÁPRILIS 15., 22. ÉS 29. 18.00  Táncstúdió.

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

ÁPRILIS 16. 19.00 Rece-Fice balkáni 
táncház. ÁPRILIS 17.  9.30  Futrinka 

Játszósziget hétvégi családi játszóház; 
18.00 Indiai est. HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 
9.0012.00IG  Tücsök-zene: muzsika 
klub kisgyerekeknek; 19.00  Greenfields 
ír táncház. KEDD 17.00  Muzsikás gyer-
mektáncház és kézművesműhely. KEDD, 
SZERDA, PÉNTEK 9.30  Zsebi baba délelőtti 
játszóháza.
SZOMBAT 13.00  XI./11. Lágymányosi 
Bélyeggyűjtő Kör. VASÁRNAP 8.00  Buda-
pesti Hobby Klub. 

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

ÁPRILIS 15. 17.00  Csapody Vera növény-
barát kör: Növénytársulások.
ÁPRILIS 19. 18.00  Akvarista szakkör: 
Planktonhatározás; 18.00  Gombász szak-
kör: Toscanai városok.
ÁPRILIS 22. 14.00  A Föld Napja rendez-
vény a kerületi iskolák részvételével. 
Újbuda önkormányzata és a PSZK közös 
szervezése.
ÁPRILIS 23. 18.00  Törpenyúl klub: A tör-
penyúl származása.
ÁPRILIS 26. 18.00  Gombász szakkör: 
Rekviem egy kipusztult gombáért. Tanul-
mányi kirándulás: ÁPRILIS 24. Szár liget. 
Találkozás: 7.20, Déli pu. A Tatabánya–
Komárom felé induló vonat hátulról a 3. 
kocsijában. Vezető: Szentmiklósi Zsófia.

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

műKEDDvelő, költői kérdések és válaszok
ÁPRILIS 20. 18.00  Máté Adél.
Láthatatlan filmek klubja
ÁPRILIS 18. Alejandro Jodorowsky: Santa 
Sangre/Szent vér, olasz–mexikói, 1989 
Adan Jodorowsky: Echek, francia, 2000.
ÁPRILIS 25. Alexandro Jodorowsky: 
The Rainbow Thief/A szivárványtolvaj, 
angol–lengyel, 1990.

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

ÁPRILIS 17., 10.0017.00  Bio Ezoterikus Nap
ÁPRILIS 23. Csíkihegyek utcai Általános 
Iskola, zeneiskolás tanulók hangversenye
ÁPRILIS 2325. Gazdagréti Tavasz: XI. 
kerületi óvónők kórusversenye, Kárpátaljai 

táncok (Benei gyermektánccsoport), Kiss 
László festménykiállítása, „A hangszerek 
világa” hangverseny, tanfolyami bemuta-
tók, Vöröskereszt, zenés-táncos mulatság.
ÁPRILIS 25. Sportcsoport Jubileumi 
gazdagréti futóverseny, gyermeklab-
darúgó-torna. SZERDA 18.00  Szülők 
Gazdagréti Egyesülete, fogadóóra. 
VASÁRNAP 10.00  Református istentiszte-
let. HÉTKÖZNAPOKON 10.0019.00 ÓRÁIG 
Internetezés.

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

ÁPRILIS 23. 13.00  Havas Judit előadóestje 
a Kelenvölgyi Könyvtárban
ÁPRILIS 24. 16.00  Magyar táncház
HÉTFŐ 18.00  Happy Bike Team bringás 
klub. KEDD 15.00  Gyerek kézműves-fog-
lalkozás; 17.00  Ifjúsági klub. SZERDA 
17.00 Bridzsklub. PÉNTEK 18.00 
Festőiskola. MINDEN HÓNAP ELSŐ HÉTFŐ
JÉN 15.00  Nyugdíjas klub. MINDEN HÓN
AP ELSŐ PÉNTEKÉN Autómodellklub.

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

ÁPRILIS 18. 10.0014.00  Futballbörze.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 10.30  Tarka színpad.
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.

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

ÁPRILIS 14. 19.30  Bibliai elmélkedések a 
szentmise olvasmányairól.
ÁPRILIS 18. 9.00  Első szentáldozás; 20.00: 
Felnőtt bérmálkozók felkészítésének 
kezdete a felső hittanteremben.
ÁPRILIS 23. 19.00  Beszélgetés Tempfli 
Józseffel, Nagyvárad püspökével (SZIH).
ÁPRILIS 24. 16.00  Zsibongó klub: báb-
előadás. ÁPRILIS 30. 18.00  Szentmise 
plébániánk betegeiért.
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.

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

ÁPRILIS 14., n  SZERDA
18.00 Ismétlés
20.40 Csőmontázs összefoglaló
20.15 A Mount Blanc
22.00 Én, a zenész

ÁPRILIS 15., n  CSÜTÖRTÖK
09.00 Ismétlés

ÁPRILIS 16., n  PÉNTEK
18.00, 22.30 Ismétlés

ÁPRILIS 17., n  SZOMBAT 
09.00, 14.00, 23.00 Ismétlés

ÁPRILIS 18., n  VASÁRNAP
09.00, 13.00, 23.00 Ismétlés

ÁPRILIS 19., 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 20., n  KEDD
18.00, 22.30 Ismétlés

ÁPRILIS 21., n  SZERDA
18.00 Ismétlés
20.40 Csőmontázs összefoglaló

21.15 A Pasterzen gleccser
21.40 A Főnix tv műsora
22.10 A 9STV műsora

ÁPRILIS 22., n  CSÜTÖRTÖK
09.00 Ismétlés

ÁPRILIS 23., n  PÉNTEK
18.00, 22.30 Ismétlés

ÁPRILIS 24., n  SZOMBAT 
09.00, 14.00, 23.00 Ismétlés

ÁPRILIS 25., n  VASÁRNAP
09.00, 13.00, 23.00 Ismétlés

ÁPRILIS 26., 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 27., n  KEDD
18.00, 22.30 Ismétlés

ÁPRILIS 28., n  SZERDA
18.00 Ismétlés
20.40 Csőmontázs összefoglaló
20.45 A busmanok
21.10 A Főnix tv műsora
22.40 A 9STV műsora

SZÍNHÁZAK

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

ÁPRILIS 21. 10.30 Cseppcsoda Mese szín-
ház: Királymesék (Budapest Bábszínház).

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

ÁPRILIS 15. Örült nők ketrece.
ÁPRILIS 17. Ön is lehet gyilkos.
ÁPRILIS 18. 14.30 Tanár úr, kérem!;
19.00 Dzsungel.
ÁPRILIS 20. Bolond vasárnap.
ÁPRILIS 21. A tanú.
ÁPRILIS 24. Ön is lehet gyilkos.
ÁPRILIS 25. 10.30 Vuk (gyermekelőadás).
A külön nem jelölt előadások 19.00 óra-
kor kezdődnek.

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

ÁPRILIS 15. 16. 17. 28. 30., 20.00 (m)Szín-
ház: David Gieselmann – Herr Kolpert 
(bemutató) és 29., 22.00.
ÁPRILIS 16. 17. 18., 20.00 Pont Műhely: 
Család-bemutató (18 éven felülieknek!).
ÁPRILIS 20., 20 ÓRA Pedro Pauwels: Sens-1 
és a Marche’s.
ÁPRILIS 23., 20.30 Showcase: Cie. Two in 
one: Dialódusok és táncok Szabó Réka: 
Véletlen; 22.00: Showcase: Duda Éva: 
Húsba tépve, Fejes Ádám: Preview OFF 
Társulat: Domi Pataky Klári: Lépni sem, 
nézni sem…
ÁPRILIS 24., 22.00 TranzDanz: Sziklarajzok.
ÁPRILIS 28., 29. ÉS 30. 20.00 Gergye Krisz-
tián B.SCH Szóló I. Stravinsky: Tavaszi 
Áldozat, inspiráció: Hieronymus Bosch, 
A gyönyörök kertre triptichon (tánc) (18 
éven felülieknek!).

Gyermek- és diákprogram:
ÁPRILIS 25., 11.00 Márkusszínház: Az 
égig érő fa; 15.00 Szín-Mű-Hely; 15.00: 
Ar(t)culat: Lorca: Vérnász; 17.30: Keksz 
Csoport: Rákészülés.

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

ÁPRILIS 15. Kaddis önmagamért.
ÁPRILIS 1617., 19.00: Ördögök.
ÁPRILIS 1920. Kórház Bakony.
ÁPRILIS 2122. Könyök kanyar.
ÁPRILIS 23. 19.00 ÉS 22.00: Parasztopera.
ÁPRILIS 24., 21.00 ÉS 25., 19.00: Barbárok.
ÁPRILIS 28. Családrajzok.
A külön nem jelölt előadások 20.00 óra-
kor 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, közép-
kori rom Albertfalva területén. A 185 éves 
Albertfalva múltja és jelene fényképeken. 
Nyitva: kedden, csütörtökön 16–18-ig.

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

ÁPRILIS 16IG végzős tipográfusok diplo-
mamunkáinak kiállítása.
ÁPRILIS 20TÓL MÁJUS 14IG Kunkovács 
László fotóművész kiállítása.
Nyitva: munkanapokon 14–18 óra között.

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

ÁPRILIS 19IG Fábián András fotóművész 
kiállítása.
ÁPRILIS 21TŐL MÁJUS 18IG Abonyiné 
Serbán Lia grafikusművész kiállítása.

n CONGRESS PARK
HOTEL FLAMENCO 
Tas vezér u. 7.

ÁPRILISBAN Gross Arnold, Fehér László, 
Gellér B. István, Csobán András, Kovács 
Gombos Gábor, Kecskés András, Bráda 

Tibor, Molnár József A víz című közös 
festménykiállítása.

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

ÁPRILIS 2130IG Harsányi Zsuzsa pasztell-
képkiállítása, naponta 10–18 óráig.

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

Alföldi Róbert színművész-rendező kép-
zőművészeti alkotásai
ÁPRILIS 28TÓL MÁJUS 12IG Anastasia 
Sgourou fotóművész kiállítása 
Nyitva: hétköznap 10–16 óráig.

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

Nyitva: minden szerdán 15–18 óráig.

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

ÁPRILIS 21IG Karai Sándor fotókiállítása.
ÁPRILIS 24TŐL MÁJUS 12IG Kiss László 
festménykiállítása.

n SCHEFFER GALÉRIA
 Kosztolányi  D.  tér 4.

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

 n TETŐ GALÉRIA 
Ecsed u. 13.

ÁPRILIS 14IG Molnár Katalin festőművész 
A Koboldok című kiállítása.
ÁPRILIS 17TŐL Závodszky Ferenc Portrék 
című kiállítása. Nyitva hétfőtől csütörtö-
kig 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 körzeteink. Nyitva 
minden szerdán 15–18-ig.
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Rendőrségi hírek

Állj, rendőrség!
Március 23-án hajnalban betörtek 
egy országgyűlési képviselőhöz a ke-
rületben. A szomszédok közül valaki 
felfigyelt arra az ismeretlen férfira, aki 
feltűnő módon kerülgette a képviselő 
házát, majd nemsokára felfeszítette 
annak egyik ablakát, s be is hatolt a 
lakásba. A gyors bejelentés alapján a 
helyszínre érkező rendőröket a betörő 
észrevette, s kerteken, lapos tetőkön 
keresztül menekülni próbált. A rendő-
rök azonban ügyesen bekerítették, így 
mást már nem tudott tenni, bebújt egy 
Toyota kisteherautó alá. Felszólításra 
sem volt hajlandó előbújni, így onnan 
csak nagy nehézségek árán tudták elő-
húzni a rend őrei. 
 A férfi először valami zavaros 
mesét adott elő arról, mit is keres 
errefelé hajnali egy óra tájban. Aztán 
a keresztkérdések hatására mindent 
bevallott. Kiderült az is, hogy a kép-
viselő házának felső szintjén aludt, és 
semmit sem vett észre a betörésből. A 
tettes egy zseblámpa fényénél nézett 
körül az alsó szinten, s egy mobilte-
lefont, két bizsugyűrűt, valamint 80 
ezer forint készpénzt vett magához. 

Megint a telefon
A Móricz Zsigmond körtéri aluljáró 
megnyitása óta több a dolguk a rend-
őröknek azon a környéken. Március 
29-én délután négy óra után egy fia-
talember haladt a Móricz Zsigmond 
téri aluljáróban, mely egyébként 
akkor üres volt. Két férfi állt elé hir-
telen, és elkérték a mobiltelefonját. 
Azt mondták neki, hogy egy éppen 
olyan öltözetű fiatal vette el nemrég 
egyik ismerősüktől a telefont, mint ő. 
Szembesítést ajánlottak. Az egyik férfi 
azt kérte, adja oda a telefont a fiatal-

ember, azon ő most idehívja az isme-
rősét, aki megmondja, hogy ártatlan-e 
a fiú vagy sem. És a férfi valóban fel is 
hívott valakit az átadott mobilkészülé-
ken, de amint befejezte a beszélgetést, 
fogta magát, s kereket oldott. Társa 
már korábban eltűnt a helyszínről. 
 A kár 20 ezer forint. Az egyik 
támadó 35 év körüli, 180 centi  ma-
gas, kövér testalkatú, dülledt szemű 
férfi. Társa 25 év körüli lehet, ő is 180 
centi magas, de vékony testalkatú. 
Mindkettőjüknek rövid, 1-2 centis 
fekete haja van. 

