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Dayka MargitDísznövények

cikkünk a 8. oldalon

Megrendezték az első 
magyarországi tulipánfesz-
tivált, de orchideák, kaktu-
szok is voltak bőven...

A nagy filmszínésznő emlék-
szobája a Karinthy Szalonból 
idén új helyre, a Bartók 32 
Galériába került...

cikkünk a 13. oldalona 7. oldalon

Demszky-interjú
A főpolgármestert arról kér-
deztük, lemaradóban van-e 
Budapest, hogy alakulnak a 
kerületi nagyberuházások...

Az EU-hoz való csatlakozás nem 
igényli az önkormányzati rend-
szer átalakítását, mivel a köz-
igazgatási szerkezet nemzeti 
belügy. Fontos feladat azonban 
a helyi rendeletek közösségi, 
jogi szempontú felülvizsgálata. 
Az Európai Unióban az egyik 
legfontosabb közösségi elv az, 
hogy a döntéseket a lehető leg-
alacsonyabb szinten kell meg-
hozni. Az önkormányzatnak 
szerep jut a tájékoztatásban is.
Ebben a számunkban ösz-
szeállítást közlünk Újbudai 
Európa-szótár címmel, amely a 
legfontosabb változásokat fog-
lalja össze...

Cikkünk a 9. oldalon található.

Európa-szótár

Az Európai Unióhoz való csat-
lakozásunkat itt a kerületben is 
számos program kísérte. Külföldi 
televíziók is bemutatták a Duna 
hídjaink átalakulását: hírértéke lett 
az Újbudán történteknek.

A kisebb közösségek által szervezett 
eseményeket felsorolni is alig lehet: az 
iskolások multimédiás vetélkedőn bi-
zonyították ismereteiket a 25-ökről, a 
Bikszádi úti sportiskolánál 
pedig 2004 méteres futás-
sal érkeztek célba és az uni-
óba a résztvevők.
 Május első két napjára, 
a csatlakozási ünnep tiszte-
letére Budapest több pontja 
átváltozott, új arcát mutat-
ta három fővárosi híd is. A 
Szabadság hidat valódi fű-
illatú gyepszőnyeg borítot-
ta be. Emberek ezrei levett 
cipővel élvezték a parkosí-
tást. Igazi piknikhangulat 
uralkodott a májusi nap-
sütésben a híd padokkal, 
fákkal újraálmodott enteri-
őrjében. 
 Eggyel északabbra pa-
zar vízfátyolba burkolózott 
óránként negyed órára a 
fenséges hölgyről elne-
vezett híd. Kár, hogy épp 
most zajlik a felújítás, mert 

Átöltöztek a hidak – ünnepi programok Újbudán

Metamorfózis a Dunán
így meg kellett elégednünk a Buda 
felé eső vízesésekkel. Pedig ha teljes 
hosszában megkapja szárnyait a híd 
fel is emelkedik, legalábbis ez volt a 
bámészkodó ünneplő érzése a Gellért- 
szobortól nézvést. Ám, ha a vízilabdás 
bedobta volna a híd egyik kapujából a 
másikba a gólt az uniós csillagos für-
dőruhás hölgynek, biztos elemelkedik 
a kecses építmény. Budapest fürdővá-
ros, ezt a hetes buszon utazók a vízesés 

nyitott ablakon átszitáló permetéből is 
érzékelhették. De most ezt talán senki 
sem bánta.
 Még északabbra a sok mindent 
megért Lánchíd hatalmas piros-fehér-
zöld reggeliző asztallá vált. Ötszáz, 
május elsején született, gyermek la-
komázott rajta friss omlós kalácsot és 
kakaót, szüleik pedig a láncain csüng-
ve fényképezték őket. Később kilátóvá 
alakult és kínálta ezreknek a lenyűgö-
ző budapesti panorámát, ezen a külö-
nösen szép, régóta várt május elsején. 

Tallián
Összeállításunk a 3. oldalon olvasható.

Rontja a városképet, zavarja a sza-
bad kilátást, balesetveszélyes – az 
utánfutón elhelyezett hirdetőtáb-
lák ellen mégsem lehet mit tenni, 
mivel nem sértenek meg egyetlen 
jogszabályt sem. A megoldást a 
törvények szigorítása jelentené.

Az utóbbi időben látványosan meg-
nőtt az utánfutóra szerelt reklámtáb-
lák száma Újbudán is. Sokakból el-
lenérzéseket vált ki az újszerű reklám: 
véleményük szerint nem illik bele a 
városképbe, megnehezíti a szabad 
kilátást, és ezáltal baleseteket okoz-
hat. Az utánfutóreklám kihelyezése 
jóval olcsóbb, mint a hagyományos 
óriásplakátoké, ezért az úgynevezett 
fixtáblás vállalkozások vezetői is rosz-
szallóan tekintenek rá. A XI. kerületi 
Önkormányzat illetékesei elmond-
ták, hogy ők semmit sem tehetnek a 
mobilreklám ellen, mert azok kihe-
lyezése egyetlen hatályban lévő jog-
szabályt sem sért. A rendszámmal 
ellátott utánfutókra ugyanis nem kell 
közterület-foglalási engedélyt kérni, 
így kikerülik a közterület-foglalási díj 
befizetését is. Járműnek minősülnek, 

Jogkerülő mobil hirdetőtáblák
Zavaró, de sajnos jogszerű az utánfutóreklám

Dr. Szentmiklósi Pétert bízták meg 
azzal, hogy a kerületi társasházak 
alapító okiratait módosítsa, és ügy-
védi ellenjegyzéssel lássa el. 

 Miért kell módosítani az alapító ok-
iratokat?

A kerületben számos olyan társasház 
létezik, amely valaha önkormányza-
ti tulajdonban volt. Amikor 1989 és 
1995 között ezeket a társasházakat 
értékesítették, alapító okirataikat az 
akkori önkormányzat állította ki, sok 
esetben szakszerűtlenül, illetve téves 
adatokkal. Ezen hibák kijavítására 
kért fel Molnár Gyula polgármester.

 Milyen hátrányokkal járhat egy téves 
adatokat tartalmazó alapító okirat?

Ezek főképp a lakókat érintő gondok 
lehettek. Ilyen az alapterület nem 
megfelelő bejegyezése, hiszen ez akár 
az ingatlan eladásakor, akár a közös 
költség megfizetésénél anyagi vitá-
kat eredményezhetett. Néha a közös 
helyiségekkel kapcsolatos elírások is 
problémákhoz vezethettek.

 Miből derül ki a társasházak képvi-
selői számára, hogy hibás az alapító 
okiratuk, és  azt  helyesbíteni kell?

2004. január 1-jével új társasházi tör-
vény lépett életbe. Ez többek között a 
társasházak alapító okiratainak módo-
sítását, illetve frissítését is előírja. Tehát 
minden társasháznak jelenkeznie kell 
az alapító okirata újbóli ellenjegye-
zésére, függetlenül attól, hogy eddig 

véltek vagy sem 
felfedezni téves 
adatot a doku-
mentumban.

 Hogy zajlik ez 
a gyakorlatban?
Először is a la-
kóknak meg 
kel l eg yezni 
az okirat azon 

pontjaiban, melyek a tulajdonosok 
döntése alapján kerülnek bejegyezés-
re, ide sorolható a házirend is. Ha ez 
megtörtént, a közös képviselő bejön a 
Polgármesteri Hivatalba, ahol közli a 
tulajdonosok megállapodásait, majd 
elismervény ellenében átadja az ala-
pító okiratot. A többi a mi dolgunk, 
elvégezzük a szükséges javításokat, 
ellenjegyezzük, és az előre meghatáro-
zott időpontban visszaszolgáltatjuk a 
dokumentumot. Ez az eljárás mintegy 
3-4 napot vesz igénybe.

 Van-e anyagi vonzata ennek az  
intézkedésnek?

Nincs, de hangsúlyozom, ez kizárólag 
azon társasházak részére ingyenes, 
amelyek egykor önkormányzati tulaj-
donban voltak, ezáltal alapító okirata-
ikat is az önkormányzat készíttette.

Paola Fernandez

Dr. Szentmiklósi Péter minden hó el-
ső és negyedik hétfőjén 14–18 óráig a 
Polgármesteri Hivatal földszintjén a 
25-ös teremben várja az érintetteket.

Társasházi papírmunkák
Van, akinek ingyenes a módosítás

Dr. Szentmiklósi Péter

ezért csak a KRESZ szabályai vonat-
koznak rájuk. Ha a közterület-felügye-
let észleli, hogy egy ilyen utánfutó 
elhelyezkedése balesetveszélyt teremt, 
a rendőrség segítségével felszólítják a 
hirdetést kihelyező céget a reklámtáb-
la áthelyezésére. Hosszú távon azon-
ban a törvények szigorítása vezethet 
eredményre. Ez azonban nem a kerü-
leti vezetés, hanem a főpolgármesteri 
hivatal kompetenciája.  

Dergán Ádám

A XI. kerületi Önkormányzat és a 
Budapesti Zsidó Hitközség kép-
viselői emléktáblát avattak az 
egykori lágymányosi zsinagóga 
és elpusztult hívei emlékére a 
holokauszt 60. évfordulója alkal-
mából a Bocskai úti TIT Stúdió föld-
szinti előcsarnokában április 28-án.

A tudományos ismeretterjesztő intéz-
mény épületében volt 1936-tól negyed-

századon át a kerület ezer személyt 
befogadó zsinagógája. Juhász Nagy 
Ágnes, a TIT Stúdió Egyesület igazga-
tója rövid köszöntőjében arról beszélt, 
hogy nem ez az első holokauszt emlé-
kére rendezett esemény az épületben, 
ugyanis 1993-ban az 1867. évi zsidó 
emancipációs törvény kapcsán kiállí-
tást szerveztek a magyarországi zsidó-
ság történetéről. 

folytatás a 3. oldalon

Molnár Gyula, Csapody Miklós és a hitközség képviselői az emléktábla-avatáson

A XXI. század már más lesz
A kerítések menórái a múltra emlékeztetnek 

Az Erzsébet hídról zubogott alá a 
vízesés az ünnepen, de a Gellért 
téri forráskútból még mindig nem 
csordogál se gyógyvíz, se csap-
víz. A pazar vízesés beindítása-
kor jelen volt Haranghy Csaba, a 
Fővárosi Vízművek Rt. vezérigaz-
gatója is, akit arról kérdeztünk, 
vajon mikor lehet az egy hídnyi 
távolságban lévő forráskútból 
szomjat oltani. A vezérigazgató el-
mondta, a Vízművek vállalta a kút 
üzemeltetését. Jelenleg még vita 
van a kút tervezőjével arról, hogy 
mennyit veszít értékéből szellemi 
terméke, ha nem a budai források 
vize folyik ki abból. De mint azt 
Haranghy Csaba elmondta, a tu-
ristaszezon melegében senki nem 
akar 36 fokos vízzel hűsölni. Ezért 
mindent megtesz annak érdeké-
ben, hogy június elejétől iható víz 
folyjon a Gellért téri forráskútból. 
Az Újbuda olvasóinak véleménye 
is megoszlik. Áthidaló megoldás 
lehetne, ha a díszkút csapjainak 
feléből ivóvíz, a másik feléből 
gyógyvíz csordogálna.

T. H.

Gyógyvíz, 
vagy csapvíz?

Megint a forráskútról
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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
AZ OKMÁNYIRODA FELHÍVÁSA
A XI. kerületi Polgármesteri 
Hivatal okmányirodája tájékoz-
tatja tisztelt ügyfeleit, hogy az eu-
rópai parlamenti választások mi-
att május 24-én, 27-én, valamint 
június 3-án zárva tart.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
Szabó Vilmos országgyűlési kép-
viselő (MSZP-lista) Május 27-én, 
csütörtökön 17 órától tartja foga-
dóóráját a Bartók Béla út 19. szám 
alatti klubban (bejárat a Mészöly 
utca felöl).
Wieszt János önkormányzati kép-
viselő Május 27-én, csütörtökön 17 
órától tartja fogadóóráját a Bartók 
Béla út 19. szám alatti klubban 
(bejárat a Mészöly utca felöl).

MSZP EURÓPA-KAMPÁNY
A Magyar Szocialista Párt kép-
viselői az Európai parlamenti 
választási kampány keretében az 
május 20-án 16 órától A Bartók 
Bála úti Gárdonyi szobornál, a 
Fehérvári út- Vegyész utca sar-
kán lévő Profi áruház mellett és a 
Budaörsi út – Sasadi út kereszte-
ződésében, május 21-én 16 órától 
a Móricz Zsigmond körtéren, a 
Kelenföldi Városközpontban és 
az őrmezei Spar áruháznál, május 
22-én reggel 9-től a Fehérvári úti 
vásárcsarnoknál, 9.30-tól a Vahot 
utcai piacnál és 10 órától a gaz-
dagréti Eleven Centernél várják 
szemályes találkozóra a XI. kerü-
let választópolgárait.

SZDSZ-PROGRAMOK:
Május 25-én, kedden 18 órától az 
SZDSZ kerületi székházában (XI., 
Ecsed u. 13.) a Jazz és blues bará-
tok klubja kerül megrendezésre.

MIÉP-PROGRAM
A Magyar Igazság és Élet Pártja 
kerületi irodájában (XI., Bartók 
Béla út. 96.) minden kedden 
14.30–16 óra és csütörtökön 9–11 
óra között ingyenes jogsegélyszol-
gálattal várják az érdeklődőket.
Ugyanitt a MIÉP XI. kerületi új-
jáalakult Ifjúsági Tagozata várja a 
radikális gondolkodású fiatalokat.

FIDESZ-PROGRAMOK:
Május 13-án 17 órakor a 
ga zdag rét i  Mechat roni ka i 
Szakközépiskolában Szájer József,  
az Európai Parlament képviselője 
tart előadást. Május 18-án 16 órá-
tól beszélgetés Juhos Katalinnal 
a Fidesz Budafoki úti irodájában. 
Május 24-én 18 órakor a Fidesz 
vendége Kövér László az Országos 
Választmány elnöke lesz a 
Budafoki út 9–11. alatti irodában.