Feltépték az ajtókat 
Március 31-én hajnalban a Stoczek 
utcában haladt a rendőrség egyik 
járőrkocsija, amikor különös dologra 
lettek figyelmesek az egyenruhások. 
Két férfi motoszkált, illetve bújt meg 
egy öreg Zasztava mögött. A rend-
őrök megálltak, és szemügyre vették a 
kocsit, melynek ajtajai nyitva voltak, a 
belsejét pedig láthatóan kikutatták és 
felforgatták. A férfiak bevallották, a 
kocsi nem az övék, s természetesen a 
jármű papírjait sem tudják felmutatni.  
A műszerfalból kihúzott vezetékek 
arra utaltak, hogy a kocsit be akarták 
indítani. Tehát éppen időben érkeztek 
a rendőrök. A helyszíni szemle során 
egyébként kiderült, hogy semmiféle 
eszközt, azaz fogót, célszerszámot, 
vagy feszítőt sem használtak akkor, 
amikor kinyitották a kocsi ajtajait. 
Pusztán a testi erejükre támaszkod-
tak. A keletkezett kár 10 ezer forint. 

Árulkodó szelvény
Fejlődnek a trükkös tolvajok módsze-
rei, most már felderítőket is alkalmaz-
nak. Április 1-jén délelőtt egy 35-40 
év körüli nő csengetett be egy idős 

asszony lakásába a Móricz Zsigmond 
körtéren. Szomjas, mondta, vizet kér. 
Az idős asszony adott neki, de a lakás-
ba azért nem engedte be. 
 Délután három óra felé megint 
megszólalt a csengő, s egy 40 év körüli, 
170 centi magas behízelgő modorú 
férfi állt az ajtóban. Azt mondta, a 
vízművektől jött, mivel túlszámlázás 
történt, a cég visszafizet 26 ezer forin-
tot a lakástulajdonosoknak. Sajnos őt 
már beengedte az idős asszony. A férfi 
megkérdezte, mennyi nyugdíjat kap 
az idős asszony és a férje, majd kért 
egy nyugdíjszelvényt, mondván, fel-
tétlenül szükség van rá a 26 ezer forint 
visszafizetéséhez. Az idős hölgy férje 
elővett egy dobozt, melyben a nyug-
díjukat és a szelvényeket tartották. 
Kinyitotta, megmutatta a szelvényt. 
Az idegen azonban nem habozott, 
gyorsan kikapta a dobozból a pénzt, 
majd kifutott a lakásból. Az ügyben 
vizsgálat indult. 

Különös rablás  
Április 3-án este bevásárlásból igye-
kezett hazafelé egy asszony a Villányi 
úton kezében nejlonszatyrokkal és a 
pénztárcájával. Egyszer csak ott ter-
mett mellette egy férfi, kivette a kezé-
ből a pénztárcát, kiemelt belőle 8 ezer 
forintot, majd röviden csak annyit 
mondott: ha utánam jössz, megöllek. 
Nagy buzgalommal kezdtek munká-
hoz a helyszínre érkező rendőrök, aki-
ket természetesen maga a sértet értesí-
tett. Az asszony még azt is hozzátette, 
fekete bőrsapka volt a támadóján. 
 Ugye mennyire hihető mindez? 
De nem igaz. Kiderült, az asszony az 
egyik közeli borozóban töltötte a dél-
utánt, ahol ötezer forintot költött. Ezt 
azonban nem merte bevallani élettár-
sának, ezért találta ki a rablásmesét, s 
hogy mindez még hihetőbb legyen, 
kihívta a rendőrséget is.    

Sinkovics Ferenc

Évekkel ezelőtt még szinte megoldha-
tatlan problémát jelentettek a víkend-
házak fosztogatói errefelé, mára – a 
lovas polgárőröknek  is köszönhetően 
– sikerült visszaszorítani őket.
 Nemcsak figyelnek, de ha kell, 
vissza is tartanak gyanús személye-
ket a rendőrök kiérkezéséig. Segítik 
a polgárőrök a különböző nagyvál-
lalatok munkáját is. A Posta, vagy a 
Csatornázási művek szerződést kötött 
velük. Itt főként biztosító és figyelő fel-
adatokat látnak el a polgárőrök. Mint 
Klimstein László szavaiból kiderült, 
nemcsak az akciózó, illetve járőröző 
rendőrök munkáját segítik a polgárő-
rök, hanem a közterület-felügyelőkét 
is. Annál is inkább, mert nemegyszer 
érte már támadás a felügyelőket, 
előfordult, hogy meg is verték őket, 

amikor intézkedni akartak. A sashe-
gyiek elnöke felhívta a figyelmet arra 
is, hogy fejlődik a polgárőrök szerve-
zettsége. A négy egyesület és az ötödik 
csoport – ők jogi értelemben polgári 
körként működnek – segíti és kie-
gészíti egymást. Erőket vezényelnek 
át a másik területére, közös akciókat 
tartanak, erősítést adnak egymásnak, 
ha szükség van rá. Számos példa 
akadt erre az elmúlt esztendőben is. És 
mindezt érzékeli már az alvilág is.  
 A kerületünkben működő öt 
polgárőr egyesület: Budapest XI. ke-
rületi Polgári Véderő Egyesület Elnök: 
Markos György, Sashegy Polgárőr 
Egyesület Elnök: Klimstein László,  
Gazdagréti Polgárőr Egyesület Elnök: 
Károlyi János, Kelenvölgy Polgári Kör 
Elnök: Bojta László, Ötház Polgárőr 
Egyesület Elnök: dr. Borissza Gyula.

S. F.

Hatékony szerveződések 
A bűnözők tartanak a polgárőröktől

2004. ÁPRILIS 30.  MÁJUS 1.
Helyszín: XI. kerület, Budai Sport Általános Iskola 
és környéke 
A programok:
9.30: alsó tagozatosok és óvodások futása, aszfalt-
rajz-verseny, 9.00: Májusfaállítás az iskola bejáratá-
nál, 14.00: konferencia az iskola tornatermében: 
„Nevelés a sport által”. A konferencia üzenetei az 
athéni Olimpia évében az Olimpia eszméjéről, mai 
üzenetéről szólnak. A konferencia szünetében 
ünnepélyes keretek között Együttműködési megál-
lapodás megkötése a BSÁI és a Testnevelési Egyetem 
(TF.), a Szent Margit Gimnázium és a XI. kerületi 
Cseperedő Óvoda között. 16.30: sportprogram 
az iskola műfüves és műanyag borítású pályáján. 
Összemérik tudásukat labdarúgásban a XI. kerületi 
és fővárosi képviselők, az önkormányzat dolgozói és 
a határon túli képviselők. Szülők csapatai játszanak 

egymással, és sor kerül tanár-diák mérkőzésre is. 
17.00: streetball-bemutató. A színpadon a Budai 
Fonó Zeneház és a Weiner Leó szakiskola köz-
reműködésével különféle hangszeres és népzenei 
programok követik egymást. 15.00: az EU-utcában 
EU- és UNICEF-sátrak (gyermekvetélkedők hely-
színe), kirakodóvásár és „lacikonyha”. 23.45: el-
indul meghatározott útvonalán (Bikszádi út–Tétényi 
út–Városközpontnál fordulás–Etele út–Fehérvári 
út–Bikszádi út) a „2004 méteres” futás. A futás élén 
halad az olimpiai lángot jelképező fáklya. A futókat 
a beérkezésnél a stuttgarti alpolgármester fogadja. 
Éjfélkor felhangzik az EU-szignál (Örömóda) majd 
rövid tűzijáték lesz. 1.00: tombola, utcabál
Rendezvényünk védnökei: Molnár Gyula, 
a XI. kerület polgármestere, dr. Benedek András, a 
GYISM közigazgatási államtitkára, Kecskeméti Edit, 
az UNICEF magyarországi vezetője.

Fussunk át együtt az EU-ba!

Megszületett a másodfokú határozat

Mégis lesz lakópark
A hatóság a következőket állapítot-
ta meg. A határozat szerint a ter-
vezett beépítettség a 20 százalékos 
megengedett mértéket egy száza-
lékkal meghaladta. A Közigazgatási 
Hivatal a tervező azon hibájára 
utalt, amely szerint egy szoba és 
egy loggia kimaradt a beépítettségi 
számításból. A határozat megszö-
vegezésekor azonban figyelmen 
kívül hagyták azt a tényt, hogy a 
számított – igaz a fenti hibát rejtő 
– beépítettség nem 20%, hanem 
csak 19% volt, és így a korrekció 
után sem lépi át a határértéket.
A zöldfelület mértékével kapcso-
latosan az első fokú hatóság állás-
foglalását jogalap nélkülinek mi-
nősítette a Közigazgatási Hivatal. 
Eszerint az építési engedély meg-
adásakor még nem volt érvényben 
az az önkormányzati rendelet, 
amely szerint a szakhatóság a kö-

vetelményeket támasztotta. Az ősz 
óta érvénybe lépett rendelet alap-
ján a zöldfelület mértéke megfelel 
az előírásoknak, hiszen több mint 
70 százalékot tesz ki.
A másodfokú hatóság hiányolta a 
geotechnikai dokumentációt. Ezt 
annak ellenére kifogásolta, hogy 
azt a talajmechanikai szakvéle-
mény egyik fejezete tartalmazta. 
Ugyancsak nem fogadta el a szak-
hatóság pótlólag benyújtott, erre 
vonatkozó állásfoglalását sem arra 
hivatkozva, hogy azt az első fokú 
hatóságnak kellett volna beszerez-
nie. Végül a Fővárosi Tervtanács 
ajánlásaival kapcsolatos tervezői 
nyilatkozatot kérte számon. 
Ennek során azt a kifogást emel-

te, hogy az nem lehet a műszaki 
leírás része, hanem önálló doku-
mentumba kell foglalni.
A Közigazgatási Hivatal által ki-
fogásoltakat a Raiffeisen Ingatlan 
Rt. igyekszik orvosolni. Ezt annál 
is inkább örömmel teszi meg, hi-
szen a hibák kijavítása nem érin-
tik a megépítendő ház megjelené-
sét, eredeti terveit. A másodfokú 
határozat ugyanakkor iránymu-
tatást jelent a terveket bírálók szá-
mára is. A Közigazgatási Hivatal 
elutasította az eljárásba beavat-
kozni kívánó, nem szomszédos 

lakók fellebbezéseit. Ugyancsak 
alaptalannak ítélt valamennyi 
építészeti kifogást, így különösen 
a fakivágás mértékének nagyságát 
és jogszerűségét megkérdőjelező 
megállapításokat is. 
„Eddigi tapasztalataink alapján 
elmondhatjuk, hogy a Somlói úti 
lakópark lakásai iránt érdeklődők, 
illetve a leendő vevők főként a 
környékben lakók közül kerülnek 
ki, akik szeretik jelenlegi lakó-
helyüket, csak modernebb, még 
szebb vagy tágasabb környezet-
ben szeretnének élni. A terveken 
szereplő lakásokat még a magas 
vételárak ellenére is kelendőnek 
tartják.”

(x)

A Raiffeisen Ingatlan Rt. úgy értékeli a Közigazgatási Hivatal 
építési engedélyt visszavonó, és az első fokú építési hatóságot 
új határozathozatalra utasító döntését, hogy az az építkezéssel 
szemben benyújtott fellebbezés minden pontját elutasította.

folytatás az első oldalról
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 Az elmúlt esztendőben látvá-
nyos lendületbe jött kerületünk: 
az önkormányzat vezetése azon 
dolgozik, hogy a tavaly megindult 
fejlődés a következő években is 
fenntartható legyen. Terveinknek, 
egy fejlődő, modern, élhető város  
megteremtésének egyik alapvető 
eszköze az, hogy a rendelkezésre 
álló forrásokat a legésszerűbb 
módon használjuk fel, osszuk el fel-
adataink között. 
 Összeállításunkban a költ-
ségvetés fő számaival, illetve a 
legfontosabb célokkal szeretnénk 
megismertetni Önöket, vagyis 
azzal, hogy milyen bevételekből 
gazdálkodhatunk, és mire fordítjuk 
Újbuda pénzét. 
 Az önkormányzat költségveté-
se ugyanazt a célt szolgálja, mint az 
ország, vagy Önök otthoni költség-
vetése: előre meghatározni, hogy 
a rendelkezésünkre álló – a szük-
ségesnél mindig kevesebb – pénzt 
hogyan tudjuk Újbuda lakóinak 
érdekében és javára a legjobban 
felhasználni. 

Jó iskolák, orvosi 
rendelők, élhető város
A kerületi önkormányzat legfőbb 
feladata, hogy működtesse az in-
tézményrendszert, vagyis a kerületi  
általános és középiskolákat, bölcső-
déket, iskolákat. az orvosi rendelőket, 
a művelődési házakat és a szociális 
intézményeket. A kerület feladata 
számos park, járda, játszótér és közút 
fenntartása is. Az önkormányzat ha-
tósági feladatokat is ellát, valamint itt 
működik a kerületi okmányiroda is. 
 A kerület vezetésének eltökélt 
szándéka, hogy feladatait az Önök 
érdekeit a legmesszebb menőkig 
kiszolgálva lássa el. Magyarul nem 
„olyan - amilyen”, hanem jó iskolákat, 
jó rendelőket, jó tanárokat, jó orvoso-
kat szeretnénk, és mindenütt korrekt, 
gyors, figyelmes ügyintézést. 

Több, mint 20 milliárd

Idén a XI. kerületi önkormányzat 20,7 
milliárd forintot költhet el. A bevé-
telek legnagyobb része, közel 8 és 
fél milliárd forint az adókból, a helyi 
adókból, valamint a központi költ-
ségvetés által átengedett adókból, 
így a személyi jövedelemadókból 
származik, továbbá több mint 5 milli-
árd forint folyik be az intézmények 
fenntartására szolgáló normatív 
támogatásokból. A többi pénz a XI. 
kerület saját forrásból teremti elő. 
 A költségvetés hiánya tavaly óta 
nem növekedett, sőt arányaiban 
sikerült csökkentenünk is, idén 2,9 
milliárd forint, amely ésszerű gazdál-
kodással kezelhető.