KDNP-PROGRAMOK
Május 14-én, pénteken 18 órakor 
a Kereszténydemokrata Néppárt 
kerületi irodájában (XI., Karinthy 
F. út 9.). A Szövetség a nemzet ér-
dekében címmel Balogh Gyula, 
tart előadást. Ugyanitt május 19-
én, szerdán dr. Tőkéczky László 
történész, A média szerepe a po-
litika alakításában című előadását 
hallhatják.

JOBBIK-PROGRAMOK
Május 18-án, kedden 18 óra-
kor dr. Fazekas Róbert, a Jobbik 
frakcióvezetője vár beszélgetésre  
minden érdeklődőt a Pofosz-iro-
dában (XI., Bartók Béla út 70.) 
„Kisvállalkozások esélyei az EU-
ban” címmel.
Május 21-én, pénteken 18 órakor 
dr. Mestyanek Ödön, a Jobbik 
képviselője várja beszélgetésre az 
érdeklődőket „Sorskérdéseink az 
EU-csatlakozás tükrében” címmel 
a Köbölkúti Általános Iskolában 
(XI., Köbölkút u. 27.). Minden 
munkanap 10–17 óráig a Jobbik 
kerületi irodájában (XI., Villányi 
út 20/a.) a határon túli magyarság 
kettős állampolgárságáért várnak 
mindenkit aláírásgyűjtésre.

IPARTESTÜLETI FELHÍVÁS
Június 10-én, csütörtökön 15 óra-
kor a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara kerületi tagozata vá-
lasztó tagcsoport értekezletet tart 
a XI. kerületi Ipartestület (XI., 
Albert u. 15.) tanácstermében.

EGÉSZSÉGÜGYI NAP
Május 26-án 15 órakor a 
Lágymányosi Közösségi Ház 
(XI., Kőrösy József u. 17.) I. eme-
leti Tükörtermében Egészségügyi 
Napot szervez a Lágymányosiak 
Egyesülete.
A programban dr. Fábián Margit 
„Amit eszünk, azok leszünk!” cí-
mű előadását hallhatják a reform-
konyháról. Előadás után konzul-
táció, vérnyomás-, vércukorszint- 
és koleszterinszint-mérés várja az 
érdeklődőket.

CISZTERCI-HANGVERSENYEK
Május 16-án, vasárnap 20.10-kor 
a Ciszterci Szt. Imre-templom-
ban (XI., Villányi út 25.) Mátyás 
templom Ének- és Zenekara elő-
adja Liszt Koronázási miséjét. 
Vezényel: Tardy László.
Ugyanitt május 23-án, vasárnap 
20.10 órakora Purcell kórus és az 
Orfeo zenekar Bach-est előadásá-
ra várják az érdeklődőket.

EVANGÉLIKUS HÍREK
A Budafoki Evangélikus Egy-
házközség (XXII., Játék út 16.) 
albertfalvi és kelenvölgyi evangé-
likusok figyelmébe ajánlja, hogy 
gyülekezetében május 23-án 10 
órától lesz a konfirmációi vizsga.

MÚZEUMLÁTOGATÁS
Május 22-én, szombaton 15 óra-
kor a Budai Társaskör Keresztény 
Értelmiségiek Klubja látogatást 
szervez a Budapesti Történeti 
Múzeumba. A Bécs–Budapest a 
historizmus és az avangárd kö-
zött című kiállítást tekintik meg. 
Találkozás a múzeum előtt.

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

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.

Április 22-én a Bocskai úti TIT 
Stúdióban több szervezet közös 
rendezésében tartották a kerületi 
Föld napja ünnepséget.

Molnár Gyula polgármester az ünnep-
ség megnyitóján azt fejtegette, hogy 
emberi léptékkel nézve tőlünk nagyon 
távol két robot is keresi az élet nyomait 
a Marson, de azzal nem foglalkozunk 

eleget, hogy a 
földi élet tartó-
san megmarad-
jon.
Hollósy Eszter, az ön-
kormányzat főépítészi iro-
dájának környezetvédelmi előadója 
az Újbudának elmondta, hogy a Föld 
napja alkalmából, immár 12. alka-

A Föld napja a kerületben
lommal rendezték meg a kerületi ál-
talános iskoláknak a rajzból, illetve 
szöveges feladatokból álló versenye-
ket. Idén a házi és a kerti rozsdafarkút 
rajzolhatták le az 1–8. osztályos tanu-
lók, négy korcsoportban. A szöveges 
feladat is kétféle volt. Az egyik címe 
Budapest vőlegénye volt, amely báró 
Podmaniczky Frigyessel, a Fővárosi 
Közmunkák Tanácsának 1873–1905 
közötti elnökével foglalkozott. A má-
sik A vaskerék című Ganz Ábrahámra, 
a Ganz vasöntő és gépgyár alapítójára 
és Mechwart Andrásra, a Ganz-gyár 
vezérigazgatójára és feltalálóra emlé-
keztetett. Az utóbbi játékos feladat iz-
galmát fokozta, hogy nem adták meg, 
kiről kell írniuk a gyerekeknek, arra 

maguknak kellett rájönniük. 
Az írásbeli pályázaton 

62 gyermek vett részt 
3-5 fős csapatok-

ban. A Budapest 
vőlegénye pá-
lyázaton két 
h a r m a d i k 
helyezett is 
szü le te t t , 
az eg y i k 
a Lágymá-
nyosi Ál-
t a l á n o s 

Iskola, a má-
sik az Ádám 

Jenő Fenntartói 
Gyakorló Általá-

nos Iskola csapata 
volt. Második helyezet-

tek a Budai Sport Általános 
Iskola tanulói, az elsők a Sopron úti 
Általános Iskola diákjai lettek.

W. K. T. 

Ma már nyilvánvaló, hogy a hivata-
lokban elengedhetetlen az infor-
matikai rendszerek használata, s 
ezek nagyon sokba kerülnek. 

Megoldást jelenthetnek a nyílt forrás-
kódú operációs rendszerek, amelyek  
elsősorban az internetes szakemberek 
körében népszerűek, az átlagos fel-
használók ritkán vállalják az új rend-
szerre való áttéréssel járó nehézsége-
ket. A XI. kerületi Önkormányzat 12 
szerveréből 11 már Linux-alapú, a ter-
vek szerint hamarosan az egész rend-
szert szabad forráskódalapra helyezik 
át, derült ki az április végén tartott 
megbeszélésen, ahol a különböző ön-
kormányzatok informatikusai gyűl-
tek össze. Görög András alpolgármes-
ter  elmondta: örömmel biztosítanak 
helyet a már baráti körré alakult tár-
saságnak, amelynek célja, hogy időről 
időre áttekintsék, az informatikában 
milyen úton lehet tovább haladni.
 A tanácskozáson a szegedi ön-
kormányzat informatikai cégének 
képviselői bemutatták az úgynevezett 
Titán rendszerüket, amelyet azután 
fejlesztettek ki, hogy felismerték, bár-
milyen kész alapokból indulnak el, az 
pénzbe kerül. A céljuk az volt, hogy az  
önkormányzat működéséhez szük-
séges hatósági és igazgatási feladato-
kat európai módon lássák el. Ma már 
Szegeden 81 intézmény van bekötve a 
rendszerbe. Elhangzott: a XI. kerület 
is hamarosan áttér a Titán rendszer 
használatára.

Leopold Erika

Hatékonyabb 
rendszerek

Itt a Linux, jön a Titán

ERDÉLYI NYARALÁS!

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!

Péntekenként élőzenés klubestek!

Június 23-30-ig

Külön busszal, félpanzióval!
Várjuk szíves érdeklődését!

Budapest vőlegénye és a vaskerék

Lakos Imre alpolgármester kezde-
ményezésére várostűrő (kőris, berke-
nye) fafajtákat ültettetett a XI. kerületi 
Önkormányzat a Kőrösy József utcá-
ban, a Szerémi soron és a képen látható 
Baranyai utcában. A négymillió forin-
tos költséggel megvalósított beruházás 
kivitelezője vállalta további három évre 
a fák gondozását.

A Rév Szenvedélybeteg-segítő 
Szolgálatok a Magyar Katolikus 
Egyház hivatalos segélyszerveze-
tének, a Katolikus Karitásznak az 
intézményei.

Ma már az ország nyolc városában ta-
lálhatók meg. Elsősorban az alkohol-, 
a drog-, a gyógyszerfüggők, az étke-
zési zavarral küzdők, a játékszenve-
délyesek és hozzátartozóik „alacsony-
küszöbű”, pszichoszociális ellátására 
vállalkoznak. Munkájukról, öröme-
ikről és gondjaikról esett szó a közel-
múltban megrendezett konferencián 
a „Pszichoszociális szemlélet jelentő-
sége a szenvedélybetegek ellátásában” 
címmel a Polgármesteri Hivatalban. 
A konferenciát a Gyermek-, Ifjúsági és 
Sportminisztérium, valamint a XI. ke-
rületi Önkormányzat támogatta, s ez 
alkalomból jelen volt Mádl Ferencné, 
a Katolikus Karitász jószolgálati 
nagykövete, Gábor Edina, a kábító-
szerügyi koordinációért felelős állam-
titkár a GyISM-től és Veresné Krajcár 
Izabella alpolgármester. A program 
rendkívüli alapossággal fogta össze 

Konferencia a Polgármesteri Hivatalban

A szenvedélybetegekért
a témával foglalkozó szakemberek 
munkáját. Adányi László előadásá-
ban az elmúlt 10 évre tekintett visz-
sza, s kiindulást adott Molnár Ferenc 
életközeli tájékoztatójához, amelyből 
megtudhattuk, mit kell értenünk a 
szenvedélybetegek pszichoszociális 
ellátásán. Kálóczi Andrea előadásában 
kiemelte, hogy mekkora jelentősége 
van a családterápiának a szenvedély-
betegek ellátásában. Kohári Szilvia és 
Zelei Andrea bemutatta, hogy milyen 
a komplex családgondozás az egri Rév 
Szolgálatában.
 Csorta Gáborné azt ismertette,  
mit tehet a szülő azért, hogy a gyerme-
ke egészségesen nevelkedjen. Sárközi 
Antalné szólt a pszichoszociális ellátás 
és az egészségügyi intézményekkel 
való együttműködés fontosságáról. 
A számos előadó között volt Zágon 
Zsuzsa a Katolikus Karitász Rév 
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat ke-
rületi közösségétől, aki a gazdagréti 
prevenciós program eddig megtett 
útjáról, eredményeiről és buktatóiról 
tájékoztatta a jelenlevőket. 

Moldován Ibolya

Új fák a régi utcákon



Folytatás az első oldalról
A zsinagógai működést követően 
– folytatta az igazgatónő – a tudo-
mányos ismeretterjesztés már 35 éve 
van jelen az épületben Öveges József 
fizikusnak köszönhetően, aki egyúttal 
fontosnak tartotta, hogy a különböző 
kultúrák, vallások egyformán helyet 
kapjanak a programokban.  
 Molnár Gyula polgármester be-
szédében emlékeztetett arra, hogy a 

zsinagóga felavatásán összegyűlt több 
ezer ember, a kormány, a főváros, a 
felekezetek és a fegyveres testületek 
képviselői úgy gondolhatták, hogy 
az aktív hitéletnek kiváló intézménye 
lesz az új templom. A békés korszak 
azonban nem tartott sokáig: a zsidó 
és zsidónak minősített polgárok joga-
inak és élet lehetőségeinek korlátozása 
hamarosan megkezdődött. 
 Bár az emberiség minden cseleke-
detére keres magyarázatot, a népirtás-
ra azonban nem találhat – folytatta a 
polgármester. Úgy tűnik, az emberte-
lenségnek ez a formája eddig úgy hoz-
zátartozott az emberiség történetéhez, 
mit a beszéd vagy a gondolkodás, de 
remélhetőleg ebből a szempontból a 
XXI. század már más lesz – tette hoz-
zá. Feladatunk egyértelmű és világos, 
fel kell emelni a szavunkat minden 
törvénytelenség, kirekesztés ellen .
Kovács Gábor újságíró, az egykori zsi-

nagóga látogatója arról szólt, hogy alig 
két hónapja javasolták a magyarorszá-
gi zsidó hitközségek lapjában, az Új 
Életben, hogy meg kellene örökíteni 
a főváros legfiatalabb zsinagógájának 
és elpusztult híveinek emlékét. Az 
egykori lágymányosi hívő emlékezett 
azokra az időkre, amikor már „má-
sodrendű állampolgárként” március 
15-i ünnepséget tartottak a zsinagógá-
ban, és arra a rendszeres, színvonalas 

kulturális életre, amelynek keretében 
a templom alagsorában fellépett Kabos 
László és Kishegyi Árpád is. 
 Kardos Péter főrabbi elmondta, a 
kerítések menórái még emlékeztetnek 
arra a zsinagógára, amely negyedszá-
zad alatt többet élt meg, mint szeren-
csésebb sorsú országok templomai 
egy évszázad alatt. A csodálatosan 
szép, modern templom rendhagyó 
látványosságával idevonzotta még a 
távolabbi kerületek zsidó polgárait 
is. A főrabbi beszédével egyúttal el-
búcsúztatta a 60 esztendővel ezelőtt 
megszentségtelenített templomot.
 Halmos Gábor a Budapesti Zsidó 
Hitközség és budai körzete nevében 
kitüntető plaketteket adott át Molnár 
Gyula polgármesternek, Juhász Nagy 
Ágnesnek, a TIT Stúdió igazgatójának, 
valamint Vida Zsoltnak, a XI. kerületi 
Önkormányzat munkatársának.

(W. K. T.)
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Európai uniós csatlakozásunk 
jegyében zajlott le április 29-én a 
Polgármesteri Hivatalban az álta-
lános és középiskolások részére 
szervezett multimédiás vetélkedő 
XI. kerületi döntője.