2400 millióval több, 
mint tavaly

2004-ben 13%-kal több pénzből, 
gazdálkodhat a XI. kerület. Ennek a 
többletnek az elosztása nem egy-
séges, bizonyos területeken jelentős 
a növekedés. 

Látható, hogy számszerűen a leg-
több többlet-költségvetési forrást 
az egészségügyi/szociális kiadások 
kapták. Ennek csak egyik oka, 
hogy idén a XI. kerület működteti a 
Fehérvári úti rendelőt. 

Jelentősen növeljük a sportra, a köz-
lekedésre és a közműfejlesztésre 
költhető összeget is. Ezek azok a 
területek, amelyek az életminőséget 
érezhetően javíthatják. 
Az oktatásra szánt pénz növelését 
nem kis részben az a megtakarítás 
tette lehetővé, amelyet az iskola-
rendszer tavalyi racionalizálása révén 
nyertünk. 

 Egyes területeken a különbség 
igen szembeötlő. A sportcélokra 
fordított összeg megháromszorozó-
dott, a közbiztonságra szánt forrás 
pedig megduplázódott tavalyhoz 
képest. Idén az egyik legnagyobb 
önkormányzatai beruházás a Fraknó 
utcai Idősek Háza felújításának foly-
tatása. Jelentős és pozitív változás 
még, hogy egyre több a magánerős 
beruházás Újbudán, és hogy ezek 
a beruházók egyre több közérdekű 
fejlesztést is vállalnak a kerületben. 

A költségvetés 
legnagyobb kiadásai

A 20,7 milliárd forint két részre 
bontható: működési és fejlesztési 
kiadásra. 
 A működési kiadásokba tartoz-
nak azok a kiadások, amelyek a XI. 
kerület életéhez feltétlenül szüksé-
gesek. Elsősorban ebből fizetjük ki 

a közalkalmazottak, így például a 
tanárok, a körzeti orvosok, a műv-
elődési házak, és az önkormányzat 
dolgozóinak fizetését. A személyi 
kiadások a teljes működési költségek 
45%-át teszik ki. Természetesen ide 
tartoznak még az iskolák, a műv-
elődési házak és az önkormányzat 
közüzemi számlái is. 
Ahogy az A ábra is szemlélteti, a 
működési költségek el is viszik a 20,7 
milliárd forint több mint háromne-
gyedét, 15,8 milliárd forintot. 

 Az önkormányzati vezetés kie-
melt célja az, hogy a többletforrások 
feltárásával a bevételek növekedje-
nek, és a működési költségek csök-
kenjenek. Erre határozott lépéseket 

tettünk, amelynek eredménye már 
látszik az idei költségvetésben. A 
hivatal struktúrája átalakult. A hiva-
tali dolgozók létszáma 11%-kal csök-
kent, ám a munka hatékonyabbá 
vált. Ugyancsak eredményes volt az 
oktatási-nevelési intézményrendszer 
tavalyi átszervezése is.

A fejlesztésekre idén a tavalyinál 
12%-kal többet, 2,7 milliárd forin-
tot  szán a XI. kerület. Ezt a pénzt 
a 65 intézmény (óvodák, iskolák, 
bölcsődék, orvosi rendelők, szoci-
ális intézmények), és a több tízezer 
négyzetméternyi közút, park, 
játszótér, valamint a közművek fej-
lesztésére költjük. 

Legtöbb az oktatásra 
és az egészségügyre jut 
A 20,7 milliárdos költségvetés kiadá-
sai a fenti arányok alapján oszlanak 
meg a különböző ágazatok között. 
Az idei költségvetésben számos 

Mire és mennyit költ 
idén az önkormányzat?

Budapest  FővárosXI.  Kerületi  Önkormányzat
KÖLTSÉGVETÉS 2004 

 Jogos az a választói igény, hogy a megválasztott vezetők 
ne csak a választási kampányok lázas időszakában adjanak 
számot tevékenységükről, hanem időről–időre tájékoztassák 
az eziránt érdeklődőket programjuk megvalósulásáról.

 Egy szépen megfogalmazott választási ígéret igazi tükre 
a költségvetés. Mit sikerült megvalósítani és mit nem! Itt már 
nincs helye a magyarázkodó szavaknak. A számok magukért 
beszélnek!

 Nem könnyű ma az önkormányzatok gazdálkodása, 
hiszen a források szűkösek, az élet drágul. Nincs könnyű 
helyzetben a XI. kerület, Újbuda sem. Amikor a tervezés 
szakaszába összeírjuk egy oszlopba a várható bevételeinket és 
a másikba a felvetődő igényeket, bizony torokszorító módon 
nagy az eltérés. De persze tudom, sok, háztartást vezető csa-
lád szembesül ezzel a problémával nap mint nap és az igazi 
„vezetői” döntések ekkor születnek. Mit igen és mit nem?
 Működtetnünk kell egy nem mindig hatékony intézmény-
hálózatot, miközben számtalan önként vállalt, fontos felada-
tunkra nem vagy csak alig jut forrás! Meg kell tudni ítélni, 
hogy a kötelező feladatok és a vállalt célok milyen egészséges 
egyensúlya alakítható ki, hogy  a működőképesség fennma-
radjon. Ebben a helyzetben igyekszünk az Önök érdekében a 
lehető legjobb döntést meghozni.

 Tükör a 2004-es költségvetés! Látom, látjuk benne a 
nehézségeket, de azért szembe tudunk nézni magunkkal, 
mert azt amit vállaltunk, ha néha lassabban is, mint ahogy 
szeretnénk, de teljesítjük! Hogy ez a tükör jó vagy sem ez már 
az Önök értékítéletén múlik.

      
Molnár Gyula

polgármester

n Működési kiadások (77%)
n Felhalmozási kiadások (20%)
n Céltartalék (3%)
 Általános tartalék (0%)

A ábra

Működési kiadások 77%

Felhalmozási kiad. 
20%

n Oktatás
n Egészségügy, szociális kiadások
n Sport
n Út, park, közmű
n Civil- és egyházi élet, kultúra
n Hivatal
n Önkormányzati és hatósági feladatok
n Lakástámogatások
n Közbiztonság

+

Finanszírozási változások 2003-hoz viszonyítva
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n Oktatás (37%)
n Szociális és egészségügy (15%)
n Sport (3%)
n Út, park, közmű (6%)
n Civil, egyház, kisebbség, kultúra (1%)
n Hivatal (16%)
n Önkormányzati és hatósági feladatok (9%)
n Lakás (1%)
n Közbiztonság (1%)
n Egyéb (11%)

B  ábra

Oktatás 37%

Szociális, 
egészség-
ügy 15%

Hivatal 16%

Egyéb 
11%

Önk., hat.
feladatok 9%

n Adóbevétel: 8,5 Mrd. Ft
n Normatív támogatás: 5 Mrd. Ft
n Saját forrás: 7,2 Mrd. Ft

Bevételünk  20,7  Mrd. Ft

Adóbevétel

Normatív 
támogatásSaját forrás

Tisztelt újbudai 
polgárok!
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terület kap jelentősen több pénzt, 
mint 2003-ban, ám például a hivatal 
működtetése idén már kevesebbe 
kerül, mint egy évvel ezelőtt. 
A többletkiadások azokat a területe-

ket érintik, ahol a XI. kerületi önkor-
mányzat jelentősen több feladatot 
vállalt. Ennek oka az a meggyőződé-
sünk, hogy a lakossághoz közelebb, 
sokszor napi kapcsolatban lévő ke-
rületi helyhatóság jobb gazdája lehet 
például a Fehérvári úti rendelőnek, 
mint a főváros. 
 Ugyancsak komoly növekedés 
jelentkezik a közbiztonság terüle-
tén. Köszönhető ez annak, hogy 
2004-ben háromszor annyi közte-
rület-felügyelő XI. kerületi munkáját 
finanszírozza az önkormányzat, hogy 
hatékonyabban dolgozhassanak a 
parkok, közterületek biztonságának 
megőrzésében is. 
 A fejlesztési kiadások jelentős 
részét az utak, parkok közművek 
fejlesztésére, építésére szánjuk. A 
többletforrások komoly fejlesztése-
ket tesznek lehetővé egészségügyi 
és szociális téren, valamint az oktatás 
és a sport területén. 
 

Minőségi oktatás 
7 és fél milliárdból

 A B jelű ábrán látható, hogy a 
XI. kerületi költségvetés legnagyobb 
tétele az iskolák, óvodák finanszíro-
zása. Ez egyáltalán nem meglepő 
annak tükrében, hogy hány oktatási-
nevelési intézmény található a XI. 
kerületben. A kerületi önkormányzat 
a törvényi kötelezettségeken túl is 
működteti, finanszírozza a kerületi 
iskolarendszert, hiszen fenntart 
például középiskolát is, valamint 
együttműködési megállapodások 

keretében támogatja a kerületi egy-
házi iskolákat. 
 Az oktatás finanszírozása két 
forrásból történik. Az önkormányzat 
– mint az iskola fenntartója – meg-
kapja a központi költségvetésből az 
úgynevezett normatív támogatást. 
(Ezt a támogatást az egyházi, ala-
pítványi iskolák fenntartója is meg-
kapja.) Ehhez a támogatáshoz a XI. 
kerület még ugyanennyit, több mint 
3 milliárd forintot tesz hozzá. Ez a 
támogatási arány a bölcsődéknél a 
legnagyobb, itt az állami normatív 
támogatásnál háromszor több pénzt 
ad az önkormányzat, összesen fél 
milliárd forintot. 
 Az oktatási/nevelési intézmé-
nyek fejlesztésére is igen jelentős 
összeget, összesen több mint 380 
millió forintot fordít a XI. kerületi 
Önkormányzat. 
 Tavaly az önkormányzat felmérte 
az iskolák, óvodák eszközigényeit. 
Ezt minden önkormányzatnak meg 
kellett tennie, és ezeket az igényeket 
legkésőbb 2008 végéig teljesíteni is 
kell. A XI. kerületi önkormányzat a 
szükséges berendezéseket, oktatási 
segédanyagokat sokkal gyorsabban, 
már 2006-ra el kívánja juttatni az 
oktatási-nevelési intézményekhez az 
iskolák igényei szerinti éves üteme-
zésben.

 

Olcsóbb, kisebb,
hatékonyabb hivatal

 A különböző hatósági feladatok 
ellátása és a Polgármesteri Hivatal 
fenntartása a költségvetés egyne-
gyedét igényli. 
 A fejlesztések között feltétlenül 
meg kell említeni a különböző önkor-
mányzati tulajdonú épületek, köztük 
önkormányzati lakások fenntartását, 
és új lakások vásárlását. Jelentős ösz-
szeget szán a Polgármesteri Hivatal a 
számítógépes hálózat fejlesztésére, 
amelynek köszönhetően az Önök 
ügyeinek még hatékonyabb, és gyor-
sabb ügyintézése várható. 

Szociális és 
egészségügyi célokra 
+400 millió! 
 
A szociális és egészségügyi kiadások 
a teljes kerületi költségvetés 15%-át 
teszik ki, és fejlesztésre is kiemelt ösz-
szeget, több mint 362 millió forintot 
fordít az önkormányzat.
 Újbuda a tavalyi évben át-
vette a Fővárosi Önkormányzattól 
a Fehérvári úti rendelőintézetet. 
Ennek az egészségügyi központnak 
nemcsak működtetője, de fejlesz-
tője is kíván lenni, ezért az idén el-
indul a rendelőintézet háromévesre 
tervezett felújítása. Idén az épület 
felújítására 150 millió forintot, míg 
a műszerek fejlesztésére 50 milliót 
szán a XI. kerület. 
 Az egyik legnagyobb tételt a szo-
ciális segélyek képezik. Egy társada-
lomnak mindenképp gondoskodnia 
kell azokról, akik valamilyen formá-
ban hátrányos helyzetbe kerültek 
(idősek, egyedülállók, sokgyermeke-
sek). Idén a szociális segélyekre 539 
millió forintot fordítunk. 

Tisztábbak a parkok, 
szebbek a játszóterek 
Egy modern, fejlődő városrész el-
képzelhetetlen jó utak, és színvona-
las szabadidőparkok nélkül. 
 
 A kerület a tulajdonában lévő 
utak és közterületek fejlesztését 
rendkívül fontosnak tartja, ezért itt 
valósul meg a legnagyobb összegű 
fejlesztés: több mint 740 millió forint-
ból újulnak meg az utak, a parkok és 
a közművek. 
 Idén megkezdődik a játszóterek 
szabványosítása, átalakítása. A XI. 
kerületben közel 150 játszótér talál-
ható, ám ezek között számos olyan 
is van, amely nem áll másból, mint 
egy beton szélű homokozóból, és 
egy gázcsövekből összehegesztett 
mászókából. Ezek a játszóterek a mai 
igényeknek, biztonsági elvárásoknak 
nem felelnek meg. Szakértői javasla-
tok alapján – és a gyermekek számá-
nak csökkenését figyelembe véve – a 

következő években teljesen átalakul 
Újbuda játszótér-szerkezete. Sok, 
ma már gyakorlatilag nem használt 
parkot elbontanak, a helyükön – a 
lakossági igényekre tekintettel– pi-
henőpark vagy autóparkoló épül. 
A megmaradó játszótereket úgy 
építik át, hogy a gyerekek változa-
tos, érdekes és teljesen biztonságos 
játékokon játszhassanak. A nagyobb 
játszótereket ráadásul őrizetni is fog-
ja a Polgármesteri Hivatal.
 A parkok, közterületek tisztításá-
ra 124 millió forintot szán a kerület, 
ráadásul ezt a munkát az Újbuda 
Prizma Kht. közhasznú és közcélú 
munkára felvett emberekkel látja el, 
akiknek így a szociális helyzetén is 
segíteni tud.
 A tavaly elindított közkedvelt 
Újbuda-busz idén is közlekedik, 
összekötve ezzel Újbuda más tö-
megközlekedési eszközzel nehezen 
megközelítető városrészeit. 