Az Együtt Európáért elnevezésű ver-
seny a XI. kerületi Önkormányzat, 
a XI. kerületi oktatási bizottság, a 
XI. kerületi Pedagógiai Szolgáltató 
Központ (PSZK), valamint a Fővárosi 
Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány 
támogatásával jött létre.
 Az esemény védnökei Molnár 
Gyula polgármester, valamint Veresné 
Krajcár Izabella és Görög András alpol-

gármesterek voltak. A nyitóbeszédben 
Görög András elmondta, már jó ideje 
annak, hogy megszületett egy ilyen 
verseny létrehozásának gondolata. Bár 
sok számítógépes megmérettetés léte-
zik fővárosi, illetve országos szinten is, 
elképzelésük az volt: ezúttal egy alkal-
mazói tudást bemutató versenyt hir-
detnek meg, melynek anyagait  min-
denki számára hozzáférhetővé teszik. 
Pattantyús Sándorné, a PSZK munka-
társa és az esemény egyik szervezője 
elmondta, hogy a verseny fő célja az 
volt, hogy a gyermekek is átérezzék 
ennek a fontos, történelmi pillanatnak 

Első multimédiás vetélkedő a huszonötökről

Együtt Európáért
a súlyát, és maguk is készüljenek EU-
csatlakozásunkra.
 Nagy érdeklődés kísérte a meg-
mérettetést, hiszen az 5–8. évfolyam 
kategóriájában 12, a 9–12. évfolyam 
kategóriájában pedig 5 iskola három-
fős csapata indult, és feladatuk egy-egy 
európai uniós tagország bemutatása 
volt. Sorsolással dőlt el, hogy a részt-
vevő csapatoknak mely országot kell 
bemutatniuk, és felkért zsűri döntött a 
helyezésekről.
 A zsűri elnöke Farkasné dr. Kéri 
Katalin volt, tagjai sorában többek 
közt Gazdagné Boda Emőkét, Jellinek 
Jánost, Jankó Istvánt, valamint Gehér 
Józsefet tudhatta.

A díjazások meglévő szempontrend-
szer alapján születtek: az előadás 
módja, a tartalma és a számítógépes 
háttér, tehát hogy a diákok mennyire 
voltak képesek kihasználni a multi-
média adta lehetőségeket. Igen színes 
és színvonalas előadásokat láthattunk, 
melyeknek köszönhetően sok érdekes 
információhoz jutottunk az EU-tagor-
szágokról.
 Minden résztvevő diák Egely 
György Borotvaélen című dedikált 
könyvét vehette át. A rendezvény az 
ünnepélyes díjkiosztóval zárult.

(fernandez)

Tizenkilenc különdíjat is kaptak a résztvevők

Másodízben zajlik érdekes művé-
szeti esemény a Mérei Galériában.

Ennek helyszíne a Mezőkövesd út 10. 
szám alatti Mérei Ferenc Általános 
Iskola, Szakiskola és Felnőttoktatási 
Gimnázium. A mostani a Sokszínű 
Európánk – találkozás Európával  
című gyermekrajzpályázat eredmény-
hirdetéssel egybekötött kiállítás- 
megnyitója volt.
 A Mérei Galéria az önkormányzat 
kulturális bizottságának segítségével 
született meg – a paravánok megvá-
sárlásához kaptak támogatást –, és 
Szigethy Pálné szabadidő-szervező te-
kinthető az ötletgazdának. Esztétikai 
nevelési szándékaihoz az iskola taná-
rai, vezetői egyöntetűen csatlakoztak. 
Úgy látták, mondotta el az igazgató a 
megnyitón, hogy a művészeti nevelés, 
a szép, a harmónia iránti vágy igényét 
ülteti el, fejleszti a diákokban.
 A kerület valamennyi iskolájának 
eljuttatták felhívásukat, hogy munká-
ikat – három kategória szerint – jut-
tassák el hozzájuk.
 Öt iskolából több mint 100 pá-
lyázat érkezett erre a felhívásra, s a 
háromtagú zsűri nagy gondban volt, 

Gyermekrajzpályázat a Méreiben

Sokszínű kontinensünk
amikor a döntésre került a sor, hiszen 
ezek a gyerekek egytől egyig tehetsé-
gesek, ötletgazdagok gondoltaikban 
éppúgy, mint formai megoldásaikban. 
A tárlat felnőtt látogatóit szívből felde-
rítette az az eredeti látásmód, ahogyan 
az alkotások az Európai Unióhoz való 
csatlakozásunkat ábrázolták sajáto-
san, gyermeknézőpontból. Minden 
pályázó kapott emléklapot, a helyezet-
tek pedig könyvjutalmakat is hazavi-
hettek. 
 Az általános iskolák alsó tagozatos 
nebulói közül első helyezett lett Deli 
Kinga. A második helyezettek Gurály 
Lilla, Dernyei György, Harmati Dóra, 
Kardos Szilvia, a harmadik helyre  
Czombos Petra és Harmati Renáta ke-
rültek. Az általános iskolák felső tago-
zatából első helyezettek: Balogh Enikő, 
Kozelka Eszter, másodikak: Csere 
Szabina, Kaszányi Arnold, Vincze 
Ágnes, harmadikok: Lujka Norbert, 
Vincze Ágnes.
 A középiskolák kategóriájában az 
első díjas Helt Ágnes, a második Pethő 
Mariann lett, a harmadik helyezet-
tek: Kozma Norbert, Bártfai Nikolett, 
Parmiczki Barbara.

(moldován)

Az A38 hajó tulajdonosainak szer-
vezésében július 13-tól augusztus 
3-ig a Pázmány Péter rakpart átala-
kul Duna-terasszá. 

A Petőfi és a Lágymányosi híd közötti 
partszakasz a kultúra, a sport és a mi-
nőségi vendéglátás színhelyévé válik 
– mondta Bognár Attila az esemény 
főszervezője – központban az A38 
hajóval, amely immáron egy éve hor-
gonyoz a Petőfi híd lábánál, és nyújt 
igényes kulturális szolgáltatást a bu-
dapestieknek. Ebből az alaphelyzet-
ből született meg a Duna-terasz ötlete 
is, hangzott el az április 27-én tartott 
sajtótájékoztatón, melyen Bakáts 
Tibor Settenkedő felidézte a teraszkul-
túra kezdeteit: időszámításunk előtt 
300-ban Kínában a Ming-dinasztia a 
kedvezőtlen adottságú területekből te-
remtett virágzó gazdaságot az új mű-
velési módszerrel. A kritikus megje-
gyezte, jelen esetben is egy sivár vidék 
átalakításáról beszélhetünk, hiszen 
Budapesten nincs kihasználva a Duna. 
Ezzel szemben Párizsban, Londonban 
az emberek együtt élnek a folyóval, 
és minden egyes terasz szellemiséget 
hordoz kisugározva a környezetére. 
A Duna-terasz hiánypótló kezdemé-
nyezés, állítják a szervezők, mert a 
júliusi időszakban eddig hiányzott az 
igényes tömegrendezvény, amely kul-

túrát és sportolási lehetőséget nyújt, 
hiányzott továbbá egy új arculat a 
Duna-partnak, ami nemcsak a hazai 
közönségnek, de a külföldieknek is új 
oldaláról mutathatja meg a várost. 
Az egy kilométer hosszú partszaka-
szon a programok három csoportra 
oszthatók. Egyrészt a kultúrán belül 
az igényes, modern zenék – neves, de 
még be nem futott zenekarokkal –, 
az irodalom területén a Litera.hu és a 
Szépírók Társasága megjelenésével 
nyílik mód a kultúra terjesztésére, és 
ide tartozik még, hogy a legjobb száz 
magyar film is megjelenik a kínálat-
ban. Másrészt sportolási lehetőségek 
lesznek, kosár- és röplabdapálya, gör-
korcsolya- és deszka-, valamint a ke-
rékpár-akadálypályák is, illetve itt lesz 
a Tour de Hongrie Kerékpár Fesztivál 
befutója is. Mindezek alternatívái kí-
vánnak lenni a hagyományos közle-
kedésnek is, legalábbis a Duna-terasz 
idejére. Harmadrészt a vendéglátás 
egységes megjelenéssel, minőségi 
szolgáltatással jut még főszerephez 
az eseményen, összesen 25 budapesti 
szórakozóhely mutatkozik majd be itt. 
Borpatikákkal, nemzetek konyháival, 
sörözővel, alkoholmentes italok pult-
jaival. A szervezők a Duna-terasz élet-
re hívásával hagyományt szeretnének 
meggyökereztetni a budai rakparton.

Tallián

Duna-terasz 2004 – a helyek helye

Terasz egy kilométeren

A XXI. század már más lesz
A kerítések menórái a múltra emlékeztetnek 

Fussunk át együtt az EU-ba, szólt 
a Budai Sport Általános Iskola 
felhívása a csatlakozási ünnepség 
előestéjén. Április 30-án éjfél előtt 
néhány perccel közel százötven 
gyermek és felnőtt vágott neki a 
Bikszádi utcai iskola elől a 2004 
méteres távnak, hogy éjfélre átfus-
son az Európai Unióba.
A futók élén fáklyával kezében 
Güttler Károly olimpikon úszónk 
haladt. A legifjabb futó az 1999-
ben született Antal Péter, a legidő-
sebb pedig az 1942-ben született 
Tóth Tibor volt. Az első női befutó 
Fövényes Gabriella, az első fiúk 
pedig az ikerpár Gulyás Attila 
és Péter voltak. Az uniós futás 
résztvevői közt volt Görög András 
sportért felelős alpolgármester, 
Balázs György sporttanácsnok és 
Filipsz Andrea jegyző is. Éjfél után 
néhány perccel, az eredmény-
hirdetést követően, a résztvevők 
elénekelték a Himnuszt majd 
felcsendült az Örömóda, az unió 
himnusza is.

T.H.

MŰEMLÉKI PÁLYÁZAT
Május 17-ig nyújthatják be a Fővárosi 
Önkormányzat ügyfélszolgálati irodájá-
ban a Műemléki Alapra pályázók támo-
gatási kérelmüket. A támogatás célja 
az épített értékek megmentése azok 
feltalálási helyétől függetlenül, ezért 
nem csak védett épületek tulajdonosai 
vehetnek részt a pályázaton.
A pályázati kiírást és benyújtandó űrla-
pot a Fővárosi Önkormányzat ügyfél-
szolgálati irodáján (V. ker., Károly körút 
28. sz.) vagy a XI. kerületi Önkormányzat 
főépítészi irodáján lehet beszerezni. 
Bővebb felvilágosítás a 372-4684-es 
számon kérhető.

SZABÁLYOZÁSI TERV
A Polgármesteri Hivatal megbízásából 
elkészült a Tétényi út–Etele út–Fehérvári 
út–Sárbogárdi út–Tétényi út–Halmi út 
–Fejér Lipót u.–Bártfai u. által határolt 
terület kerületi szabályozási terve. Az 
épített környezet alakításáról és védel-
méről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 9. § (6) 
bekezdése értelmében a terveket má-
jus 20-tól június 20-ig a Polgármesteri 
Hivatal főépítészi irodájának I. emeleti 
hirdetőtábláján teszik közzé (XI. ker. 
Bocskai út 39–41.).
Az érintettek a tervre vonatkozóan 
részletes tájékoztatást ügyfélfogadási 
időben a főépítészi irodán (I. emelet 112. 
szoba) kérhetnek.

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY
A Környezetvédelmi Felügyelőség 
megküldte a XI. kerületi Polgármesteri 
Hivatalnak a Galvani u.–Szerémi u. 
–Kondorosi u.–Budafoki u. által hatá-
rolt területen tervezett létesítmények 
környezeti hatásait vizsgáló előzetes ta-
nulmányt. A területen tizenkilenc darab 
5-7 emeletes irodaház, két kereskedel-
mi épület és egy raktár építését terve-
zik, melyekhez 6510 db parkolóhelyet 
alakítanak ki.
Az érintettek az esetleges kizáró 
okokra, az előzetes tanulmány tartal-
mára írásban tehetnek észrevételt. A 
dokumentáció a Környezetvédelmi 
Felügyelőség környezetértékelési osz-
tályán (VII. ker. Nagydiófa u. 10–12.) fél-
fogadási időben (hétfő, szerda 9–16 óra 
és kedd, csütörtök 9–12 óra), valamint 
a Polgármesteri Hivatalban (Bocskai u. 
39–41. I. em. 112. szoba) félfogadási idő-
ben (vagy előzetes egyeztetés alapján 
azon kívül is, tel: 37-24-684) június 8-ig 
helybenolvasással tanulmányozható, 
mely időpont egyben az észrevételek 
leadásának határideje.

Százötvenen 
átfutottak az 
unióba
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Az európai uniós parlamenti választások kapcsán 11 politikai párt, szervezet megállapodott a helyi sajtónyilvánosságot illetően. Ennek megfelelően ebben a számunkban minden erre 
igényt tartó érintett számára azonos terjedelemben kínálunk bemutatkozási lehetőséget, valamint tudósítunk a pártok által kért rendezvényekről. A megjelenés számonkénti sorrendje 

sorsolással dőlt el. Az első blokkban a bemutatkozások olvashatóak, ezeket követik a tudósítások.

Európai Uniós parlamenti választás

A Jobbik követeli 
az Európai Unió és 
Magyarország között 
megkötött csatla-
kozási szerződés, 
minden magyar 
állampolgárt sújtó 
feltételrendszerének 
azonnali újratárgya-
lását!

A Fidesz és az MSZP politikusainak közös 
felelőssége, hogy egy visszafordíthatatlanul 
hanyatlóban lévő, eszméitől régen megsza-
badult, kizárólag a fogyasztásban érdekelt 
szervezethez történő csatlakozásban „Európa 
újraegyesítésének” fennkölt eszméjét látják. 
Alkalmatlanságukat bizonyítja, hogy a június 
13-i európai parlamenti választások eredmé-
nyeképpen egy olyan szervezetbe delegálnak 
képviselőket, amelynek érdemi befolyása az EU 
döntéseire nincsen.
 A Jobbik kéri a nemzetért aggódókat, hogy 
a választásoktól történő távolmaradásukkal til-
takozzanak a megalázó feltételekkel szemben!