Több sport 
– tömegsport

 Városrészünkben mindig is nagy 
hagyománya volt a tömegsportnak. 
Egykor több mint 20 nagyméretű 
focipálya szolgálta a kerület polgá-

rait. Sajnos az elmúlt években ez a 
szám jelentősen lecsökkent, ma már 
csak 5, nem túl jó állapotú nagymé-
retű focipálya működik a kerületben. 
Ezen a helyzeten változtat az a beru-
házás, amelynek eredményeképpen 
a Bikás-parkban található leromlott 
aszfalt-beton burkolatú sportpályák 
helyére egy modern műfüves pálya 
épül, amely a diák- és a tömegsport 
céljait fogja szolgálni, központja lesz 
a számos kerületi tömegsport-egye-
sületnek, és a közeli iskolák testneve-
lés-oktatásának is. A kerületi tömeg-
sport-egyesületek is komoly támoga-
tásra számíthatnak. A XI. kerület idén 
is támogatja a két, kerületünkben 
működő egyetemi sportegyesületet, 
a BEAC-Újbudát és a MAFC-Újbudát, 
ahol az egyetemi ifjúság igen magas 
szinten űzi a kosárlabda játékot. 
 A kerület sportéletének egyik 
bástyája a Nyéki Imre Uszoda a 
Kondorosi úton. Az uszoda fejleszté-
se nem áll meg, idén a felújítási- fej-
lesztési program keretében 40 millió 
forintból gazdálkodhat. 

Bővül a kerületi 
lakástámogatás

Újbudán a lakások nagy része tár-
sasházakban található, és az épületek 
legnagyobb része panelépület. A ke-
rületi lakásvagyon megőrzése nem 
csak a lakók gondja, ebben a XI. kerü-
let is részt kíván venni. A különböző 
lakásfelújítási pályázatokra összesen 
220 millió forintot különített el az 
önkormányzat. Továbbra is lehet pá-
lyázni a fűtéskorszerűsítési támoga-
tásra. A XI. kerületi Önkormányzat 
költségvetésében 35 millió forintot 
különítettek el a Panelprogramra, 
amely lényege, hogy a felújításnak 
csak az 1/3-át finanszírozza a társas-
ház, míg 1/3-ad része önkormányzati, 
1/3-ad része állami támogatás. 

Színes a kulturális 
és élénk az egyházi élet

Újbudán igen színes egyházi és 
kulturális élet zajlik, amelyet az ön-
kormányzat a tavalyinál nagyobb 
összeggel támogat. Komoly támo-
gatást kapnak az egyházi iskolák 

(amely kiadást az oktatási kiadások 
között tüntettük fel), de mindezeken 
felül az idén is számíthat önkormány-
zati segítségre a gazdagréti Szent 
Angyalok-templom, amelynek épí-
téséhez idén újabb 10 millió forinttal 
járulunk hozzá.
 Ugyancsak megdupláztuk a 
civil szervezetek támogatására szánt 
pályázati keretösszeget: az önkor-
mányzat által kiírt Civil pályázaton 
összesen 10 millió (elszámolás-köte-
les) forint jut tőlünk a civil szférába.
 Tavaly élesztettük újra a Kulturális 
Alapot: ebből a forrásból idén pá-
lyázat útján 8 millió forint segítheti a 
kerület kulturális életét.
 A kulturális életet szolgálja az 
öt XI. kerületi művelődési ház is, de 
ezen túlmenően közművelődési 
célok megvalósítására az önkor-
mányzat szerződést kötött például a 
Karinthy Színházzal vagy a Budapesti 
Művelődési Központtal is. 
Idén át kívánja venni az önkor-
mányzat a Feneketlen-tavi Budai 
Parkszínpadot, ahol minden igényt 
kielégítő kulturális központot alakí-
tunk ki. 
 Örvendetes, hogy a magántőke 
is egyre jobban érdeklődik a kultúra 
iránt. A XI. kerületben működik az 
ország legnagyobb könyvesboltja, és 
a volt Volán-pályaudvar épületében 
hamarosan kulturális kávéház nyílik. 

Javuló közbiztonság
 
A kerületi rendőrkapitányság mun-
kája évről évre eredményesebb, a 
bűnfelderítések aránya a legjobb 
a fővárosban. Az önkormányzat 
kötelességének érzi, hogy ezt a 

munkát támogassa. Ennek eszköze 
a Közbiztonsági Alapítvány, amely 
idén a tavalyi támogatás dupláját 
kapja. A pénzt a rendőrség technikai 
felszereltségének javítására, valamint 
a „látható rendőrség” megterem-
tésének elősegítésére fordítják. A 
XI. kerületi Önkormányzat e mellett 
komoly szerepet vállal abban is, hogy 
a kerületi vállalkozók is támogassák a 
rendőrséget. 
 2004-ben már sokkal több köz-
terület-felügyelő járja a kerület útjait, 
és e mellett komoly eredmények 
várhatók a térfigyelő kameráktól is.
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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 100–200
sertéscomb 600–780
gyökér 200–400
sertéslapocka 600–760
zeller 400
sertéskaraj 620–820
burgonya 80–200
csirkecomb 410–560
vöröshagyma 128–160
csirkemell 540–700
paradicsom 300–800
csirkeaprólék 315
paprika 400–800
csirke farhát 160–230
karfiol 300–400
pulykamell 1000–1200
fejes káposzta 80–100

kelkáposzta 148–200
marha lábszár 1000–1100
fejes saláta 80–160
marha felsál 1000–1200
uborka 600–700
ponty szelet 1200
retek 60–140
tojás 18–25
karalábé 128–180/db
gomba 400–570
alma 78–200
körte 300–500
szőlő 700–800
citrom 298
narancs 178
mandarin 228
banán 228
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Molnár Gyula, a XI. kerület pol-
gármestere nyitotta meg április 
másodikán a 12. Kelenvölgyi 
Autómodell-kiállítást a helyi 
közösségi házban.

Aki első ízben láto-
gatott ide, és eddig 
soha nem látott ennyi 
érdekes, és a valóságos 
méretnek hű mását 
ábrázoló autómodellt, 
most elvarázsoltan 
bolyonghatott a szé-
pen berendezett üveg-
tárlók kínálata láttán. 
Nemcsak a modellek 
kápráztatták el a né-
zőket, parányi tűzoltó 
szertárak, lángolni 
látszó házak, és más, 
valósághű környezet-
ben elhelyezett jármű-
vek is. Egy magabiztos 
fiatalember – a hétéves Simon Kristóf 
– bizalmába fogadott, és megmutatta 
gyűjteményének míves darabjait: a 
Németországból kapott sörös, vizes, 
üdítős kamionokat. Megnyugtatott, 
hogy még otthon is van egy hatalmas 
dobozzal ezekből a kincsekből.
 Az esemény szervezője, Berta 
János elmondta, hogy klubjuk 15 
éves múltra tekint vissza, de először 
itt, Kelenvölgyben adtak lehetőséget 
modelljeik bemutatására. A jelenlegin 
30 kiállító ad ízelítőt féltett darabjai-
ból. Akadnak, akik egyes darabokat, 
amiket nem lehet üzletben megvásá-
rolni, legyártanak. – Tűzoltó-, men-
tő-, postásautó gyűjteményem van, 
– mondja Berta János – így tudom, 
hogy a német postások sárga, az ango-
lok piros kocsival járnak, a hazai zöld 
autó szokatlan lesz EU-s partnereink 

A rajongást nem lehet elég korán kezdeni

Autómodellek Kelenvölgyben
körében. Elképzelhetetlen, mi min-
denre vállalkozik egy vérbeli gyűjtő, 
ha el szeretne készíteni egy ritkaságot! 
Szakirodalmat búj, elutazik a világ vé-
gére is, ha megtudja, melyik múzeum 

őrzi a vágyott darabot, de még a régi 
filmekből is az érdekli, hol bukkan 
fel a háttérben egy 40-50 éves jármű. 
Klubunknak volt már 4 éves, de 89 
éves tagja is.
 Időközben megismerem Pokorny 
Ferencet, aki egy saját kezűleg készített 
ritkasággal, Skoda Colonial model-
lel lepte meg – ajándékként – Berta 
Jánost. Távozóban találkozom a Haris 
testvérek Autó Múzeumának tulajdo-
nos testvérpárjával. 
 Az eseményen részt vett dr. Józsa 
István országgyűlési képviselő is. 
Simon Károly képviselőnek pedig 
másfél éves Kornél fia már ott bók-
lászik a vitrinek közelében, 7 éves 
bátyja, Kristóf nyomában. Ebből is 
nyilvánvaló: a modellautók iránti ra-
jongást nem lehet elég korán kezdeni! 

Moldován Ibolya

Kulturális kávéház nyílik a Bukarest 
utcai volt buszpályaudvar épületé-
ben. A terület tízéves bérleti jogát 
pályázat útján nyerte el egy kerüle-
ti vállalkozó az önkormányzattól.

Fotó- és képzőművészeti galériát, 
internetes könyváruházat, művész-
találkozókat, mini Mindentudás 
Egyetemét, tematikus kiállításfüzére-
ket és kihelyezett osztályfőnöki órákat 
álmodott meg a Volán-buszpályaud-
var Etele térre költözése után üresen 
maradt Bukarest utcai épületekbe 
Egri Orsolya. A fiatal vállalkozó – aki 
egyébként az ELTE bölcsészkarán 
végzett – pályázatát találta a leg-
jobbnak Újbuda Önkormányzatának 
kulturális és vagyongazdálkodási 
bizottsága is, így a közgyűlés bizalmat 
szavazott a pályázónak. A nyertes 
reményei szerint még tavasszal neki 

A lakók aggódnak a várható zaj miatt

Kávéház lesz a váróteremből
tudnak állni a szükséges felújítások-
nak, hogy nyáron már működjön a 
Kulturális kávézó.
 A győztes pályázat szerint a két 
épület és a köztük levő tér elsősorban 
kulturális célokat szolgál majd, ezt 
egészíti ki a kávézó, ahol könnyű 
ételeket, tésztákat, salátákat, sütemé-
nyeket is forgalmaznak majd. Egri 
Orsolya szerint nehéz megtalálni az 
egyensúlyt a kulturális és a vendég-
látó funkció között, ugyanakkor nem 
kizárt, hogy a kettő megférjen egymás 
mellett. Hozzátette, hogy a kávézó 
bevétele fedezi majd az önkormány-
zatnak fizetendő bérleti díjat, és az 
ingyenesen látogatható kiállítások, 
rendezvények költségeit, valamint az 
épületek felújítását és a terület szebbé 
tételét. A terület védettséget élvez, így 
az épületeket lebontani, jelentősebb 
átalakításokat elvégezni nem lehet.

Az első rendezvény stílusosan a motorizációhoz kapcsolódott

 A pályázati győztes elmondta, 
hogy részei szeretnének lenni a kerület 
kulturális koncepciójának: részt vál-
lalnának a Móricz-év programjaiból, 
és a már hagyományokkal rendelkező 
Európa Nap megvalósításából is. Egri 
Orsolya ezenfelül szoros kapcsolatot 
szeretne fenntartani a kerület többi 
kulturális intézményével, a budapesti 
kulturális intézetekkel és a fesztiválok 
szervezőivel is. 
 Beleillik a kerület koncepció-
jába a Kulturális kávézó terve. Ez 
lehetne a Móricz Zsigmond körtér-
től a Feneketlen-tavon keresztül a 
Kosztolányi Dezső térig húzódó kul-
turális városrész egyik vége – nyilat-
kozta az Újbudának Szesztay András, 
a kerület kulturális bizottságának 
elnöke. Hozzátette, hogy ez a pályázat 
volt az egyetlen, amely nem a ven-
déglátási funkciót helyezte előtérbe a 
Bukarest utcai épületben.  
 A Bukarest utca néhány lakója 
azonban ellenzi az ötletet, plakátokon 
szólítják fel a környéken élőket a til-
takozásra. Ezeken többek között az is 
szerepel, hogy biliárdszalon nyílik az 
épületben. Ezt az állítást kérdésünkre 
Egri Orsolya cáfolta, és hozzátette: a 
felmerülő problémákat meg szeretné 
tárgyalni a környéken lakókkal.
 A tér két idősebb lakójának rész-
ben tetszik a terv. Az Újbudának el-
mondták, hogy szívesen kiülnek majd 
egy kávéra a térre, és örülnek a terület 
rendbetételének is. Attól azonban 
félnek – mondták –, hogy túl hangos 
lesz a kávézó. Szerintük csak este tízig 
kellene engedélyezni a zenét. Szesztay 
tájékoztatása szerint több más egyéb 
kérdéssel együtt a nyitva tartás rendjét 
is ki fogják kötni a szerződésben.
 A Kulturális kávézó főpróbája jól 
sikerült. A „2 Ütem – motorizáció a 
II. világháború után” című tárlatra 
több ezren voltak kíváncsiak, írt róla 
az országos sajtó is. 