A szavazók 
távolmaradásukkal 
tiltakozzanak

Európa újra itt 
van, most már 
véglegesen.Itt az 
ideje, hogy csat-
lakozásunknak az 
előnyeit is mielőbb 
élvezhessük! 
Az MDF azért akar 
ott lenni a „nemze-
ti válogatottban”, 
azért akarunk kép-
viselőt küldeni Brüsszelbe, 
mert itt, Budán is Európát akarunk.

Minőségi egészségügyet, méltó megélhetést, 
tisztességes nyugdíjat és gyors ügyintézést aka-
runk.
Kerületünkben mindenütt egészséges kör-
nyezetet, a természet és a városkép tisztaságát 
kívánjuk. Mivel azonban ez nem csak rajtunk 
múlik, azt szeretnénk, ha Magyarország MDF-
es európai parlamenti tagja is képviselni tudná 
hazánk érdekeit.
Ha valahol, akkor külföldön csak a nemzeti ér-
dek számít!
Kérjük kerületünk polgárait, szavazataikkal 
támogassák az MDF listáját, hogy a Magyar 
Demokrata Fórum is ott lehessen Brüsszelben, 
Európa pedig itt, Dél-Budán!

Európát, Budán is!

Magyarország az Európai Unió tagja lett, a 
csatlakozást a Munkáspárt is támogatta.

Mit akar a Munkáspárt? Mi 
a munkásság, a parasztság, 
a kis- és középvállalkozók, 
a nyugdíjasok, a kisfizetésű 
értelmiségiek mellett va-
gyunk, és a dolgozó embe-
reken akarunk segíteni.
 A Munkáspárt határozottan kiáll a magyar 
nemzeti érdekek védelmében, jobb fizetést, 
megélhetést, teljes foglalkoztatást, jobb szociális 
ellátottságot, nemzeti gazdaságpolitikát, védel-
met a magyar parasztságnak. Köztulajdonban 
lévő egészségügyet, jobb és ingyenes hazai ok-
tatást, korrupciómentes közéletet, biztonságos 
életet, az emberi jogok kiteljesülését, határo-
zott környezetvédelmet, békés, militarizálástól 
mentes Európát akar.
 Június 13-án eldől: ki az a 24 ember, aki a 
magyarokat képviseli az Európai Parlamentben. 
Olyan képviselők kellenek, akik a lakosság 
többségének akarnak jót, s nem a hatalmon lévő 
gazdagoknak. Ilyenek a Munkáspárt jelöltjei. A 
baloldali frakcióban csak a Munkáspárt képvi-
selheti a magyar érdekeket és más, európai bal-
oldali erőkkel történő összefogással nagyobb az 
esélyünk az érdekek érvényesítésére.

Nemzeti érdekekért

Azért, mert csak a 
MIÉP el lenezte a 
minden eddigi kor-
mányon átívelő, uni-
ós csatlakozásunkat 
előkészítő nemzeti 
vagyon kiárusítását.

 Azért, mert vala-
mennyi jelenlegi parlamenti párt támogatta 
uniós csatlakozásunkkal együtt járó lakos-
sági megszorító intézkedéseket, az alacsony 
nyugdíjakat és munkabéreket, a magas fo-
gyasztói árakat, az egészségügyi, szociális, 
oktatási és kulturális rendszert sújtó sza-
bályzók bevezetését.

 Azért, mert a MIÉP-en kívül más pártok 
képviselői nem fogják szorgalmazni a ha-
zánkra nézve előnytelen csatlakozási szer-
ződés pontjainak felülvizsgálatát és módosí-
tását.

 Azért, mert csak a MIÉP európai parla-
menti képviselői állhatnak ellen a magyar 
lakosságot sújtó további várható uniós meg-
szorító intézkedéseknek.

Miért válasszák meg 
a mi képviselőinket?

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség 
(MKDSZ) 1997-ben alakult. A keresztény-
demokrácia közkincs, ezért az MKDSZ első 
pillanatától fogva a hasonló értékeket valló 
erők összefogásának híve. Az MKDSZ 1999. 
december 2-a óta az Európai Néppárt tagja. 

Az európai parlamenti választásokon az 
MKDSZ jelöltjei: Dr. Surján László, Dr. 
Frivaldszky Gáspár, a Fidesz Magyar Polgári 
Szövetség listáján indulnak. Az MKDSZ buda-
pesti elnöke: Deák András, a 15. egyéni válasz-
tókerület elnöke, országgyűlési képviselő. 
A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség cél-
ja a szociális igazság érvényesítése, a családok 
boldogulásának szolgálata, az ember szabad-
ságjogainak védelme, a társadalom erkölcsi 
megújulása.
Elérhetőségeink: Budafoki út 9–11.
Telefon: 209-3439,
Karinthy F. út 9. Telefon: 209-0474.

Emberi jogok, 
szociális igazság

A liberális válasz
Villáminterjú Lakos 
Imrével, az SZDSZ buda-
pesti elnökével.

– Elégedett a szabad de-
mokraták támogatottsá-
gával?
– Az SZDSZ ma Magyarországon a harmadik 
politikai erő, számomra ezt bizonyítják a köz-
vélemény-kutatások. A fővárosban pedig kife-
jezetten erős a támogatottságunk.
– Mit jelent a szlogenjük: SZDSZ a magyar libe-
rális párt. Mit jelent ma a liberalizmus?
– Minden megoldásra váró problémára lehet 
konzervatív, szocialista és liberális választ is 
adni. A mi nézőpontunkkal nagyon sokan azo-
nosulnak. Az emberek tudják, hogy a júniusi 
választás nem a kormányváltásról szól, hanem 
arról, hogy mindenki a számára szimpatikus 
gondolatrendszerrel azonosulhat.
– Mire koncentrál az SZDSZ a kampányban?
– Adócsökkentésre, a városlakók problémáira.
– Mit üzen az embereknek, miért szavazzanak 
az SZDSZ-re június 13-án?
– Az Európai Parlament liberális frakciójába 
bejutott képviselőink tevékenysége Budapest 
és a magyar városok számára jelenthet előrelé-
pést. Bízom benne, hogy két képviselővel jelen 
leszünk az Európai Parlamentben.

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

HALM OPTIKA
Májusban és júniusban: szemüveg 

rendelés esetén az

INGYENES SZEMVIZSGÁLAT,
és az

AJÁNDÉK SZEMÜVEGTOK
mellé, még

10 % KEDVEZMÉNYT
kap a választott keret árából.

Üzletünk a Kelenföldi pályaudvartól 
2 percre (19, 49-es villamossal a 2. 

megállónál) található.
A boltban egész nap van szemvizsgálat, 

valamint hagyományos és digitális 
fotókidolgozás.

Cím: Bartók Béla út 136.  
Tel: 203-98-07 Nyitva: H-P 9–16.45. 
Szeretettel várjuk kedves 
vásárlóinkat!

Az Újbudáért Polgári Kör és a helyi Fidesz 
közös rendezvényén Hende Csaba képvi-
selőt látták vendégül a Menyecske utcai 
iskolában. 

Hende Csaba, 
a polgári kö-
rök koordiná-
tora, előadásá-
ban elmondta, 
milyen fontos, 
hogy szelíd és okos odafordulással legyünk 
képesek kapcsolatot teremteni és nemzeti ér-
dekeket képviselni itthon és a nagyvilágban 
egyaránt.
 Hangsúlyozta, hogy az ország közel 12 
ezer polgári köréből a kerületünkben működő 
450 elsősorban egymást segítő és támogató, a 
haza érdekeit a civil életben képviselő embe-
rekből áll. Többségük szociális, kulturális és 
emberi jogi értékek mentén tevékenykedik. 
Ugyanakkor felvállalják a Nemzeti Petícióban 
megfogalmazott követeléseket is, és kiállnak a 
gáz-, gyógyszerár és az adóemelések megállítá-
sa érdekében.
 A közelgő választás kapcsán a képviselő és 
Juhos Katalin is kiemelte: most az a legfonto-
sabb, hogy mindenki részt vegyen a június 13-i 
szavazáson.

Kapcsolatteremtés
Munkáspárt

JobbikMagyar Demokrata Fórum

MIÉPFidesz SZDSZ

MKDSZ

8.00–16.00-ig

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

205-5949 
06/30/2946-511

EREDETVIZSGÁLAT
ZÖLD KÁRTYA

Zöld 
Szerviz

MSZP

Történelmi tavasz 
köszönt Magyar-
országra: a XX. szá-
zad hosszú tele után 
a megújuló Európa 
közösségének tagja-
ként mi is megújulás 
elé nézünk.

Az unióba lépve meg kell újulnia gondolko-
dásunknak. A csatlakozással minőségében új 
helyzetbe kerülünk. Nem kapunk ajándéko-
kat, de taggá válunk egy erős és összetartó csa-
ládban. Az unióba készülődve sok munkára volt 
szükség az ország és az önkormányzat részéről 
egyaránt. E munka eredményeiből nem keveset 
már most is láthatnak a XI. kerület lakói is, sok 
gyümölcs pedig később érik be. Lehetőségeink 
bővülnek: sok olyan program megvalósul-
hat az uniós alapok segítségével, amelyekről 
korrábban csak álmodhattunk. A XI. kerület 
vezetése és a kerületi szocialisták is elkötelezett 
hívei az állampolgárok Európájának, a  virágzó 
európai Magyarországnak. 
 Ha Ön is szimpátiával figyeli az újbudai 
közösség érdekében tett erőfeszítéseinket és 
egyetért célkitűzéseinkkel, a júniusi európai 
parlamenti választásokon kérjük adja szavaza-
tát a MSZP listájára.

Európa köszöntése



Innen indult el hathetes útjára több 
mint száz települést érintve az SZDSZ 
kampánybusza. 
–Sokan azt gondolják, hogy az EU 
hatalmas tengerjáró hajójára har-
madosztályú utasként szállunk fel, az 
irányításba való beleszólás lehetősége 

nélkül. Ám ez koránt sincs így – hang-
súlyozta a főpolgármester.
 Európa lakosságának 80, míg 
Magyarország lakosságának a 64 szá-
zaléka  városokban él, ehhez képest az 
unióban háttérbe szorulnak a város-
ban élők érdekei – mondta Demszky 
Gábor. A konzervatív válasz a fent 
feltett kérdésre, hogy a mezőgazdaság-
ból élőket kell támogatni, a szocialista 
válasz az, hogy mindegy mire, csak 
minél többet megkapjunk a támogatá-
sokból. Ezzel szemben a liberális válasz 
az, hogy jóval több pénzre van szükség 
a városi problémák megoldására, hi-
szen fel kell újítani a lakótelepeket, a 
környezetvédelmet a városokban is 
meg kell valósítani és a közlekedést is 
fejleszteni kell.
 A magyar városi lakosság meg-
érdemli, hogy érdekeit megvédjék az 
unióban, erre vállalkozik az SZDSZ. 
 Demszky Gábor megállapodott 
Párizs, Berlin, Róma, Prága, Varsó 
vezetőivel, hogy közösen lépnek fel az 
unióban a városok érdekeiért. Ehhez a 
„budapesti klubhoz” havonta új város-
ok csatlakoznak. Az unió 2007-től ese-
dékes költségvetésének készítésekor 
jóval nagyobb hangsúlyt kell fektetni a 
várospolitikára. 

T. H.
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A Bartók Béla út Gellért tér felé eső végén van az a hely, ahol 
felvonultatják Magyarország palackba zárt kincseit. A hely 
neve BorTár. A legutóbbi borklubon Bodrogkeresztúrról a 
Puklus fivérek kóstoltatták munkájuk gyümölcseit. Mi, egy-
más számára ismeretlen borrajongók körbeültük a szépen 
terített asztalt, majd Puklus Péter őszinte szavai családról, 
borról egy szempillantás alatt társaságot kovácsoltak be-
lőlünk, miközben kóstoltunk. 2003-as Sárgamuskotályuk 
illata – akár egy parfüm – engem és a többi hölgyet is 
levett a lábamról. A ‘96-os száraz Szamorodnijuk mandula 
és zölddió íze azonnal tudatta, ennél jobb étvágygerjesztőt 
keresve sem találnánk. Azon a csipegetős, kortyolgatós es-
tén kicsit okosodtunk aszú szem szedésből, tájismeretből. 
Végül 1904-es és még öregebb tokajik jó hírét hallhattuk, 
majd egy 1993-as 5 puttonyos aszúval köszöntünk el a vi-
szontlátás reményében. A következő borklub május 21-én 

Palackba zárt kincsek a BorTárban

Nehéz idők következnek Orbán 
Viktor szerint, mert a szocialisták 
„háborút akarnak indítani” a június 
13-i választások előtt.

A Fidesz elnöke a Fidesz-Magyar 
Polgári Szövetség április 14-én meg-
tartott gazdagréti lakossági fórumán 
beszélt a választási kampányról, a 
Nemzeti Petíció pontjairól és az euró-
pai parlamenti választások tétjéről .
 Orbán Viktor kijelentette, hogy 
június 13-án nem Európáról, hanem 
a saját életünkről és a kormány iránti 
meglévő vagy elvesztett bizalomról 
is döntenek a szavazópolgárok. A 
Munka, otthon, biztonság címet vise-
lő petícióval nem népszavazást akar 
kierőszakolni, hanem a költségvetés 
módosítását kívánja elérni a Fidesz 
– jelentette ki a pártelnök, aki hangsú-
lyozta, hogy ha egymillió aláírás ösz-
szegyűlik, a kormánynak tennie kell 
valamit, és figyelembe kell vennie a 
petíció pontjait.
 Nehéz idők következnek, mert 
a szocialisták provokálni fognak, és 
a kormányzati eredmények és tevé-
kenység helyett a megosztásra épí-
tik hatalmi számításaikat – vélte 
Orbán Viktor. A pártelnök szerint 
meg kell védeni az emberek nyu-

galmát, és világossá kell tenni, hogy 
Magyarországon a választás nem 
háború, hanem kiélezett versengés, 
még akkor is, ha az ellenfél másként 
gondolja. Orbán hozzátette: minden 
eszközt megragadunk, hogy a tör-

Mire fordítson több pénzt az 
Európai Unió? 
Ezt a kérdést tette fel Demszky 
Gábor főpolgármester április 25-
én a Szabad Demokraták Szövet-
ségének kampánynyitóján, ame-
lyet az Etele téren tartottak.

Demszky Gábor: Nem harmadosztályú utasként szállunk fel

Az EU legyen Budapestért,  a városlakókért 
Április 15-én a Magyar Igazság és 
Élet Pártja (MIÉP) európai parla-
menti kampánynyitó nagygyűlést 
tartott a Villányi úti Általános 
Vállalkozási Főiskola egyik  
előadótermében.

Dr. Hegedűs Lóránt református püs-
pök, a MIÉP európai parlamenti lis-
tavezetője éles szónoki fordulatokkal 
tarkított kampánynyitó beszédében 
azt hangsúlyozta, hogy a haza vég-
veszélyben van, viszont a multina-
cionális globalizmus tőkehatalmai 
elégedettek velünk. A püspök szerint 

a jelenlegi világapokalipszisben mi, 
magyarok vagyunk a legrettenetesebb 
helyzetben, ezt jellemzi a családi életet 
is átható erkölcsi értékvesztettség.
 Hegedűs Lóránt úgy látja, hogy 
az Európai Unióba való belépésünk-
kel a népnemzeti önazonosság hi-
ánya is fenyegeti a magyarságot. A 
MIÉP-listavezető véleménye szerint 
az unióban felettünk álló szervek 
döntenek majd az életünkről. A ma-
gyarság önazonosságára nézve a leg-

Át kell törni a hallgatás falát

MIÉP-kampánynyitó
nagyobb veszély azonban az Amerikai 
Egyesült Államok globális, pénzdik-
tatúrás, multinacionális, kétpárti 
„demokratúrát” okozó hatalma. Az 
„Ámenkultúrát” a „Mammonkultúra” 
fenyegeti.
 A püspök élesen kritizálta a Ma-
gyarországnak nyújtott agrártámo-
gatási rendszert, és felvázolta annak a 
veszélyét, hogy külföldi mamutválla-
latok kezébe megy át a magyarországi 
földterület. 
 Dr. Hegedűs Lóránt szerint nincs 
most reálpolitikai esélye annak, hogy 
a pénzdiktatúra gátlástalanabb, azaz 

kormánypárti vagy diplomatikusan 
lavírozó, azaz ellenzéki, két páholya 
helyett a MIÉP legyen a legnépszerűbb 
politikai erő Magyarországon, de en-
nek a pártnak kell áttörnie a hallgatás 
falát, és képviselnie a nemzet érdekeit 
egy európai plénumon.
 Csurka István annak a reményé-
nek adott hangot, hogy a MIÉP szel-
leme is megjelenhet az európai nyilvá-
nosság előtt.

(W. K. T.) 

vénysértéstől eltántorítsuk őket. A volt 
miniszterelnök beszédében példátlan  
esetnek nevezte, hogy egy parlamen-
ti párt nyílt törvénysértésre hívja fel  
aktivistáit. 

(G. P.)

Orbán Viktor: Magyarországon a választás nem háború

A bizalomról is döntenek a polgárok 

18 órától igazi cse-
megét tartogat a 
borkedvelők és az 
ínyencek számára. 
Két remek borászt 
látunk ezen az 
estén vendégül. 
Bock József Villányból bársonyos, behízelgő vörösbora-
it kóstoltatja. Lakatos Tibor a Tornai pincészetből pedig 
Somló-hegy férfias, markáns savú fehérborait önti majd a 
kóstolók poharaiba. E két borászt és barátságukat ismerve 
mondhatom, finom borokban, jókedvben, anekdotákban 
és borászati szakismeretben nem lesz hiány ezen az estén. 
Borklubunk nyílt, mindenkit szeretettel várunk, aki kedvet 
érez ahhoz, hogy megismerkedjen személyesen is e remek 
borászokkal és kiváló boraikkal. Érdeklődni és jelentkezni 
a 361-4954-es telefonszámon, vagy a bortar@mail.eol.hu  
címen lehet május 20-ig. Hölgyeim és uraim, ne hagyják ki 
ezt a felejthetetlen estét!
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9–19-ig, szombaton 9–14 
ig. Cím: 1111 Bp., Bartók Béla út 8. Telefon: 361-4954

Fehér abrosz mellett Tokaj-hegyaljai bort kóstol-
tam a minap ízes magyar beszéddel körítve. Mindig 
boldog leszek a kulináris kiruccanásoktól, és ráadá-
sul messzire sem kellett mennem ehhez.

A Gazdagréti lakótelep az idén ün-
nepli a 20 éves születésnapját. Ez al-
kalomból a helyi általános iskolák, a 
TV11 és a Gazdagréti Közösségi Ház 
közös programsorozatot szervez, en-
nek egyik állomása volt a Gazdagréti 
Tavasz rendezvénye április 23-tól 
25-ig. Balázs Gyula alpolgármes-
ter meghívására az esemény vendé-
ge volt a benei gyermektánccsoport 
Kárpátaljáról. A 12 kisgyerek és a kísé-
rő tanárnő pénteken kilencórás utazás 
után érkeztek hozzánk, majd rögtön 
átöltöztek népviseletbe, s a táncukkal 

elbűvölték a XI. kerületi óvónők kórus-
versenyének résztvevőit. Szombat dél-
előtt ellátogattunk a Tropicariumba, 
majd Balázs György gazdagréti kép-
viselő meghívta őket hamburgerezni. 
A messziről jött gyerekeknek nagy 
élmény volt a különleges délelőtt: a 
tengeri halak, cápák és krokodilok, 
és a gyorsétteremben ajándékba ka-
pott játékok, lufik. Délután közösen 
léptek fel a gazdagréti és a kárpátaljai 
gyerekek, miközben a lakótelepi szü-
lők főztek gulyáslevest bográcsban a 
résztvevőknek. Weisz anyuka még egy 
zsák játékot is hozott a vendégeknek, 
akik a fellépés után a közösségi ház-
ban működő eMagyarország pontban 
ismerkedtek az internet világával.

Farkas Zsolt

Vendégünk volt 
Kárpátalja

OLVASÓI LEVÉL
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A TV11 MŰSORA
2004. MÁJUS 12–26.

Klubprogramok
MOZGÁSSÉRÜLTEK KLUBJA

Keveháza u. 19–21.

MÁJUS 26. 14.00:  klubnap.

VÖRÖSKERESZT CSEVEGŐKLUB
Neszmélyi út 36.,  Idősek Otthona

MÁJUS 28. 14.00:  klubnap.

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

A klub a 35–55 éves keresztény értelmi-
ségiek tartalmas társas együttlétét segíti. 
Jelentkezés hétfőnként 17–18 óra között. 
Információ: 395-3445 (20–22 között). 

CUKORBETEGEK ALBERTFALVAI
KLUBJA (AKH)

Gyékényes u. 45–47.

MÁJUS 19., SZERDA: klubnap.

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

BABA-MAMA KLUB  szerda délelőttönként 
9.30–11.30-ig. GYERMEKNÉPTÁNC  csütör-
tök délutánonként 16.15–17.45-ig.
EVANGELIZÁCIÓS SZAKOSZTÁLY: házas 
hittan szerdánként 20.15

Művelődési ajánlatok
BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

XI., Etele út 55. T.: 371-2760

MÁJUS 15. 16.00 Világjárók nyomában, 
dr. Dénes György nyugalmazott egyetemi 
tanár előadása Spanyolországról.
MÁJUS 16. 19.00 A Theatrum 
Színiakadémia előadása: Mi dalunk szól.
MÁJUS 22. 15.00 Hallgassunk együtt ze-
nét! Vendég Zelinka Tamás zenei tanácsos
MÁJUS 25. 19.00 Táncos történetek tea 
mellett, vendég Hortobágyi Gyöngyvér  
TANFOLYAMOK: vasútmodellklub; vasút-
modell szakkör (10–18 éves korig); ge-
rinctorna; kerámia szakkör felnőtteknek, 
gyerekeknek; callanetic’s torna; fotóklub; 
ikebana klub; számítógépes tanfolyamok.

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

MÁJUS 12. 19.00 A 2003-as Magyar 
Himalája Expedíció élménybeszámolója.
MÁJUS 13. 21.00 Kiss Erzsi lemezbemuta-
tó (fantasy-world music).
MÁJUS 14. 21.00 Anselmo Crew (hip-hop 
mediterranean), Toy Division (soul’n’bass), 

Lord Sassafras (groovie latin DJ).
MÁJUS 15. 21.00 „IN-Fusion 5” Clowfinger 
(neo-metal), Entreat (hardcore), 
Superbutt (metal/rock’n roll).
MÁJUS 19. 20.00 Lajkó Félix klub 
Alexander Balanescu, Lajkó Félix 
MÁJUS 20. 21.00„IN-Fusion 6” (dancehall, 
reggae) One Love Hi Pawa, Bassrunner 
Soundtribe & El Condorsito, Dr_UPC/Mc 
Ignat Gorazd, Love Alliance.
MÁJUS 22. 21.00 „IN-Fusion 7” (future jazz) 
Tom Wieland, Inocent Sorcerers, Eddy & 
Yannah, DJ Tall, Keyser & Erik Sumo, Easy 
Life Natural (future jazz) Soul sorozat.

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

MÁJUS 14. 10.00–13.00 CSCSPE ruha-
akciója.
MÁJUS 15.00 20.00 AKH Társastánc Klub 
MÁJUS 19. Cukorbetegek Klubja
HÉTFŐ 14.00–16.00-IG: Életet az éveknek 
Nyugdíjas Klub, 16.00–18.00-IG: Családok 
a Családokért Polgári Egyesület (klubnap)
Kedd 14.00: Albertfalvai Keresztény Társas 
Kör Nyugdíjas Klubja. 
SZERDA 17.00 –19.00-IG: Albertfalvai 
Polgárok Köre.
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00-IG ÉS 
SZOMBATON 10.00–14.00-IG internetezés.

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

MÁJUS 13. Fonó zenekar, Frankie Látó.
MÁJUS14. Multi Café (dzsessz-blues feszti-
vál): Muddy Shoes & Ripoff Raskolnyikov; 
Big Daddy Wilson & Mississippi Grave 
Diggers; Steve Ray Vaughan & Jimmy 
Hendrix Memorial Band; Dresh Quartet.
MÁJUS 15. Bran.
MÁJUS 19. Tükrös.
MÁJUS 20. Fonó Pódium, Misztrál együt-
tes (lemezbemutató koncert).
MÁJUS 21. Lovász Irén–Lőrinszky Attila.

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

MÁJUS 14. ÉS 28. 18.00 moldvai 
gyermektáncház a Csürrentő együttessel; 
19.00 moldvai táncház felnőtteknek a 
Csürrentő együttessel.
MÁJUS 15. ÉS 29. 18.00 csángó-magyar 
gyermektáncház a Sültü zenekarral; 19.30 
órakor csángó-magyar táncház felnőt-
teknek a Sültü zenekarral. MÁJUS 22. 9.30 
Futrinka Játszósziget – hétvégi családi 
játszóház; 18.00 Indiai Est.

HÉTFŐ 9.00–12.00-IG (csütörtök 9.00-től 
is) Tücsökzene: muzsika klub gyerekeknek  
4 évesig; 19.00 Greenfields ír táncház.
KEDD 17.00 Muzsikás Gyermektáncház és 
kézművesműhely.
SZERDA 9.30 (kedden is), PÉNTEK 9.30: 
Zsebi baba délelőtti játszóháza.
VASÁRNAP 8.00 Budapesti Hobby Klub.

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

MÁJUS 17. 15.00 nyugdíjas klub.
KEDD 10.00 eklektika klub.
SZERDA 18.00 Szülők Gazdagréti 
Egyesülete, fogadóóra.

HÉTKÖZNAPOKON 10.00–19.00 ÓRÁIG 
internetezés.

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

MÁJUS 21. 19.00 Miami Art-koncert.
MÁJUS 22. 19.00 Bharatnatyan dél-indiai 
szakrális szólótánc. Előadja: Bittner Dóra
Minden csütörtökön 18.00 Táncstúdió.

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

SZÍNHÁZAK

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

MÁJUS 12. 10.30 Csepp-csoda Meseszínház.

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

MÁJUS 13. Tanár úr, kérem!
MÁJUS 15. Bolond vasárnap.
MÁJUS 16. 14.30 Örült nők ketrece.
MÁJUS 21. A tanú.
MÁJUS 22. 14.30 Tanár úr, kérem!
MÁJUS 22. 19.00 Lassú felmelegedés.
MÁJUS 23. 10.30 Doktor Bubó (gyermek-
előadás); 19.00 Ön is lehet gyilkos.
A külön nem jelölt előadások 19 órakor 
kezdődnek.

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

MÁJUS 13-14., 15. 20.00 stúdiószínpad 
Árkádia -Dulay László: Hívás (bemutató)
MÁJUS 21-22. 20.00 Murányi-Dékány-
Lengyel-est. Murányi Zsófia: A halott 
asszony (bemutató); Dékány Edit: A 
gondolat mértékegysége (bemutató); 
Lengyel Péter: Fényvirág (bemutató).
MÁJUS 25-26. 20.00 OFF Társulat – Bakó 
Tamás és Hód Adrienn koreográfiái
Gyermek- és diákprogram:
MÁJUS 15. 9.00 Budapest Főváros XI. kerü-
leti Önkormányzatának 7. Diákszínjátszó 
Fesztiválja.
MÁJUS 23. 10.00 Szín-Mű-Hely: Évadzáró 
Gála

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

MÁJUS 17–18. Öl butít (Pintér. B.).
MÁJUS 19-20. Kórház Bakony. 
MÁJUS 21. ÉS 23. Parasztopera.
MÁJUS 24-25. Bozgorok
MÁJUS 26–27. Waldorf-iskolák művészeti 

találkozója. A külön nem jelölt előadások 
20 órakor kezdődnek.