Gianone Péter
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Nagy lesz most a felelőssége. Csak 
ön képes megoldani egy új feladatot, 
miközben a mindennapos munkáját 
is elvégzi. Le kell mondania egy időre 
a társasági életről, hogy megfeleljen 
az elvárásoknak. Ne hagyja, hogy 
mindenki lebeszélje a saját vélemé-
nyéről. Ha vásárol, figyeljen oda az 
árakra. Alkalmas ez az időszak a bú-
torvásárlásra, illetve egyéb apróságok 
beszerzésére. 

Önző időszak következhet az életé-
ben. Alkalma lesz valamit kedvező 
áron megvásárolni, bár ez még így is 
luxuscikknek számít. Legújabb szer-
zeménye miatt ön túlköltekezik. Ne 
áltassa magát azzal, hogy szeretetről 
és megbecsülésről is szó van. Kerülje a 
szélsőséges megnyilvánulásokat, és ne 
tegyen semmi olyasmit, ami a törvény 
előtt kellemetlen helyzetbe hozhatná. 
Tartózkodjon a végletektől, szenteljen 
a figyelméből másoknak is, mutassa 
ki törődését.

Ha most nem ügyel az anyagi dolgai-
ra, sokáig tarthat, mire újra talpra áll. 
Ne engedje szabadjára rossz érzéseit, 
mert összeomlik mielőtt felfogná, mi 
is történik valójában. Ragaszkodjon 
a véleményéhez, ne hagyja, hogy a 
romantikus helyzet megzavarja. Egy 
őszinte beszélgetés megszüntetheti a 
nézeteltérést egyik rokonával. Most 
számíthat az eddig megbízhatatlan-
nak tartott ember segítségére.

Az elkövetkező hetekben nagy 
szüksége lesz minden képességére, 
mert a legváratlanabb eseményekkel 
találja magát szemben. Ne hozzon 
az életére kiható jelentős döntéseket, 
és ne tervezzen utazást. Hallgasson  
idősebb ismerősére, akinek fontos az 
ön boldogsága. Ne engedje, hogy egy 
a pénzügyekben közismerten gátlás-
talan illető önt is kellemetlen anyagi 
helyzetbe sodorja. Ha már minden-
képp döntenie kell, legyen határozott, 
különösen pénzügyekben. 

Ez az időszak alkalmas lesz arra, hogy 
gyökeresen változtasson életén: ha 
teheti, most váltson munkahelyet, köl-
tözzön el. Örömét lelheti az újdonsá-
gokban, és mindebből pénzügyileg is 
előnye származik. Ha van már válasz-
tottja, akkor se sürgesse az esküvőt: ha 
túlságosan erőszakos, még megrémít-
heti partnerét. Legyen együttérző az 
idősebb rokonaival, vagy a barátjával, 
ha nehézségei támadnak.

Régi ismerőse bukkanhat fel váratla-
nul, aki kedveli a lendületes dolgokat, 
ön pedig nagyon fogja élvezni a tár-
saságát. A látogatás nem tart sokáig, 
sőt az is lehet, hogy ez lesz az utolsó, 
tehát nyugodtan lehet egy kissé érzel-
mesebb, elengedettebb, még akkor is, 
ha közben esetleg elfoglalt a munkája 
miatt. Megfelelő időszak ez arra, hogy 
felfrissítse a ruhatárát, azonban a 
vásárlásoknál legyen körültekintő, a 
minőség mellett az árakat is nézze, 
különben túlköltekezhet. 

Jót tenne a lelkének, ha megpróbálná 
végre elrendezni magában múltbeli 
kapcsolatát. Nem kaphatja vissza 
a szerelmet, amelyet képtelen volt 
megbecsülni és megőrizni, mert nem 
tudott uralkodni rossz tulajdonsága-
in. Tartsa észben, hogy minden nap 
új dolgokat tartogat, ne várjon arra, 
hogy bármi is megismétlődhet. Talán 
el kellene gondolkodnia a költözés 
lehetőségén, hogy egy új helyen ismét 
otthon érezhesse magát.

Élete új fordulatot vesz több szem-
pontból is. Higgadtságra, megfontolt 
bölcsességre lesz szüksége, és most 
nem elegendő, ha csak ilyen benyo-
mást tud kelteni másokban. További 
bonyodalmak forrása lehet, ha kimu-
tatja idegességét. Tartózkodjon a túlöl-
tözködéstől, bízzon meg a jó ízlésében. 
Kerülje a társasági összejöveteleket. Új 
ismeretséget köthet valakivel a szom-
szédságban, akiről először nem is gon-
dolná, hogy mennyire fontos szerepet 
játszik majd még az életében. 

Keressen magának egyszerű, de hosz-
szabb távra szóló, lehetőleg otthoni 
kikapcsolódási lehetőséget. Például 
vásároljon háziállatot vagy gondozzon 
érdekes növényeket. Szüksége lesz a 
kikapcsolódásra azért is, mert nehéz-
ségei támadhatnak párkapcsolatában. 
Ha vacsoravendégeket fogad, olyan 
fogásokat készítsen, amelyeket a láto-
gatói is szívesen fogyasztanak. 

Lehet, hogy tudomást sem vesznek 
önről, noha másoknak tesz szívessé-
get. Hiba lenne, ha ezentúl ön sem 
venne tudomást másokról. Értékelje, 
ha valaki nagylelkű és hűséges. 
Szomszédaival szervezzenek közös 
programokat. Most kicsit mélyedjen 
el önmagában, foglalkozzon lelki 
ügyekkel, beszélgessen filozófiáról, az 
életben felmerülő problémákról.

Bár ön sem látja a jövőt, most kielé-
gítheti kalandvágyát, és ez jókedvre 
deríti, noha nem tudja, merre is 
tartanak az események. Mostanában 
sok emberrel fog bizalmas témákról 
beszélgetni, ebből az intimitásból 
kölcsönösen hasznuk származhat. 
Vigyázzon,  legyen mértéktartó a vé-
leménynyilvánításban. Új események, 
és a környezetében végbemenő válto-
zások kötik le a figyelmét.

Szerelmes lesz valakibe, és ez az érzés 
mind a saját, mind a környezete éle-
tét felbolygatja. Ne analizálja örökké 
érzéseit, úgysem tud határokat szabni 
nekik. A legjobb, ha bízik józan ösztö-
neiben, s úgy hozza meg a döntését. 
Ugyanakkor számoljon azzal is, hogy 
főleg az idősebb rokonai ellenségesen, 
de legalább is értetlenül állnak ehhez 
az ügyhöz. Ne hagyja, hogy mások 
elvegyék a kedvét, és higgye, hogy 
minden körülmények közt hűséges 
tud maradni a szerelméhez. Ezen 
eseményektől függetlenül is foglalkoz-
tathatja a költözés gondolata.
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Kommunikációs partnerünk a Westel

(Rebeka)

NÖVÉNYÁPOLÁS

ÉTELRECEPT

Görög csemege

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (K, 
A, I, L). 13. Az én tulajdonom. 14. 
Orosz motormárka. 15. Főúri köl-
tőnk (László). 16. Bevonás egyfajta 
fémmel. 18. „… … se halt még, minek 
azt siratni,” (Arany János: Toldi) 19. 
Döntetlen a sakkban. 20. Parafál. 23. 
Sárga, németül. 24. Após, népiesen. 
25. Váróterem. 27. Szalon páratlan 
betűi. 28. Átégés egynemű betűi. 30. 
Híres magyar származású szobrász 
(Amerigo). 31. Süllyesztett zenei 
hang. 33. Kettőzve: sportfogadás. 35. 
Francia király. 37. Kocsma része. 38. 
Gazdasági társaság, röv. 39. Gennyes 
bőrbetegségben szenvedő. 40. Arra 
a helyre vet. 42. Római 6. 43. Egyik 
pártunk névbetűi. 45. Angyalrang. 
46. Morzehang. 47. Ausztráliai fu-
tómadár. 48. Készít páros betűi. 50. 
A szélsőséges francia gyarmattartók 
egykori szervezete. 52. Szelet-szelet! 
54. A földre lóg. 57. ZVÓ. 59. Eledel. 
61. Afrikai főváros. 62. A mellrész 
fölött a ruhába bevarrt rész, német 
eredetű szóval. 63. Hideg, száraz, ke-
leti szél Erdélyben. 65. Hegyes szerszá-
mot használni. 67. II. Lajos veszte. 68. 
Fekete István kacsája. 70. Férfinév.
FÜGGŐLEGES: 1. Elmélet. 2. Évforduló. 
3. Képről nyomdai eljárással készített 
másolat. 4. Ritka női név, jelentése: 
százszorszép. 5. Részben előmázol! 6. 

Lítium vegyjele. 7. Színészünk, „Virág 
elvtárs” fia. 8. TeleSport. 9. Világtalan. 
10. Amely ideig. 11. Templomszolga 
a zsinagógában. 12. Patak a Bilo-
hegységben (ZDELA). 17. A madarak 
királya. 18. Román terepjáró. 21. 
Régi tömegmérték. 22. Kézzel je-
lez. 25. Folyadékrészecske leesik. 26. 
Örvénylik. 29. SI tömegmérték. 32. 
Konyhakerti növény. 33. Az idézet 
második sora (I, S, N, N). 34. Az SZTK 
elődje. 36. A tájékozódási futás nem-
zetközi szerve, röv. (IOF) 37. Regényét 
Gárdonyi írta meg. 38. Keleti germán 
nép. 41. Beleegyezik. 44. Afrikai nö-
vényevő névelővel. 47. Eltulajdonít. 48. 
Tanács, ötlet, idegen eredetű szóval. 
49. Elvisel. 51. Összetételekben gépek 
áttételes energiaátvivő rendeltetését 
jelöli. 53. Egy Salgótarján melletti fa-
luban élő. 55. Talajművelő eszköz. 56. 
Cselekvésre biztató szócska. 58. Egy 
vegyértékű telítetlen szénhidrogén-
csoport. 60. Szükséges. 62. Lóverseny. 
64. Reagál, de csak félig! 66. ZEY. 68. 
Állóvíz. 69. Vas megyei község.
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 1. és függőle-
ges 33. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: április 21. 
A 7. SZÁM KERESZTREJTVÉNYÉNEK  MEG
FEJTÉSE: „Szél fúj, fiatal erő űzi a fáradt 
telet, most érett meg az idő, küszöbön a 
kikelet.” A NYERTESEK: Nagy Sándorné 
1114 Fardrusz u. 14., valamint Kovács 
Juli és Kata 1119  Andor u. 16/b. A 
nyeremény – a hat alkalomra szóló 
Príma Torna bérlet a Forma Stúdiótól 
– a szerkesztőségben vehető át.

Nagy András

G. SÁRDY ANNA: MULANDÓSÁG
A költeményből idézünk két sort.

A bogyós gyümölcsöt termő csoport-
ba tartozik a málna, a szamóca, a piros 
és feketeribiszke, a köszméte, a tüskét-
len szeder. A bogyósokra jellemző, 
hogy rügyfakadásuk korán tavasszal 
megindul, ezért ekkor már metszhe-
tőek. A szamóca metszése csupán az 
indák és az elpusztult részek eltávolí-
tásából áll.
 A málna hajtásrendszere két-
évenként megújul, az elsőéves hajtá-
sok nem hoznak termést. A második 
évben rövid oldalhajtásokon virágot, 
majd gyümölcsöt érlelnek. Amint a 
termés beérik, a hajtások elhalnak, 
átadva helyüket az időközben meg-
fásodott hajtásoknak. Szaporításra a 
gyökérsarjak kiválóan megfelelnek. 
Málnaszüret után a letermett vesz-
szőket vágjuk ki tőből (e művelettel 
megelőzhetjük a fertőzéseket), majd 
a már fásodó sarjakból folyóméte-
renként 8-12 db-ot hagyjunk meg a 
termővesszők csúcsi harmadában. A 
termőrügyek fejletlenebbek, ezért a 
fajtától, a termesztési módtól függően 
a termővesszőket korán tavasszal 20-
30 cm-re kurtítsuk meg.
 A ribiszke formája akár piros, 
akár fekete, cserjetörzses bokor. 
A cserje törzséből rendszeresen meg-
újul. A termő pirosribiszke-fácska 
metszésének elsőrendű célja a ritkítás. 
Ritkításkor a gyenge, kedvezőtlen 
helyzetű, fölösleges vesszőket, illetve 

a 4-5 évesnél idősebb termőágakat 
távolítjuk el a koronából. A munka-
művelettel egy menetben a kiváloga-
tott vesszőket – 5-6 db-ot – gyengén 
visszametszünk olyan módon, hogy 
a végálló rügyek kifelé, illetve fölfelé 
álljanak.
 A feketeribiszke-fácska alakító 
metszése során 4-5 ágat nevelünk. 
Sudarat ne hagyjunk, mégpedig azért, 
hogy a napfény egyenletesen érje az 
ágacskákat. Az ágakon lévő gyenge 
növekedésű, elöregedett vesszőket 
rendszeresen ritkítanunk kell. Az erő-
sebb hajtásokat gyengén visszavághat-
juk, serkentve az új hajtásképződést.
 A köszméte (egres), kb. egy 
méterre növő cserjebokor, tövises 
vesszőin vegyesen fordulnak elő a haj-
tás- és a virágrügyek. Oldalrügyeiből 
rövid termőrészek fejlődnek. A bokor 
köszmétét a piros ribiszkénél leírtak 
alapján alakítjuk. Termőkorban az 
öt évesnél idősebb ágakat folyama-
tosan váltsuk le. Azokat a vesszőket, 
amelyek kifele állnak, távolítsuk el, 

A bogyósok metszése

A tzaziki (joghurtos uborkasaláta) 
az egyik legjellegzetesebb görög 
“mártogatós”. Elmaradhatatlan kí-
sérője a sült húsoknak. Nincs benne 
semmi különös és az erős vagy nem 
odavaló fűszerezés csak ront az ízén. 
Az a fontos, hogy a joghurt alaposan 
ki legyen csöpögtetve és jó zsíros le-
gyen, majdnem olyan, mint a tejföl.  
HOZZÁVALÓK: 1 kg lecsöpögtetett 
zsíros joghurt, 2 nagy kígyóuborka, 
1 nagy fej fokhagyma, 1 marék ap-
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ezzel megakadá-
lyozzuk a bokor 
szétterülését. A 
termőkorú tör-
zses köszmétét 
r e n d s z e r e s e n 
kell metszeni. A 
metszés célja a 
ritkítás, ifjítás és 
a koronaalakítás. 
A korona 2-3 
éves gallyai a leg-
termékenyebbek. 