KIÁLLÍTÁSOK      

 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.

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

MÁJUS 14-IG Kunkovács László fotóművész 
kiállítása. MÁJUS 19-TŐL JÚNIUS 11-IG Varga 
Gábor festőművész kiállítása.
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dayka Margit-em-
lékszoba. A kiállítások munkanapokon 
14–18 óra között látogathatók.

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

MÁJUS 12-IG Anastasia Sgourou fotómű-
vész kiállítása. A szalon hétköznap 10–16 
óráig tart nyitva.

  TETŐ GALÉRIA 
Ecsed u. 13.

Nyitva hétfőtől csütörtökig 17-től-20-ig.

 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.

 CONGRESS PARK
HOTEL FLAMENCO 
Tas vezér u. 7.

MÁJUSBAN Csepeli Pálma, Bényi László, 
Csobán András, Kovács Gombos Gábor, 
Kecskés András, Bráda Tibor, Molnár 
József A víz című közös festménykiállítása.

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

MÁJUS 22-IG Sérült testben ép lélek c. 
sérült művészek kiállítása.
MÁJUS 12-TŐL az FMH kézműves köreinek 
kiállítása: kosárfonók, foltvarrók és kézi-
munkások mutatják be munkáikat.

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

MÁJUS 18-IG XIV. Országos Népművészeti 
kiállítás – Élő népművészet – budapesti 
tárlat.
MÁJUS 20-TÓL JÚNIUS 10-IG Abonyiné 
Serbán Lia grafikusművész kiállítása.

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

MÁJUS 15. 18.00: Esti álmok. Fenyő Ervin 
előadóművész összeállítása.
MÁJUS 20. 17.00: Fiatal művészek pódiu-
ma, a Weiner Leó zeneiskola növendékei-
nek hangversenye.
Nyitva minden szerdán 15–18 óráig.

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

MÁJUS 15-TŐL Rápolti Katalin fotókiállítása.

 SCHEFFER GALÉRIA
 Kosztolányi  D.  tér 4. (a volt TÉR Galéria)

MÁJUSBAN Fehér László, Kovács Gombos 
Gábor, Konok Tamás festőművészek és 
Szőllőssy Enikő, Lugossy Mária szobrász-
művészek A hegyen című közös kiállítása.

MÁJUS 12.,   SZERDA

18.00 ismétlés
20.15 Csőmontázs összefoglalója
20.45 Vissza a gyökerekhez
21.10 A Főnix TV műsora
22.40 A 9STV műsora

MÁJUS 13.,   CSÜTÖRTÖK
9.00 ismétlés

MÁJUS 14.,   PÉNTEK
18.00 és 22.30  ismétlés

MÁJUS 15.,   SZOMBAT
9.00, 14.00 és 23.00  ismétlés

MÁJUS 16.,   VASÁRNAP
9.00, 13.00 és 23.00  ismétlés

MÁJUS 17.,   HÉTFŐ
4.00 a május 10-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,
 vendég: Horváth Zoltán

MÁJUS 18.,   KEDD
18.00 és 22.30 ismétlés

MÁJUS 19.,   SZERDA
18.00 ismétlés

20.45 Csőmontázs összefoglalója
21.15 Maszájok
21.40 A Főnix TV műsora
22.10 A 9STV műsora

MÁJUS 20.,   CSÜTÖRTÖK
9.00 ismétlés

MÁJUS 21.,   PÉNTEK
18.00 és 22.30 ismétlés

MÁJUS 22.,   SZOMBAT
9.00, 14.00 és 23.00 ismétlés

MÁJUS 23.,   VASÁRNAP
9.00, 13.00 és 23.00 ismétlés

MÁJUS 24.,   HÉTFŐ
4.00 a május 17-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, vendég: Janza Kata

MÁJUS 25.,   KEDD
18.00 és 22.30 ismétlés

MÁJUS 26.,   SZERDA
18.00 ismétlés
20.15 Csőmontázs összefoglalója
20.45 Őseink nyomában
21.15 A Főnix TV műsora
22.00 A 9STV műsora

20 ÉVES A GAZDAGRÉTI LAKÓTELEP ÉS A TV 11
SZENTIVÁNÉJI BULI  JÚNIUS 26-ÁN ÉS 27-ÉN

A TORBÁGY UTCA ÉS A KAPTÁRKŐ UTCA ÁLTAL HATÁROLT FÜVES TERÜLETEN
Kézművesek utcája, Vidám Park, sörsátor, ökörsütés, vetélkedők, 
nyeremények. A színpadon neves művészek, zenekarok. Utcabál.

A TV11 szerkesztősége szeretettel vár minden kerületi lakost a rendezvényre!

KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ

XI., Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363

MÁJUS 14. 17.00 Cseriné Kelemen Erika 
képzőművészeti kiállításának megnyitója.
MÁJUS 23. 15.00 A Trilla énekiskola koncert.
HÉTFŐ 18.00 Happy Bike  bringás klub.
KEDD 15.00 gyerek kézműves-foglalkozás; 
17.00 ifjúsági klub. SZERDA 17.00 bridzs-
klub. PÉNTEK 18.00 festőiskola

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

KEDD, CSÜTÖRTÖK 10.30 Tarka színpad.
KEDD 18.00 numerológia (péntek 17.00 is).
PÉNTEKEN 20.00 pingpong klub.
SZOMBAT 9.00 Comedia 2000 színház 
VASÁRNAP 8.00 róm. kat. szentmise.

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

MÁJUS 16.  11.30 dr. Kerekes Károly O. Cist. 
é. zirci apát gyémántmiséje; 20.10 tavaszi 
hangversenyek 3. Mátyás-templom Ének- 
és Zenekara: Liszt Koronázási mise.
MÁJUS 22. 16.00 Zsibongó klub: Simon 
András meséi. Gyermek népdalverseny. 
MÁJUS 23. Urunk mennybemenetele. 
11.30 dr. Barlay Ödön Szabolcs gyémánt-
miséje; 20.10 tavaszi hangversenyek 4. 
Purcell-kórus, Orfeo zenekar Bach-estje. 
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.

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

MÁJUS 12. ásványbarát kör: Jordánia 
MÁJUS 13. 17.00 Suiseki Klub.
MÁJUS 17. 18.00 akvarista szakkör, 

klubnap, kirándulás előkészítése; 18.00 
gombász szakkör: Pókhálós gombák.
MÁJUS 20. 17.00 Csapody Vera növény-
barát klub: Fritilláriák. MÁJUS 24. 18.00 
gombász szakkör TANULMÁNYI KIRÁN-
DULÁSOK: MÁJUS 16. Normafa környéke. 
Találkozás: 8.00 a Moszkva tér, fekete 21-
es busz végállomásánál. Vezető: Makay 
Attila. MÁJUS 22. Nagykovácsi környéke. 
Találkozás: 8.00 Hűvösvölgy, a 63-as busz 
végállomásánál. Vezető: Tatár Géza.

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

HÉTFŐ 18.00: Tajcsi-csikung foglalkozás.

Túraajánlat
SOLIDARITAS SE

MÁJUS 16. Dunamente: százhalombattai 
séta a Halmi-erdőben. Táv: 10 km, szint: 
100 m. Költség: 800 Ft/fő. Találkozó: 7.30-
kor a Kelenföldi Volán-pályaudvarnál.
Túravezető: Szopják Mária.

OLAJIPARI TERMÉSZETBARÁT SE
MINDEN SZERDÁN túra nyugdíjasoknak. 
Találkozó: 7.20-kor a Moszkva téri metró-
kijárat (a hétvégi Budai-hegység túráira 
szintén ez időben és helyszínen van a 
találkozó). A pilisi túrák találkozója 7.15 
órakor a Batthyány téri HÉV-végállomá-
son. MÁJUS 15-16. Börzsöny: munkatúra 
Királyháza környékén. MÁJUS 15. XI. 
kerületi Természetbarát találkozó. Budai-
hegység: Hűvösvölgy–Nagykovácsi. 
MÁJUS 16. Vértes: Oroszlány–Vértesszent-
kereszti rom– Oroszlány.  MÁJUS 22. 
Pilisi hegység: Pomáz–Hold virág-
árok-Csikóvár–Pomáz. MÁJUS 23. 
Budai-hegység: Nagykovácsi–Nagyszé-
nás–Ördögtorony–Kutya-hegy–Anna 
vh.–Nagykopasz–Nagykovácsi

ÚJBUDAI GYERMEKNAP
          a Kamaraerdei Ifjúsági Parkban

Címünk: Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht. Budapest, XI., Kamaraerdei út 12–14.  Tel. 249-9759.
A Kamaraerdei Ifjúsági Park megközelíthető a Kosztolányi térről a 87-es és a 87A jelzésű autóbusszal, 
Budaörsről a 88-as autóbusszal, illetve a Batthyány térről a 41 jelzésű villamossal.

Támogatóink: XI. ker. Önkormányzat, Maksai Pékség
Fővédnök: Molnár Gyula polgármester 
Védnökök: Görög András alpolgármester, Simon Károly a választókörzet önkormányzati képviselője

2004. május 30., vasárnap 9–19 óráig

A BELÉPÉS GYERMEKEKNEK INGYENES!   FELNŐTTEKNEK: 600 FT

Sátorszínpad:
10.30–13.00 óráig:
Zsezse bohóc
Indul a mesevonat
(Bóbita együttes)
Fresh együttes
Baby Gabi

14–16 óráig: 
RSG bemutató
NOX
Betty Love
Groovehouse

13 órától a nagysátor 
mögötti zöldterületen:
Őrző-védő kutya bemutató
(agility, őrző-védő és 
fegyelmező gyakorlatok)

Agórai programok:
Mesés Kalandozások, játékos 
pontgyűjtő barangolás a mesék 
világában ajándékokkal 9–17 
óráig (Mesék tengere, Malacka 
kereső, varázsszem csúsztató, 
hol volt, hol nem volt…, 
Aranyhal)

Kézműveskuckó
Állatfigurás ajándék kitűzők 
készítése, hajtogatott 
díszdobozokkal, szélforgók, 
ceruzatartók készítése, 
szalvéta díszítéstechnikával.

Arcfestés, sportíjászat,
Vöröskeresztes mentőautó- 
bemutató, aszfaltrajzverseny, 
brióskóstoló, Budai XI. SE 
sportjátszótér, kerékpáros 
ügyességi verseny, Rodeó Bika, 
póni lovaglás, sárkány csúszdás 
ugráló, akkumulátoros autók, 
kislégvár, kirakodóvásár, strand



meghatározó beruházást. A jogállami 
keretek között mindent elkövetünk, 
hogy minél hamarabb megkezdhes-
sük az építkezést. 

  Lát-e arra esélyt, hogy többé nem 
esik a metró a politika áldozatává, 
hisz más kelet-európai városokban 
egyre bővülnek a metróvonalak. 

Ez nem fordulhat elő többé. Ebben az 
évben dönteni kell a metró teljes hosz-
száról. Várunk egy kormánydöntést, 
részletekbe még nem bocsátkoznék, 
de azt elmondhatom, hogy az első lép-
csőben, a tervezettnél hosszabb lehet a 
vonal. Az Európai Unió bankjával, az 
EIB-vel arról tárgyalok, hogy többet 
finanszírozzon, és ők hajlanak is erre. 

  Információink szerint az Andor utca 
átépítése előrébb kerül a fontossági 
sorrendben. 
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„Infrastruktúrát fejlesztünk...”

A kelet-európai városok közt lema-
radóban van Budapest, miként 
alakulnak a kerületi nagyberuhá-
zások, akar-e ötödször is főpol-
gármester lenni, egyebek mellett 
erről kérdeztük Demszky Gábort 
hivatalában. 

  Főpolgármester úr, ön a XI. kerület-
ben nőtt fel. Tervezi, hogy visszaköl-
tözik Budapestre? 

A város közvetlen határában lakom, 
és ha az utcánkban a páratlan oldalról 
átköltöznék a páros oldalra, akkor már 
nem Budakeszin, hanem Budapesten 
laknék. Személyemben tehát mintegy 
megtestesítem a főváros és az agg-
lomeráció szétszakíthatatlanságát, a 
központi régió egységét. De félretéve a 
tréfát: ha a gyerekeim felnőnek, akkor 
szeretnék visszaköltözni valamelyik 
belső kerületbe. 

  Demján Sándor a minap sajnálatát fe-
jezte ki, hogy a kelet-európai városok 
között Budapest kezd lemaradni!

Demjánra szüksége van Budapestnek 
mint befektetőre és mint a multik kép-
viselőjére is. Persze nem örülök, hogy 
most Pozsonyban ruház be. De ne 
felejtse el: azért tette ezt, mert ott ala-
csonyabbak az adók. Észtországban, 
Litvániában vagy Pozsonyban az ala-
csony adók mellett olcsóbban állít elő, 
és kedvezőbben értékesít. Távozása 
intő jel: azt jelzi, hogy nálunk is szük-
ség van adócsökkentésre. Örülnék, ha 
Demján Sándor kedvező feltételekkel 
tudna kongresszusi központot építe-
ni a fővárosban, de ez ügyben a kor-
mánnyal kell megegyeznie. 

  A kerületben viszont más a tendencia, 
hisz komoly mennyiségű magántőke 
áramlik ide. A főváros hogyan kívánja 
támogatni a fejlődést, miközben ál-
landóan azt hallani, hogy nincs pénz? 

Azzal támogatjuk, hogy infrastruktú-
rát fejlesztünk. Dél-Buda kiemelt fő-

városi fejlesztési övezetté vált. Rendbe 
tettük a Bartók Béla utat, a Móricz 
Zsigmond körteret, a Fehérvári út 
elejét. A négyes metró és a hozzá kap-
csolódó úthálózati munkálatok ma 
Budapest legnagyobb infrastrukturá-
lis fejlesztései. Megteremtjük a gyors 
és kényelmes közlekedés feltételeit, a 
metró környezete pedig további ma-
gántőkét vonz majd. 