Ezeket folyamatosan leváltjuk az 
oldalágon képződöttekkel, így ifjítva 
a törzses köszméténket. Általában 
gyengén metszünk, ritkítunk, de 
minden évben rendszeresen végez-
zük e fontos feladatot. Metszenünk 
erősebben akkor kell, amikor a haj-
tásnövekedés már a 10-15 cm-t sem éri 
el. A lehajló vesszők 30-40 cm-nél ne 
legyenek közelebb a talajhoz.
 A tüskétlen szeder erőteljes növe-
kedésű, 3 méteres hajtást is nevelhet 
évente. Széles sövényben, huzalos 
támasztórendszer mellett érünk el 
nagy termést. A termőkorú, fejlett 
tövek sarján rendszeresen képződnek 
erős oldalhajtások. A legtöbb termés 
ezeken az oldalhajtásokon képződik.
 Amikor a legfelső huzalt elérik a 
szedervesszők, a csúcsát csípjük visz-
sza, az elfagyott részeket vágjuk le. 
Az oldalágak igen erőteljesen törnek 
elő. A sövény elsűrűsödését megakad-
ályozhatjuk, ha egy-egy ágat vissza-
kurtítunk.

Bánhídi János

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

róra vágott friss kapor vagy ánizs. 
ELKÉSZÍTÉS: Az uborkát lereszeljük, be-
sózzuk, hagyjuk állni egy ideig, majd 
kinyomkodjuk a levét. Megtisztítjuk a 
fokhagymát és átnyomjuk a fokhagy-
maprésen. Apróra vágjuk az ánizst, 
majd mindent összekeverünk. Jó ha 
legalább fél napot áll, hogy az ízek 
összeérjenek. TIPP: A joghurtot egy 
éjszakára fel lehet kötni gézben, hogy 
kicsöpögjön, így állagra valamennyire 
hasonlítani fog a zsíros kemény görög 
joghurtra. Ha fele-felében keverünk 
hozzá sűrű tejszínt is, akkor ízre is 
hasonló lesz. Vigyázat, nem szabad 
folyósnak lennie!
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Április első két napján valódi 
vadnyugati hangulat fogadta a 
Fonó Budai Zeneház látogatóit. 
A fergeteges countryfesztiválon a 
műfaj legjobb magyar képviselői 
léptek fel.

Április elsején a Blue Timer’s nevű for-
máció adott ízelítőt az észak-amerikai 
eredetű countrymuzsikából. A „tele-
pesek zenéje” az USA nyugati partvi-
dékén és fő mezőgazdasági területein 
alakult ki. Innen ered a country és 
western elnevezés. Jellegzetessége az 
egyszerű, páros rímű dallam, vala-
mint az elbeszélő jelleg. Hangszerei: 
gitár, bendzsó, szájharmonika. Deák 
Imre, Libis Attila, Pelyhes Gábor, 
Szula Miklós és Zsoldos Ákos igazi 
bolondok napi poénáradattal szó-
rakoztatta a közönséget. Libis Attila 
énekes-gitáros a ‘80-as évek elején 
került kapcsolatba a countryzenével. 
1995-ben megalapította a Blue Timer’s 
együttest, amely azóta Európa-szerte 

A Molnár-C. Pál Baráti Kör tagjai – 
mint minden hónapban egyszer –,  
művésztalálkozót tartottak április 
1-jén a Ménesi úti galériában.

A falon sűrűn egymás mellett fest-
mények és grafikák, a nagy ablak 
előtti festőállványon az alkotás 
mellett néhány félig használt festékes 
tubus. Művészek – festők, grafikusok, 
szobrászok –, művészetpártolók és 
Molnár-C. Pál munkáit csodáló em-
berek gyűlnek össze havonta a Ménesi 
úton. Búza Barna szobrász és Csiby 
Mihály festő vezetésével emlékeznek, 
beszélgetnek, mesélnek egymásnak, 
megbeszélik legújabb munkájukat. 
 A két világháború között működő 
Szinyei Társaság mintájára hozták 
létre 1986-ban barátok, tisztelők a 
Molnár-C. Pál Baráti Kört, amely azó-
ta hivatásának érzi, hogy a mai magyar 
művészetben pártolja a tökéletes tech-
nikai tudással figurális művészetet és 
humánumot hordozó, mondanivalót 
kifejező alkotókat, illetve Molnár-C. 
Pál munkásságának ápolását, bemu-

Két költő mutatkozott be április 
2-án az FMH könyvtárában. 
Szilágyi Ákos tréfás gyermekver-
seket ír, N. Horváth Péter érzel-
mes, elgondolkodtató költemé-
nyeket.

Kettejük között van még egy 
ennél is nagyobb különbség. Egyi-
kük egészséges, másikuk fogya-
tékossággal él. Betegsége miatt 
N. Horváth Péter nem is tudott 
megjelenni a péntek délutáni író-
olvasó találkozón. Noha testének 
fogyatékossága korlátok közé 
szorítja, szellemi frissessége óriási 
belső szabadságot ad számára. 
A túlmozgásos, érthető beszédre 
képtelen fiatalember  gyönyörű 

versekbe önti mindazt, amit kife-
jezni élőszóban sosem tudott. A 
verseken kívül kritikákat és esszé-
ket is ír. Az alkotási folyamatban 
sokáig édesapja segítségére szoru-
ló költő, egy speciális számítógép 
segítségével ma már önmaga is 
képes rögzíteni gondolatait.
 Szilágyi Ákos Cet ecetben cí-
mű kötetének verseivel lepte meg 
közönségét. Majd a gyermekköl-
tészet felé kalandozó költő kész-
ülő műveiből is előadott néhány 
bohókás, rímekkel és ritmikai 
elemekkel teletűzdelt költeményt 
és dalocskát. 

S. T. J.

Húsvét alkalmából látható a Kosz-
tolányi Dezső téri Scheffer Galériá-
ban az a kiállítás, amelyet Borsos 
Miklós, Fehér László, Konok Tamás, 
Kovács-Gombos Gábor, Lugossy 
Mária és Szöllőssy Enikő szakrális 
munkáiból állított össze a galéria 
vezetője, Scheffer Lívia.

Ebből az alkalomból beszélgettünk 
Fehér László Kossuth-díjas festőmű-
vésszel.

n Önnek számos nagy kiállítása volt 
már. Miért fontos, hogy a Scheffer 
Galéria kiállításán is szerepeljen?

Ha a világon bármelyik nagyváros-
ba elmegyünk, mindenhol számos 
kis galéria van, amelyeket általában 
sajátos lokálpatriotizmus övez: a kör-
nyékbeliek ismerik a galériást, és az ott 
kiállító művészeket. Szerencsére ma 
már a XI. kerületnek is több művé-
szeti galériája van. A Scheffer Galéria 
számomra azért is fontos, mert ebben 
a háztömbben lakom. Ráadásul olyan 
festőkkel együtt szerepelhetek  akik-
nek a munkáit nagyon szeretem.

n A kiállított képe egy újszövetségi je-
lenetet ábrázol, sajátos módon.

A hegyen című képem egy El Greco-
festmény, a Krisztus az Olajfák hegyén 
nyomán készült. Sokat foglalkoztam 
azzal a képpel, fokozatosan hántottam 

számos sikert aratott. A tradicionális 
country, bluegrass és ír folkzenei fel-
dolgozásokon kívül olyan népszerű 
előadók dalait játsszák, mint Johnny 
Cash, Don Williams, Kenny Rogers. 
A másnapi műsor a Kentucky Home 

Boys fellépésével vette kezdetét. A 
zenekar évtizedek óta countryzenét 
űző rutinos öreg rókákból állt össze 
1993-ban. Az énekesük Bruce Lewis, 
Kentuckyból származik. Az együttes 
érdekes, vokális-akusztikus country-
zenét játszik. 
A countryfesztivál utolsó fellépője a 
Kentucky Pub-Lix volt. Az általuk ját-
szott bluegrasszene az 1940-es évek-
ben alakult ki Amerikában, Kentucky 
államban. Egy ideig a tradicionális 
countryzene részének számított, de 
Bill Monroe és Earl Scruggs újszerű 
előadásmódja, hangzásvilága új stílust 
teremtett. Jellegzetessége a kifinomult 
bendzsó- és gitártechnika.

Dergán Ádám

tatását. Csillag Péter, Molnár-C. Pál 
unokája szerint ez utóbbi a nyolcvanas 
évek végén még komoly feladatnak 
tűnt, hiszen Molnár-C. Pál egyházi 

le róla a jelenet környezetét, míg végül 
csak maga a hegy és a magára hagyott 
ember maradt meg belőle.

n Ez a képe is nagyméretű. Miért fontos 
önnek a minél nagyobb méret?

Kérdezték tőlem már a főiskolán is, 
hogy miért festek ilyen nagy képeket. 
Én meg azt mondtam: mert csak így 
van értelme. Amiket a képeimben 
megfogalmazok, azok a nagy méretet 
igénylik. Aztán majd kiderül tíz, öt-
ven, vagy száz év múlva, hogy mindez 
tényleg fontos volt-e, és tényleg kell-e 
hozzá ez a méret.

(mar-os)

Fehér László a lokálpatriotizmusról és a méretről

Húsvét a Scheffer Galériában
Esélyegyenlőség

Elmosódó 
határok

Baráti találkozó Molnár-C. Pál műtermében

Humánum és mondanivaló

Egyszerű dallammal elbeszélt történetek

Countryfesztivál a Fonóban

Volt egy színházunk. A Nemzeti. 
Csak így emlegették. Ez a rövidke 
szó azonban mint valami miszti-
kum, áhítattal hagyta el az ajkakat.

Az épület a nemzeti drámairodalom 
legjobbjait, a világirodalmi klasszi-
kusokat és kortárs külföldi szerzők 
műveit színpadra állító, színházszere-
tő és értő művészlelkek otthona volt. 
Így, múlt időben. 1964-et írtak akkor, 
amikor lebontották. Ezt kísérhetjük 
nyomon Karai Sándor fotóművész 
képein a Rét Galériában, ahol a 
Színház Világnapja alkalmából nyílt 
kiállítás A színház halála címmel. A 
képeken a romok tövében álldogáló 
pesti polgárok döbbent vonásaihoz 
hasonlatos arckifejezéssel hallgatták 
a kiállítás-megnyitó résztvevői Máthé 
Erzsit, a Nemzet Színészének szavait, 
aki a bontásnál ugyan nem volt jelen, 

Alföldi Róbertet nem kell bemu-
tatni. Műsorvezetőként faggatja 
stúdióvendégeit, vagy színházban 
rendez és játszik. Mindezek mellett 
első számú hobbijára, a festészetre 
is marad ideje. Ezúttal a Karinthy 
Szalonban láthatók a festményei.

n A festészet milyen szerepet tölt be az 
életében és maradandóak-e művei?

Hogy mennyire maradandó, azt 
egyáltalán nem lehet tudni, meg hát 
persze nem is azért csinálja az ember. 
Nem az utókornak élek. Olyan szeren-
csés világban létezem, hogy mindenre 
kíváncsi lehetek, mindenfélébe bele-
kóstolhatok, hogy egyszer talán majd 
el tudjam dönteni, végül is mi érdekel 
igazán. Gyerekként állandóan raj-
zoltam, de az igazi bekattanás akkor 
következett, amikor én is el kezdtem 
vásárolni és gyűjteni. Ez olyan szen-
vedély, ami aztán elég gyorsan elönti 

A Kentucky Pub-Lix bluegrass-történeti előadása

tárgyú festményei miatt listás mű-
vész volt. A Baráti Kör által adományo-
zott díjról Csillag Péter elmondta, 
hogy ennek az a különlegessége, hogy 
művészek adják művészeknek. Ezáltal 
a díj mindenképpen a művészi kvali-
tás elismerését jelenti.

(G. P.)

Karai Sándor fényképei a legendás épületről

A Nemzeti Színház két élete

az ember egész életét: állandóan képek 
között van, képekre vadászik. És ezért 
előbb-utóbb újra előtörhet belőle, 
hogy na akkor gyerünk, próbáljuk ki a 
festést. Nagyon sok emberben megvan 
ez a képesség, csak nem olyan „pofát-
lanok”, hogy kiállítsanak. Félreértés 
ne essék, én nem mérem magam, nem 
merném magam rendes, normális, 
nagy festőkhöz mérni.

n Kedvenc festőművészeinek alkotásai 
gyakoroltak valamiféle hatást a saját 
képeire?