  A külső Bartók Béla út átépítésével 
kapcsolatban eddig csak ígéretek 
hangzottak el! 

Így van, mert nem volt rá pénz. De el-
tökélt szándékunk, hogy jövőre meg-
csináljuk, a kerülettel együtt fogjuk 
finanszírozni. 

  A Bartók Béla úthoz hasonlóan a 
Szent Imre Kórház is csak félig kész! 

A Szent Imre Kórház új épülete a leg-
korszerűbb kórházépület az ország-
ban. Központi céltámogatásból épült. 
Annyi pénze azonban a magyar ál-
lamnak és az önkormányzatoknak 
még nagyon sokáig nem lesz, hogy 
az egészségügy válságát saját erőből 
megoldják. Az emberek viszont jogo-
san várják el, hogy minél hamarabb, 
minél jobb feltételekkel gyógyítsák 
őket. Ezért kell egyéb forrásokat, első-
sorban magántőkét bevonni az egész-
ségügybe. 

  A metróhoz visszatérve, hogy áll a 
csata a civil szervezetekkel, mikor 
válnak jogerőssé a vasúthatósági 
engedélyek? Mikor indulhatnak el az 
alagútfúrópajzsok? 

Úgy tűnik, hogy most néhány civil 
szervezet vette át az Orbán-kormány 
szerepét, és most ők blokkolják a vá-
ros és a kerület számára egyformán 

Ez nagy adóssága a fővárosnak, hiszen 
lényegében rávezetünk egy autópályát 
egy ösvényre. Ez megoldásért kiált. Itt 
csupán pénzügyi korlátok vannak. 

  Milyen állapotban van a budai alsó-
rakpart szélesítésének terve? 

Kétszer kétsávos autóutat építünk, 
de nem egymás mellett, hanem egy-
más alatt. Azaz egy alagutat építünk, 
amiben gyorsforgalmi út lesz, fölötte 
pedig egy kétszer egysávos városi út 
parkosított szegéllyel, ez utóbbi alatt 
lesz az a szennyvízcsatorna, amelyik 
Észak-Budáról Dél-Budára lehozza 
a szennyvizet. Ez egyszerre lesz jó a 
közlekedés, a levegőtisztaság, a csator-
názás és a Duna megközelíthetősége 
szempontjából. Most már csak a fi-
nanszírozó Világbank és az EIB dön-
tését várjuk.

  Lesz-e kompromisszum a Nyugati 
Városkapu ügyében a kerület és a fő-
város között? 

A zöldterületet és a keserű vizes forrá-
sokat is védenünk kell. Ez egy régi vi-
ta a kerülettel, de nem fogunk többet 
engedni. 

  Elő lehet-e húzni a fiókokból uniós 
pályázati pénzek lehívásához szük-
séges terveket, amelyek a hidak, a 
nullás körgyűrű és számos régi „vágy” 
teljesülését jelentené?

Több tervezet elő van már készítve, 
például az aquincumi hídprojekt és az 
ötös metró terve.  

  Madrid vezetője után ön lett az euró-
pai fővárosok szervezetének az elnö-
ke. Főpolgármester úr, biztonságban 
vagyunk ma Budapesten? 

Nézze, baleset mindenkit érhet. De 

ha Madriddal kapcsolatban a ter-
rorveszélyre gondol, akkor – habár 
Budapest nem kiemelt célpont – arról 
sem mondhatjuk, hogy egyáltalában 
nem létezik. 

  Ez elég rosszul hangzik!
Az elkövetkező évet az Európai Uniós 
Fővárosok Uniójának az élén arra aka-
rom felhasználni, hogy a nagyvárosok 
biztonságáért dolgozzak Brüsszelben, 
természetesen szövetségben a többi 
uniós főváros vezetőjével. Amikor el-
kezdtem ezt a munkát, azt gondoltam, 
hogy a gazdasági kérdések lesznek a 
legfontosabbak, Madrid óta viszont a 
biztonság került a legelső helyre a fon-
tossági sorrendben. Az elmúlt hetek-
ben Közép-Európában figyelmeztető 
jel volt az itteni szervezkedési kísérlet, 
és Lengyelországban is elkaptak vala-
kit robbanóanyaggal. Tehát nem le-
hetetlen, hogy Budapesten is bekövet-
kezzen előbb-utóbb valami. Pánikba 
esni nem érdemes, de az jó, ha beépül 
a budapestiek tudatába, hogy körülte-
kintőnek kell lennünk, és az emberek 
odafigyelnek a környezetükre. Ha 
például gyanús, elhagyott csomagot 
látnak, szóljanak a legközelebbi rend-
őrnek vagy BKV-alkalmazottnak. Az 
EU-tagság remélhetőleg ezen a téren is 
előnyt jelent majd számunkra, és több 
információhoz juthatnak a biztonsági 
szolgálataink.  

  Tervezi, hogy ötödször is ringbe száll a 
főpolgármesterségért? 

2006 még messze van. Egy biztos 
Brüsszel, illetve Strasbourg számomra 
nem alternatívája, hanem kiegészítője 
Budapestnek, a főpolgármesterség-
nek. Számomra fontos, hogy mi lesz a 
várossal, és többek közt azért készülök 
Brüsszelbe, hogy az itthoni munkámat 
jobban tudjam végezni, és addig leszek 
ott, amíg úgy érzem, hogy a magyar 
városokért és Budapestért tehetek. 

Tallián Hedvig

Hosszabb lehet a 4-es metró vonala 
Interjú Demszky Gábor főpolgármesterrel 
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Közeledik a bajnokság vége, ideje 
beszámolnunk kerületi kosárcsa-
pataink szerepléséről. A BEAC-
Újbuda és a MAFC-Újbuda gárdája 
egyaránt élvonalbeli tagsága meg-
hosszabbításáért harcol.

 BEAC-ÚJBUDA

A női NB I A-csoportjában szerep-
lő egyetemi klub remekül kezdte a 
bajnokságot: a nyitóforduló legna-
gyobb meglepetését okozva legyőzte a 
Szegedet. A folytatás már nem sikerült 
ilyen jól: a Szekszárd és a Zalaegerszeg 
elleni sikert leszámítva nem termett 
babér Bujdosó Nóráéknak. A 18 mér-
kőzésből álló alapszakaszt 3 győze-
lemmel és 15 vereséggel, a 10 csapatos 
bajnokság 8. helyén zárta a BEAC, így 
az alsóházba került. A rájátszás első ta-
lálkozóján kétszeri hosszabbítás után 
sikerült megverni a Zalaegerszeget, a 
többi meccs azonban vereséggel vég-
ződött. Sterbenz Tamás tanítványai az 
utolsó helyen végeztek a rájátszásban, 
és a zalaiakkal fognak játszani a benn-
maradást érő 9. pozícióért. A két nyert 
mérkőzésig tartó párharcot követően 
a 10. helyen végzett csapat elvileg ki-
esik az első osztályból. Azért csak elvi-
leg, mert könnyen elképzelhető, hogy 
egyetlen másodosztályú gárda sem 
fogja vállalni az élvonalbeli indulást.

 MAFC-ÚJBUDA

A férfibajnokság A-csoportjában vi-
tézkedő egyetlen budapesti csapat 
eddigi szereplésére a tisztes helyt-
állás jellemző. Sokszor csak 4-6 
ponttal kaptak ki Kangyalék: ez tör-
tént Nyíregyházán, Szolnokon és 
Zalaegerszegen is. Örvendetes továb-
bá, hogy igazán súlyos vereségbe egy-
szer sem szaladtak bele a fiúk. A leg-
fényesebb diadal a Szolnok ellen hazai 
pályán elért 104-81 volt. Az alapsza-
kasz 26 meccsét követően 6 győzelem 
és 20 vereség volt a MAFC mérlege.  
Merim Mehmedovics mester tanít-
ványai a tabella utolsó előtti, 13. he-
lyéről várták az alsóházi folytatást.  
A rájátszás eddigi 4 meccséből kettőt  
nyer t meg a M AFC , ezzel  
feljött a 12. pozícióba, amit jó 
lenne megőrizni, mivel biztos 
bennmaradást ér. Egy esetleges  
13. helyezés esetén a másodosztály  
ezüstérmesével kellene osztályozót 
játszani, a 14. pozíció pedig biztos 
kiesést eredményezne. Mindkét csa-
patunk sorsdöntő mérkőzéseket fog 
tehát játszani a közeljövőben, ilyenkor 
pedig szükség van a bíztatásra. Ezért 
aki teheti, látogasson ki a Hauszmann 
Alajos utca 25. szám alatti Gabányi- 
sportcsarnokba.

Dergán Ádám

Kerületi kosárkörkép
Mindkét csapatunk a kiesés ellen küzd

Igyál barátom! 
Különös sorozat végére tett pontot a 
rendőrség, amikor április 25-én elfo-
gott két bűnözőt. Módszerük az volt, 
hogy egyikük, egy jó megjelenésű és 
bizalomgerjesztő úriember, azt mond-
ta, fia született, ugyan igyon már egyet 
vele az illető a nagy örömre. A flaská-
ban persze altató volt. Volt olyan áldo-
zat, akitől álmában 3 millió forintos 
arany karórát zsákmányoltak.

Különös kárpótlás
Április 21-én délután egy óra körül 
megszólalt a telefon egy nyugdíjas asz-
szony lakásában a Dávid F. utcában. 
Egy kellemes férfihang mutatkozott be 
a vonal másik végén, közölte az egye-
dül élő hölggyel, hogy kárpótlás ügyé-
ben keresi a polgármesteri hivatalból. 
Felsorolta az asszony adatait is. A férfi 
azt mondta, fáradjon be holnap, s ve-
gye át az 1,6 millió forintos kárpótlási 
összeget. Vagy ott van a közelben egy 
kollégája, őt most odaküldi a hölgy-
höz, hogy gyorsítsa fel az ügyintézést. 
Nemsokára valóban meg is jelent egy 
sportosan öltözött, 30-35 év körüli, 
185 centi magas, átlagos testalkatú, 
fehér bőrű, barna hajú fiatalember, 
mondván ő az önkormányzati kolléga, 
még aznap délután kihozza neki az 1,6 
milliós összeget, nem kell a néninek 

a hivatalban bajlódnia. Csak szeretné 
elkérni most a 64 ezer forintos illeté-
ket, mert e nélkül nem megy semmi 
sem. Az asszony átadott a férfinek 50 
ezer forintot, több nem volt otthon, és 
úgy egyeztek meg, amikor visszajön 
a férfi délután, rendezik az adósságot. 
Sohasem jött vissza a férfi... 
 Van azonban néhány furcsasága 
az ügynek. Az idős asszony például 
titkos telefonszámmal rendelkezik. 
Vajon honnan tudták meg a bűnözők? 
Mint ahogy nagy kérdés az is, miként 
jutottak hozzá személyes adataihoz...  

Rablás az iskola előtt 
Egy fiatalember ácsorgott a 6-os villa-
mos Móricz Zsigmond körtéri végál-
lomásánál április 30-án reggel hét óra-
kor, a barátaira várt. Az éppen befutó 
villamossal azonban nem ők érkeztek 
meg, hanem egy idegen fiatalember, 
aki mindjárt odalépett hozzá, s miu-
tán megkérdezte, hogy mennyi az idő, 
rögtön követelte tőle mobiltelefonját. 
Fenyegetőzött, hogy adja oda a készü-
léket, különben „megböki”. A sértett 
megijedt. Átadta a készüléket. A tá-
madó figyelmeztette, hogy maradjon 
nyugton, mert megböki. A SIM-kár-
tyát visszaadta, majd a kezében tartott 
készülékkel gyors léptekkel elindult  a 
Karinthy Frigyes út felé. 
Az elkövető 170-175 centi magas, 17-

18 éves, vékony testalkatú, rövid, fe-
kete hajú, kerek arcú fiatalember. A 
bűncselekmény idején szürke techno 
pulóvert, valamint kék színű deszkás 
farmert viselt. A rendőrség kéri, aki 
bármit tud a fent leírt elkövetőről, ér-
tesítse a kerületi kapitányságot.

Autóból lopott autó
Egy férfi leparkolta az autóját a 
Gazdagréti úton április 30-án délután 
három óra előtt pár perccel. A közeli 
építkezésen volt dolga, onnan pedig 
jól rálátott a kocsijára. Nem sokkal 
később arra lett figyelmes, hogy egy 
elsötétített ablakú Audi áll a kocsija 
mellé feltűnően szorosan. A tulaj-
donos azt is látta, amint kinyúl egy 
férfikéz az Audi jobb első üléséről, és 
megpróbálja kinyitni az ő kocsijának 
a zárját. Ez az akció meghiúsult, az 
Audi utasai elhajtottak, de úgy tűnik, 
a jövőben számítani lehet ilyen autólo-
pási kísérletekre is. 

Éjjel, a villamoson
A 25 éves férfit a 4-es járaton szúrta 
ki magának egy négyfős társaság a 
Baross utcai megállóhely környékén 
május 2-án este tizenegy óra után. 
A Petőfi hídnál már megkérdezték, 
van-e nála cigaretta, pénz vagy tele-
fon, majd elvették a mobilját, és le-
szálltak.  A férfi követte őket, mire 
megfenyegették, táguljon, különben 
baj lesz. Aztán a banda „alkut” aján-
lott. Visszaadják a SIM-kártyát a férfi 
nyakláncáért. A sértett belement az 
„üzletbe”,  50 centi hosszú aranyláncát 
le is csatolták a nyakáról. A férfi pedig 
értesítette a rendőrséget. 
A helyszínre érkező egyenruhások 
azonnal intézkedtek, bár csak a négy-
fős társaság tagjainak személyleírása 
állt rendelkezésükre, s az a tény, hogy 
felszálltak a villamosra, s megindultak 
Pest irányába.
A rendőrség keresni kezdte az elkö-
vetőket és a Király utca sarkán rájuk 
is akadt.  Egyikük a rendőrök láttán a 
földre ejtett egy 50 centis aranyláncot, 
de a többiek is zavartan és gyanúsan 
viselkedtek. Igazoltatás, elszámolta-
tás és ruhaátvizsgálás következett. 
Egyiküknél meg is találták az ellopott 
telefont. 