Igen, mindenben hatottak rám. 
Nagyon szeretnék olyan képeket fes-
teni, mint ők, de az sosem fog menni, 
viszont megismertettek velem egy 
olyan művészi világot, amit addig 
soha nem ismertem, és amit nagyon 
irigylek. Scheiber Hugó, Vörös Géza, 
Batthyány mind ott vannak az én 
firkálmányaimban. Vagyis bár csak 
ott lennének!

n Elfoglalt, népszerű művészként 
mennyi ideje jut erre a hobbira?

Mindenkinek arra jut ideje, amire 
akarja. Csak kifogás az idő. Én tartom 
a kezemben az időmet, nem pedig 
fordítva.

n Lakását is díszítik festményei?
A sajátjaim nem, azokat eladom, de 
vannak festményeim, persze. 

n A színjátszás a pillanatnak, a festészet 
a jövőnek alkot. Lehet, hogy néhány 
évtized múlva műkincsként tekinte-
nek egy-egy Alföldi-festményre? 

Erre nem tudok válaszolni.  De beval-
lom, nem is nagyon érdekel. Majd az 
utókor eldönti.

S. Takács Judit

Alföldi Róbert éjszaka fest

Nem az utókornak él

Fellépés előtt (Az első bohóc)

de az utolsó előadásról máig élénk 
emlékeket őriz: „A Lear királlyal 
zárult a nemzeti legutolsó szezonja 
1964. június 28-án. Akkora már a 
kormánypáholyt formálisan kivájták. 
Az előadás végeztével csak ült a tár-
sulat a néptelen, sötét nézőtéren. Már 
világítás sem volt, csak a kidöntött 
páholyon keresztül szűrődött be némi 
fény, mint valami elhagyott temetőbe 
halványló holdsugár. Tragikus volt.”
Ezután többen próbálkoztak – köztük 
Gobbi Hilda is – a Nemzeti újraépítésé-
vel. Eredménytelenül. Aztán 2002-
ben, végre elkészült az új Nemzeti 
Színház. Sokan kritizálják megjelené-
sét, műsortematikáját, és még ki tudja, 
mi mindent. Ám Máthé Erzsi úgy 
gondolja, ehelyett örülnünk kellene, 
hogy ismét van egy színházunk, amit 
így emlegethetünk: a Nemzeti.

(s. takács)

A figurális művészetet pártfogolják

Fehér László alkotása előtt
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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

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

IMMOTÉKA Ingatlaniroda, a nívós in-
gatlanok specialistája! Szakszerűség, diszk-
réció, referenciák. XII., Csörsz u. 17–21. 
201-1821, 06/30/2021-892. Mindenkori 
aktuális ajánlatok: www.immoteka.hu  

HOME & OFFICE ingatlaniroda ügy-
felei részére keres kiadó-eladó lakásokat, 
telkeket, ipari ingatlanokat Budapesten 
és környékén. 381-0300, 381-0900. 
www.hao.hu

ETELE úti 65 m2-es, III. emeleti, 3 szobás 
erkélyes, világos konyhás öröklakás eladó, 
irányár: 13,5 M Ft.
Tel.: 206-6817, 06/20/348-6177.

TÖRÖKBÁLINTON kis hotel építésére 
alkalmas, 800 négyszögöl telek, meglévő 
vendéglátóegységgel, berendezve, 5 szobás 
lakással eladó 220 millió Ft-ért. 06/20/
3492-378.

BUDAKESZIN napfényes sorház eladó. 
Garázs, kert, teraszok. 06/20/3492-378.

FEHÉRVÁRI úti 49 m2-es, téglaépítésű, 
komfortos lakásomat nagyobbra cserélném 
(nem panelra), 06/30/9512-605.

RÓZSADOMBI 6 szobás, 3 szintes, 2 
fürdőszobás, 112 m2-es sorházi lakás saját 
kerttel, kilátással a városra, önálló garázzsal 
59 millió Ft-ért tulajdonostól eladó. Bányai: 
06/30/8516-949.

XI., UGRON GÁBOR utcában 76 m2-
es, jó állapotú, cirkófűtéses, emeleti örökla-
kás nagy terasszal, garázzsal, tárolóval eladó 
31 500 000 Ft irányáron. 06/20/9943-788. 
www.sasadconsult.hu  

XI., BRASSÓ úton 120 m2-es, panorá-
más, napos, felújítandó öröklakás garázzsal, 
kertes társasházban eladó. Irányár: 39,5 
millió Ft. 06/20/9718-696. 
www.sasadconsult.hu 

SZTREGOVA utcában belső, kétszintes 
(110 m2-es), klímás, vadonatúj lakás, liftes 
társasházban, garázzsal 36,9 millióért eladó. 
Hitel megoldható! 
06/20/9240-040, 06/20/9240-020.

ŐRMEZŐN, 55 m2-es (2 szoba-hallos), 
K-NY-i fekvésű, IX. emeleti, kulturált lakás 
tulajdonostól, reális áron eladó. 
06/20/9240-040, 06/20/9932-241.

BEÉPÍTHETŐ tetőteret vásárolnék 
készpénzért. 06/20/2146-518, 
www.padlaster.hu 

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.

KELENFÖLDÖN kulcsrakész, 80 m2-
es, kétszintes, garázsos lakás 27,5 millió 
forintért eladó. 06/30/2315-455.

XI. SASAD felső részén gyönyörű, 4 
éves ikerházfél eladó. 210 m2, 150 négyszö-
göles telekkel. Irányár: 80 millió Ft. 
06/20/9718-696. www.sasadconsult.hu

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

XI., DIÓSZEGHY utcában 50 m2-es, 
kétszobás, emeleti, szép állapotú öröklakás, 
garázzsal 19,9 M Ft irányáron eladó.
06/30/2717-306. www.sasadconsult.hu 

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

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

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

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% beépíthe-
tőséggel 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.

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

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

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

KÉSZPÉNZÉRT keresek megvételre 
1-2 szobás lakást. 06/20/4383-154.

XI. KERÜLETI lakását, házát, telkét 
gyorsan, szakszerűen értékesítjük. Díjazás 
csak sikeres közvetítés esetén. Ében 
Ingatlaniroda. XI., Karinthy F. út 4–6. 1/2. 
Tel.: 365-1900.

ÖRÖKLAKÁSOK, családi házak adás-
vétele, bérbeadása. Ingyenes regisztrálás. 
215-7336, www.budainewyorkingatlan.hu 

KERESEK csendes, világos, zöldbe ágya-
zott lakást vagy házat, házrészt 35 M Ft-ig. 
06/30/4061-836.

SASADON, az Oltvány utcában eladó 
egy most épülő 5 lakásos társasház tetőtéri, 
130 m2-es lakása 2 garázzsal. Ár: 60,5 millió 
Ft. 06/20/4541-380.

SOMLÓI úton eladó egy hatlakásos 
társasház földszinti, kertkapcsolatos, 80 
m2-es, 3 szobás, felújított lakása. Irányár 
garázzsal, tárolóval: 42 millió Ft. 
06/20/4541-380.

BÉRLEMÉNY

BADACSONYBAN felszerelt, 
gyermekbarát nyaraló igényesnek kiadó. 
06/20/9872-480. 
www.tar.hu/vikics/badacsony.html  

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

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

REGŐS u. 8–13. Társasház bérbead 
49,2 m2-es helyiséget üzlet vagy iroda 
céljára, valamint 2 db 18,1 m2-es helyiséget 
raktározás, egyéb célra. Érdeklődni minden 
szerdán 18–20 óra között a 247-1977-es 
telefonszámon, egyéb napokon 21 óráig a 
246-5682-es telefonszámon.

KÜLFÖLDI turistáknak belbudai villá-
ban felújított apartman kiadó. 
T.: 201-3252, 356-7867.

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

XI., FEHÉRVÁRI úton (Kalotaszeg 
utcánál) 17 m2-es üzlethelyiség kiadó, iro-
dának is. Érdeklődni: 06/30/5227-707.

BUDAÖRSI Auchanban 32 m2-es 
üzlet bérleti joga 6 millió Ft-ért eladó. 
06/20/2303-016.

BARTÓK Béla úti irodaházban 22 m2-
es iroda kedvező áron, azonnal, bútorozva 
kiadó. 06/20/2303-016.

SASHEGYEN 40 m2-es, kertkapcsola-
tos, bútorozott, panorámás, egyszobás lakás 
kiadó 65 ezer Ft/hóért. 06/20/2303-016.

SZERÉMI úton kiadó egy magasföld-
szinti, 44 m2-es, 1,5 szobás, frissen felújított 
lakás. 65 000/hó. 06/20/4541-380.

HEGYALJA úton kiadó egy családi ház 
felső szintje, 1 garázzsal, kerthasználattal. A 
lakás 133 m2-es, 4 szobás, nagyteraszos, bú-
torozatlan. 195 000/hó. 06/20/4541-380.

GARÁZS

PARKOLÁSI lehetőség! Zárt, 24 órán 
át őrzött parkolási lehetőség a Bartók B. út 
105–113. alatt mosási, illetve mosatási lehe-
tőséggel. Hungarofood Kft. 06/30/9719-309.

BUDÁN a Fehérló utcában garázs kiadó, 
raktárnak is. 06/23/431-671.

ELADÓ teremgarázsrész XI., Osztyapen-
ko közben. Irányár: 2200 eFt.
Érdeklődni: 319-5130, 06/30/2830-079.

OKTATÁS

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

PINGVIN Alapítványi Óvoda XII. 
ker.-ben. Gyermekbarát, igényes, alacsony 
csoportlétszámmal, színes programokkal. 
214-4257, 06/20/9278-449.

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.

BUDAI Skálánál német-angol korrepe-
tálás, tanítás. Tel.: 466-5301.

XI. KER. Spanyolréti napközis tábor 
4-8 éveseknek! Változatos programokkal, 
négyszeri étkezéssel. Előjegyzés: 214-4257, 
06/20/9278-449.

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.

MATEMATIKÁT, fizikát, műszaki tár-
gyakat tanít minden szinten mérnöktanár. 
246-2122.

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

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

ANGOL és német nyelv tanítását vállalja 
nyelvtanár, gyerekeknek is. Házhoz is me-
gyek. 246-6869, 06/20/5176-873.

FIGYELEM! Képző- és iparművészeti 
foglalkozások szerda délutánonként a 
Lágymányosi Általános Iskolában, XI., Egry 
J. u. 3–11. Jelentkezni a 06/70/2156-611-es 
telefonszámon.

ANGOL anyanyelvű nő és férje angolta-
nítást vállal. Tel.: 386-9298, 06/20/4923-952.

TANULÓSZOBA, korrepetálás, 
magánórák minden tárgyból, németok-
tatás, iskola-előkészítés óvodásoknak. 
Diszlexiaterápia. 
T.: 06/30/2309-428, 06/20/2518-457.

JOGOSÍTVÁNYT autóra-motorra 
szuperintenzíven. Diákkedvezmény, részlet-
fizetés. 203-3443. www.tigris-t.hu 

MATEMATIKAKORREPETÁLÁS, 
érettségire felkészítés felnőtteknek is, egyé-
nileg. Tel.: 466-4933.

FRANCIATANÍTÁST vállal diplomás 
tanárnő gyakorlattal a XI. kerületben. 
06/20/5291-804.

MATEMATIKAKORREPETÁLÁS, 
érettségire való felkészítés egyetemista 
lánynál. 06/20/3484-677.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS

VÍZVEZETÉKSZERELÉS! Gebe. 
Kisebb javítástól a teljes felújításig. 
Csőrepedések, ázások megszüntetése. 
Villanybojler szerelés és vízkőmente-
sítés. 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. 
Tisztítás, zsírtalanítás, gyökértelenítés, 
falbontás nélkül. Korszerű gépekkel, több 
évtizedes gyakorlattal, garanciával. 
207-2850, 06/30/9420-064, 06/30/9492-052.

VILLANYSZERELÉS azonnal! 
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás 
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! 
Csőrepedések 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 ügyfeleinek 
rendelkezésére hétköznap és hétvégén 
7–23 óráig. FÉG gyárialkatrész-bázissal. 
06/20/9212-215, 06/30/4715-440.

VILLANYSZERELŐ. Kisebb munká-
kat 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. 
T.: 06/30/9446-513.

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

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

GYORSSZOLGÁLAT. Vízszerelés, cső-
törés elhárítása, WC-tartály, csap cseréje, 
bojler vízkőtelenítés, mosógépbekötés, 
vízóraszerelés tervezéssel. S.O.S. dugulásel-
hárítás. T.: 233-2478, 06/20/9437-075.

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS nonstop. 
Csatornák, mosogatók, lefolyók tisztítása 
falbontás 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.

GÁZ, víz-, fűtésszerelés, lakásfelújítás, 
gázkészülékek, villanybojlerek javítása, 
gyorsszolgálat. 276-9408, 06/20/9554-768.

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, 
villámhárítók szerelése, javítása. Anyag-
beszerzéssel, 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

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

FIGE Zoltán regisztrált gázszerelő vállal: 
víz-, gáz-, fűtésszerelést. Tervezés, kivitele-
zés. Műhely: XI., Fadrusz u. 26/b. 
Tel.: 365-8302, 06/30/9660-542.

VÍZ, gázkészülék-javítás garanciával. 
Mosdók, csapok, szifonok, WC-tartályok, 
cirkók, konvektorok szervize olcsón. 
06/20/9458-504, 281-0769.

LAKÁSSZERVIZ

SZOBAFESTÉST, parkettázást, ta-
pétázást, mázolást ingyenes takarítással, 
csempézést vállal kisiparos. 
202-2505, 06/30/2512-300.

RIASZTÓRENDSZEREK megtervezé-
se, kivitelezése. Épületek, családi házak, hét-
végi házak. Malek Nándor: 06/20/9359-403.

REDŐNY, reluxa-, szúnyogháló-készí-
tés, -javítás garanciával. 
06/20/4883-378, 06/30/2230-694.

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

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.

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.

ZÁRMESTER gyorsszolgálat! 
Ajtónyitás, zárszerelés, betörésbiztos he-
vederzár-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, 
mázolás, tapétázás, gipszkartonszerelés, 
alpintechnika, 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.

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

FESTÉS, mázolás, tapétázás. Olcsón, 
szépen, garanciával. Török. 
Tel.: 208-1520, 06/30/9548-559.

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.

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

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:

Helyszín: XI., Villányi út 29-43.  Nyitva tartás: 9-től 19 óráig
Ízelítő a programokból: 

l első magyarországi tulipánfesztivál l
l mesterek utcája l mesekert l

l bonszaj-, orchidea- és virágkötészeti bemutató l 
 l Csomagküldő szolgáltatás l 

l Virtuális barangolás: www.disznovenykiallitas.hu 
vagy www.tulipanfesztival.hu l

szakkiállítás és vásár
2004. április 23-24-25-én

Dísznövény 2004.
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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.

PARKETTALERAKÁS, csiszolás, -ja-
vítás, -átrakás, hajópadlózás. Közületeknek 
is. Tel.: 06/30/2313-807.

KŐMŰVES, betonozási, alapozási, szer-
kezet és egyéb kivitelezési munkákat vállal 
építőmérnök. 06/20/8022-313.

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, 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.

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

LAMINÁLT padlózást, parkettázást, csi-
szolást, szőnyegpadlózást, PVC-zést német, 
svéd anyagokkal vállalok. 
Tel.: 06/30/3985-782.

FESTÉST, mázolást, tapétázást, parket-
tacsiszolást rövid határidővel vállalunk. 
06/30/6195-491.

20% KEDVEZMÉNNYEL vállalunk 
festést, mázolást, tapétázást. Precíz, pontos 
munkával. 06/20/3589-867.

LAPOSTETŐSZIGETELÉS, -javítás 
és részleges szigetelés cseréje rövid határ-
idővel. Szentgyörgyi Béla, 06/30/9966-871.

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

LAKÓTELEPI lakások energiatakaré-
kos fűtéskorszerűsítése, hőszigetelése az 
uniós követelmények szerint reális áron, 
rövid határidővel. Szentgyörgyi Béla, 
06/30/9966-871.

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.

TAPÉTÁZÁS, festés, parkettacsiszolás, 
burkolás, takarítás garanciával, ingyen 
fóliázással. 06/70/3188-790.

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, 
illetve teljes lakásfelújítás azonnal, ga-
ranciával. Nyugdíjasoknak kedvezmény! 
06/70/3364-194, 06/30/6065-938.

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

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

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

GÉPJÁRMŰ

1994ES ÉVJÁRATTÓL, jó állapot-
ban lévő Opel Corsa személygépkocsit 
vásárolna egyetemista lány. Készpénzzel 
fizetek. 06/20/3484-677.

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.

VARRÓGÉPJAVÍTÁS a helyszínen 
garanciával. 397-0246, 06/70/3131-414.

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

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

HAJDÚ villanybojlerszerviz a kerü-
letben. Szerelés, javítás, vízkőtelenítés a 
bejelentés napján, hétvégén is. 
421-5959, 06/30/9422-946.

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

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

HŰTŐGÉPEK, fagyasztók, automata 
mosógépek javítása, villanybojlerek tisztítá-
sa, garanciával. 281-0769, 06/30/9121-294.

MOSÓGÉPEK, hűtőgépek, fagyasztók, 
villanybojlerek összes típusának szakszerű 
javítása garanciával, korrekt árakon. 
281-0769, 06/30/9121-294.

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

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.

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

PC-gyorsszolgálat. Komputerek bővítése, 
komplett konfigurációk összeszerelése stb. 
208-4649, 06/30/2323-662, 
herosstudio.bt@chello.hu

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

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.

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.

TELEVÍZIÓ, videó, monitor profesz-
szionális javítása ingyenes kiszállással, ga-
ranciával. Fukker László villamosmérnök. 
365-2380, 06/20/9429-858.

SZOLGÁLTATÁS

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

KÖLTÖZTETÉSCSOMAGOLÁS! 
Bútorszerelés, zongoraszállítás zárt teherau-
tókkal! 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.

MŰSZAKI ellenőrzést, felelős műszaki 
vezetést vállalok magánszemélyeknek és 
cégeknek is. 06/20/8022-313.

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 kisze-
dése. 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.

KERTÉPÍTÉST, permetezést, kertfelújí-
tást, kertfenntartást vállalunk garanciával, 
kedvező áron. 
06/30/2236-103, 06/23/422-922.

ESZTERGÁLYOS, marós munkák rö-
vid határidővel. Tel.: 203-9060, 9-től 15-ig.

TÁRSASHÁZAK közös képviseletét 
vállaljuk, 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 

KÖNYVELŐT keres a közelben 
minimális áron maximális minőségben? 
Megtalálta! Könyvelési anyagáért kérésére 
házhoz megyek. 06/20/5139-800.

MAGÁNLAKÁSOK, irodák takarítását 
(nagytakarítását) vállaljuk. Tel.: 208-1673. 
housecleaning@freemeil.hu

SZÉPSÉGÁPOLÁS

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

GYÓGYÁSZAT
BŐRGYÓGYÁSZATI-onkológiai 

magánrendelés, általános és gyermekbőr-
gyógyászat. 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.

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

MÉLYTUDAT szinten keressük meg 
problémái okait a kineziológia segítségével. 
Dr. Minya Klára. 06/70/2132-089.

DR. SZEKERES Tamás klinikus 
állatorvos kérésére kedvencét otthonában 
vizsgálja, kezeli és védőoltásban részesíti. 
Elérhető a Topvet számain: 
227-7326, 424-0457, 06/30/9500-861.

ÁLLÁS

HETI 3-4 napra, hatórás bejárónőt kere-
sek. 06/30/9244-375.

KÖNYV

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

RÉGISÉG

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

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

NAGYHÁZI Galéria és Aukciós Ház 
májusi árverésére felvesz kvalitásos ezüst 
dísz- és használati tárgyakat, briliánsokat, 
drágaköveket, gyöngysorokat, ezüst, arany 
és platina ékszereket. Cím: 1055 Budapest, 
Balaton u. 8. Tel.: 475-6000, 475-2090.

KOVÁCS MARGIT-kerámiát vásá-
rolnék, centiméterenként 3000-10 000 fo-
rintért. 339-8084.

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

TÁRSKERESÉS

ÉRTELMISÉGIEK, vállalkozók 
színvonalas társközvetítője, fergeteges 
rendezvényekkel, programokkal. 269-4589, 
Kiss Etelka.

VEGYES

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

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

BUDAI, elegáns idősek otthonában egy- 
és kétszemélyes lakrészek azonnali beköl-
tözéssel leköthetők. Érdeklődni hétköznap 
8-tól 15-ig 246-1509-es telefonszámon.

LEINFORMÁLHATÓ 50-es hölgy, 
többéves tapasztalattal takarítást vállal 
elfoglalt családnál. Heti 2 alkalommal. 
06/70/5112-756.

BABA- és gyermekruhavásár az FMH-
ban április 25-én 9–13-ig, ahol márkás új 
és alig használt ruhák közül vásárolhat. 
Szeretettel várjuk. www.babaholmi.hu,  
06/20/9859-762.

HOLIDAY Beach Budapest Wellness & 
Conference Hotel**** Budapesten a Római-
parton, a Piroska u. 3–5. szám alatt. Nyitás: 
2004. július. Tel.: 436-7160, 436-7162.

ANZSU OPTIKA
 
Felnőtt, gyermek komputeres látásvizsgálat
és szakorvosi vizsgálat bejelentkezéssel.
SZTK-vény beváltása!
Kontaktlencse illesztés. Polaroid és 
garantáltan védett, Márkás 
nap-szemüvegek óriási választékban.
Nyitva tartás: H-P: 10-19 óráig, Sz: 10-13 óráig.
Gazdagrét, 1118 Bp., Rétköz u. 49.
a 139-es busz Torbágy utcai megállójánál.
Telefonszám: 309-0390

ANZSU OPTIKA

1114 Budapest, Bartók Béla út 66. 
Telefon: 279-1171, 279-1169

A Bartók Béla út 66. szám alatt várja lakossági és vállalkozói ügyfeleit 
kedvező betétkonstrukciókkal és gyors hitelfelvételi lehetőséggel.

l Társasházaknak, lakásszövetkezeteknek számlavezetés, felújítási
 hitelek állami kamattámogatással * 10 millió forint alatt is.
 *Jogszabályban előírt feltételek teljesítése  esetén

l Egészségügyi, fejlesztési és beruházási hitel program,
 orvosoknak, fogorvosoknak, az Európa terv keretében.
 6,126% éves kamat, 0% kezelési költség.

Pénztári órák:
Hétfő:  8.00-16.30
Kedd-csütörtök:  8.00-15.00
Péntek:  8.00-13.00

További információkkal munkatársaink 
készséggel állnak rendelkezésükre.

KÉPKERETEZÉS 
MŰVÉSZ-
POSZTEREK

MOM PARK - Park sétány
BUDAGYÖNGYE
MAMMUT

DARVAS
POSZTERGALÉRIA

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!

Tangó/Csárdás: 1491 Ft+áfa/m2-től
Keringő: 1476 Ft+áfa/m2-től
Polka/Palotás: 1465 Ft+áfa/m2-től
Tatai hornyolt: 1409 Ft+áfa/m2-től
Új Tatai hódfarkú: 1576 Ft+áfa/m2-től
Tondach tuning (nem kerámia kiegészítők 
pl. tetőkibúvó ablak, tetőfólia, járórács, hófogó): 
gyári ár - 20% kedvezménnyel!

TONDACH KERÁMIA TETŐCSEREPEK 
AKCIÓS VÁSÁRA 2004. MÁJUS 15IG!

DACH-BAU 2000 Kft. 1107 Bp., Mázsa u. 6.
Tel.: (1) 263-2878, (1) 262-5446
www.dach-bau.hu,  e-mail: info@dach-bau.huTO
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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:

SIKLÓS ÉS VIDÉKE 
TAKARÉKSZÖVETKEZET

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

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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Nyitva tartás:
hétfő: 8.00-16.00

kedd: 8.00-17.00
szerda: 8.00-16.00

csütörtök: 8.00-17.00
péntek: 8.00-15.00

Akció!750mm x 543mm: 4943 Ft
Marásminta: Bajuszíves,
Színek: fehér, cseresznye, calvados, bükk

készleten:
KONYHABÚTOR AJTÓK
LAKÓTELEPI MÉRETŰ

A hirdetés felmutatójának 5% kedvezményt adunk!
Nagy megrendelőinknél egydei árat alkalmazunk.

Minden, ami a bútorhoz kell, bútoripari termékek és szolgáltatások egy helyen.

LEMEX FAIPARI KFT.
Budapest XI., Hadak útja 17-19.
Telefon: 203-0004, Tel/Fax: 205-7994

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

Szeretettel várjuk Önöket gyermekükkel 
együtt iskolánkban április 19-23-ig 
minden délelőtt 8-11-ig.

Kedves érdeklődő szülők!

TALENTO-HÁZ ALAPÍTVÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA
Tel./Fax.: 06/1/204-0847.  1119 Budapest, Rátz László u. 4.   www.extra.hu/talento

 

SZÉPÜLJÖN VELÜNK – KEDVEZMÉNNYEL
A SZÉPSÉG SZIGETBEN!

SZÉPSÉG SZIGET 1113 Bocskai út 43-45.
Tel.: 209-03-25, 06/30/286-26-68

minden bőrtípusra!
„Ránctalanítás szike nélkül.” A legkorszerűbb gépekkel és kozmetikumokkal.
2 kezelésre BÉRLET + 1 kezelés AJÁNDÉK!
– CELLULIT (narancsbőr) kezelése (aromaterápiás fáslizással, méregtelenítéssel)
– ALAKFORMÁLÁS (mell, láb, fenék-izomzat feszesítése)
10 kezelésre BÉRLET + 2 kezelés AJÁNDÉK!
– TEST, vagy csak HÁT (ülő foglalkozásúaknak)
4 masszázsra BÉRLET +1 AJÁNDÉK!
Sminkmesterünk esküvői, nappali és alkalmi sminkeket vállal
és megtanítja Önt sminkelni.
EGYÉNI kívánság szerint BÉRLETEK kombinálva is!
– bérletek vásárlására – ÁPRILIS és MÁJUS hónapban érvényes!
Érezze jól magát a bőrében!
Várjuk és segítünk!

ARCKEZELÉSEK

TESTKEZELÉSEK

MASSZÍROZÁS:

SMINK:

KEDVEZMÉNYEINK:

HORVÁTORSZÁG
Szállodai félpanzióval 1 hét: Porec-Hotel Albatros** 38 100 Ft-tól/fő
Primosten-Hotel Zora*** 42 400 Ft-tól/fő
Vodice-Hotel Olympia*** 48 400 Ft-tól/fő
Apartmanok önellátással 1 hét:
Sv. Filip I Jakov - 14 200 Ft-tól/fő
Rab-sziget - 16 700 Ft-tól/fő
Krk-sziget - 16 700 Ft-tól/fő

Pro Family Travel 1094 Budapest, Liliom u. 52.
Telefon: 219-5512, web: www.profamily.hu
Nyitva tartás: H-P: 09.00-17.00

XI. kerületi lakosoknak 15 % kedvezmény adunk
2004. április 14-25. között minden utunk árából.

Eng.sz.: R-1582/1997/1999