Sinkovics Ferenc 

Rendőrségi hírek

Hatalom és város címmel Bodnár 
Judit antropológus, szociológus, 
Ekler Dezső építész, Gerő András 
történész és Ikvai Szabó Imre szo-
ciálpolitikus beszélgetett április 
20-án az A38 állóhajón.

Gerő András történelmi perspektívába 
helyezve a főváros mindennapi életét, 
fejlődését alakító hatalmi viszonyokat 
arról beszélt, hogy Budapest, doku-
mentumok által is bizonyíthatóan egy 
Széchenyi István felvetette eszme volt. 
Egy nagy nemzeti vállalkozással akar-
ták megteremteni, a magyar nemzeti 
egység és dicsőség programjának ke-
retében a hiányzó fővárost. Budapest 
sohasem jött volna létre, ha a nemzeti 
elképzelés és akarat hiányzik, illetve 
nincs szervezeti háttér. A szervezeti 
hátteret 1872-ben a központi kor-
mányzat erőszakolta városegyesítés 
adta, ugyanis Pest, Buda és Óbuda 
városok nem akarták az egyesítést. 
Budapest később úgy működött, és 
úgy lett európai stílusú metropolissá 
– melynek fejlődését egyetlen euró-
pai város, Berlin múlta felül –, hogy 
egységes városvezetés irányította. A 
kerületek, amelyek a főváros létrejöt-
tétől fogva léteztek, csak elöljárósági 
funkciót töltöttek be. A történész sze-
rint a múlt század negyvenes éveinek 

végén létrehozott kerületi tanácsok az 
egypárti rendszer miatt még őrizték az 
egységes vezetés jótékony formáját, vi-
szont a demokratikus önkormányzati 
struktúra egy szervezetileg és érde-
kek által széttagolt fővárost, szinte 23 
önálló várost eredményezett. Ennek 
következtében napjainkban a várost 
érintő egyetlenegy stratégiai döntés 
nem tud abban a teljességben realizá-
lódni, ahogyan az a XIX. században 
tudott.
 Bodnár Judit hozzátette, hogy 
jelenleg nem a múlt században, a 
nemzetállamok, az egységes nemzeti 
kultúra fejlesztésének időszakában, 
hanem a posztmodern városterve-
zés idején élünk. Nem a Fővárosi 
Közmunkák Tanácsa dönti el – mint 
hajdanában – milyen legyen az egy-
séges városkép. A mai várospolitikus 
többszereplős hatalmi játszma kereté-
ben, rövidebb időszakra és töredezet-
tebben képes tervezni.
 Ekler Dezső hozzászólásában azt 
fejtegette, hogy nemcsak központi vá-
rost alakító akarat hiányzik napjaink-
ban, hanem város sem létezik, a mai 
városszerű agglomerátumok egyszerű 
autóparkolók, lerakatok. A város való-
di építői, mozgatói a multinacionális 
vállalatok, a tőkebefektető csoportok, 
és a várospolitika még inkább jelentő-

Milyen tér épül itt?

Budapest „visszavárosítása”

Aha, bankrablás. Kérem, töltse ki a igénylőlapot tizenkét példányban, 
majd türelmesen várjon a sorára a nyolcas pénztárnál.

AJÁNDÉK A PETŐ INTÉZETNEK

ség nélküli, mint száz évvel ezelőtt. A 
múlt század elejére a várost kialakító 
gazdasági realitások – mint a telekspe-
kuláció vagy a bérlakáspiac – mellett 
is eltörpült ugyanis a Budapest fővá-
rost létrehozó páratlan és hihetetlen 
energia – tette hozzá. A fővárost élhe-
tetlenné teszi a logisztikai, amerikai 
típusú autózó életforma.
 Ikvai Szabó Imre elmondta, léte-
zik egy fővárosi, Schneller István ne-
véhez fűződő, 15 éves városfejlesztési 
koncepció, amelynek első célkitűzése 
Budapest „visszavárosítása”. Ez a tra-
dicionális európai városfejlődés útjára 
szeretné visszavezetni a fővárost.

Wihart-Kiss Tamás 

A napokban nagy öröm érte a Pető 
Intézet orvosi rendelőjét, amikor 
a szállítók egy régóta nélkülözött 
ülőmérleggel kopogtattak az aj-
tón. Manapság, amikor mindenütt 
a pénzhiányról hallani, különös 
örömre ad okot, hogy a Grand 
Casino vezetősége úgy véli: a játék-
ban ugyan minden a szerencsén 
múlik, a gyermekek egészségénél 
azonban ez semmiképp nem meg-
engedhető. Így rendszeresen orvosi 
műszereket adományoznak rászo-
ruló intézményeknek. Jelen esetben 
a Villányi úton talált gazdára ez a 
nehezen nélkülözhető műszer, mely-
nek átadói, átvevői és leendő haszná-
lói egyformán örültek. Képünkön az 
átvétel megható pillanatát látni.

Nagy visszhangja kerekedett a 
Híradástechnikai Gépgyár (Hiteka) 
volt dolgozóinak találkozójáról 
szóló riportunknak.

Kerestek bennünket a Hitekások is, 
volt, aki nem tudott ott lenni, és a 
fotókról próbálta felidézni milyen is 
lehetett a hangulat, ki mit mondott. 
Mások ismerősüket fedezték fel, és 
kérdezték, vajon ő lehet-e a képen? 
Panaszt is hallottunk persze, hogy 
bezzeg más megszünt cégek nem gon-
dolnak a volt munkatársaikra. Hogy 
van ez – érdeklődtünk a találkozó 
szervezőjétől – miért más a Hiteka?  
Balázs György elmondta, maguk sem 

gondolták, hogy a jó kollektíva hatása 
ennyi éven át is átüt. Amikor 1994-ben 
találkozót hirdettek, hatvanan-hetve-
nen jöttek össze a gyár futbalpályáján. 
 Öt év múlva már tudatosabban 
szerveződött a találkozó, s akkor 
kétszázötvenen örvendezhettek egy-
másnak. Ezúttal, immár harmadjára 
Pálinkás János segített az emléke-
zőknek helyet adni a BVM-nél – ter-
mészetesen ő maga is tőzsgyökeres 
hitekás volt.
 Tíz éve találkozgatnak így a meg-
szünt munkahely kapcsán, s arra gon-
doltak, hogy ezentúl gyakrabban kel-
lene találkozni, mint öt év.

N. N.

Elégedettek a találkozó szervezői

Balázs György és Pálinkás János tőzsgyökeres HITEKÁ-sok
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  Önkormányzat
Az EU-hoz való csatlakozás nem 
igényli az önkormányzati rendszer át-
alakítását, mivel a közigazgatási szer-
kezet nemzeti belügy. Fontos feladat 
azonban a helyi rendeletek közösségi, 
jogi szempontú felülvizsgálata. Az 
Európai Unióban az egyik legfonto-
sabb közösségi elv a szubszidiarítás, 
azaz, hogy a döntéseket a lehető leg-
alacsonyabb szinten kell meghozni.
 Az önkormányzatnak szerep jut 
a tájékoztatásban is. Ennek egyik fó-
ruma a kerületi Uniós Információs 
Iroda, amely már 2003. szeptember 
elsejétől működik. Feladata, hogy se-
gítse a jogharmonizációt, figyelje az 
uniós pályázatokat, információval lássa 
el a lakosságot, szervezze a nemzetközi 
kapcsolatokat és részt vegyen az orszá-
gos EU-rendezvényeken. 

  Európai Parlament
Magyarország állampolgárai részt 
vehetnek az Európai Parlament kép-
viselőiek választásán. Ez a választás 
arányos választási rendszerben, listás 
szavazással történik, azaz csak a pár-
tok listáira lehet szavazni. A listán az 
adott párt által indított jelöltek sze-
repelnek. Az Európai Parlamentben 
Magyarországnak 24 képviselői helye 
van, a választás tétje az, hogy ezt a 
24 képviselőt a magyarországi pár-
tok milyen arányban delegálják. Az 
a párt küldhet képviselőt az Európai 
Parlamentbe, amely eléri az 5%-os vá-
lasztási eredményt. 

  E-önkormányzat
Az Európai Unió négy szintet határoz 
meg az elektronikus ügyintézésben. E 
szintek a következők: 
INFORMÁCIÓ – on-line információk 
nyújtása a közigazgatási szolgáltatá-
sokról, „ügyleírások” az interneten.
EGYIRÁNYÚ INTERAKTIVITÁS – Az ügy-
leírások által nyújtott információkon 
túl az ügyintézéshez szükséges űrlap-
ok, nyomtatványok is letölthetők. 
KÉTIRÁNYÚ INTERAKTIVITÁS – A szük-
séges űrlapok, nyomtatványok on-line 
kitölthetők, elektronikusan (elektro-
nikus aláírás segítségével) hitelesíthe-
tők, on-line továbbíthatók. 
TELJES KÖRŰ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS 
– A teljes ügyintézés, ügymenet elekt-
ronikus; űrlap, nyomtatvány kitöltés, 
hitelesítés, továbbítás, döntés, kézbesí-
tés, illeték lerovása. 
 A XI. kerületi Önkormányzat a 
második szintet teljesíti, de a rendszert 
folyamatosan fejlesztjük. Célunk, hogy 
az elektronikus ügyintézési rendszer 
az ügyirat beadásától a feladat megol-
dásáig folyamatosan nyomon követ-
hető, ellenőrizhető legyen. 
 Fontos, hogy a lakosság is érdek-
lődjön a korszerű megoldások iránt. 
Ennek érdekében tanfolyamokat indí-
tunk a kerület polgárai számára, ahol 
megismerhetik az új lehetőségeket. 

  Továbbtanulás
Az unió tagországaiban szabadon 
lehet tanulni. A diákokat mindenütt 
ugyanazon jogok illetik meg, mint 
az adott tagállam diákjait. Nem kell 
mást tenni, csak jelentkezni és részt 
venni a felvételi eljárásban, valamint a 
diákoknak bizonyítani kell, hogy meg 
tudnak élni. A megélhetéshez az uniós 
ösztöndíjak segítséget nyújtanak.
 A munkavállaláshoz nem szüksé-
ges az oklevél, a munkaadó dönthet ar-
ról, hogy milyen szakképesítést fogad 
el. A befogadó állam meghatározhatja 
a minimális szintet, vagy előírhat ho-
nosító képzést. Ma az unióban nincs 
olyan szakképesítés vagy oklevél, amit 
minden tagállam egységesen elfogad. 
 Az ápolónők, építészek, állator-
vosok, szülésznők, orvosok és gyógy-
szerészek elismerése automatikus lesz, 
így a Magyarországon szerzett diplo-
mát is elismerik. Más szakmáknál az 

elismerés feltétele lehet egy alkalmas-
sági vizsga vagy adaptációs időszak. 
Lehetőség lesz, hogy a többi tagország-
ban tanulhassanak a magyarok, és ez 
azt is jelenti, hogy megnő a hazánkban 
tanuló külföldiek száma. A magyar fi-
ataloknak ahhoz, hogy kihasználják 
a kínálkozó lehetőségeket, már most 
meg kell tenni az előkészületeket. 
Kötelező egy uniós nyelv tudása, fon-
tos továbbá a számítógép kellő isme-
rete, valamint fontos, hogy a magyar 
fiatalok tájékozottak legyenek. Ma 
még nincs elismert nyelvvizsga, ezért 
a magyar nyelvvizsgákat sem fogják 
elismerni. Az egyes intézmények saját 
hatáskörben döntik el, hogy elfogad-
ják-e az adott nyelvvizsgát vagy saját 
vizsga keretében győződnek meg az 
illető nyelvtudásáról. 

  Szociális ügyek
A szociális támogatások rendszere 
nemzeti ügy, így abban változások 
nem várhatóak. Önkormányzatunk 
eddig is az uniós normák szerint mű-
ködött e téren, így új támogatási eljárá-

sokra nem kell számítani. A szociális 
területen lehetőség nyílik arra, hogy 
az önkormányzat uniós pályázatokon 
induljon, amelyekkel infrastrukturá-
lis fejlesztéseket, képzéseket tudunk 
megvalósítani.

  Akadálymentesítés
Az Európai Unióban elvárt, hogy 
minden közintézmény és a közleke-
dés is akadálymentes legyen, azaz 
például kerekes székkel könnyen jár-
ható módon alakítsák ki a hivatalo-
kat. Újbudán ez a munka már meg-
kezdődött, számos kereszteződésben 
a járdaszegélyeket lesüllyesztettük. 
A hivatalok és az egyéb intézmények 
akadálymentesítése is elkezdődött, il-
letve sok helyen be is fejeződött. 

  Játszóterek
A játszótereket 2008. december 31-ig 
kell az Európai Unió követelményei-
nek megfelelővé tenni. A már meglévő 
játszótereket 2005. június 30-ig kell 
megvizsgáltatni, és ezt az ellenőrzést 
évente meg is kell ismételni.
 A játszóterek korszerűsítésénél az 
európai uniós szabványok a gyerekek 
biztonságát tekintik a legfőbb irány-
elvnek. Újbudán a 150 játszótér nagy 
része korszerűtlen és nem felel meg a 
szabványnak, ezért nagyarányú ját-
szótér-felújítási programba kezdünk. 
2003-ban az előírásoknak megfelelően 

3 játszótér már átalakult, míg 2004-re 
42 park szabványosítását tervezzük. 

  Sport
A csatlakozás után is kiemelt terület 
a szabadidős sport. Kerületünk ez 
irányú fejlesztéseit már elkezdte, fe-
dett tornacsarnok épült a Nyéki Imre 
Uszodában, műfüves pályákat ve-
hettek birtokba sportolóink, és nincs 
már távol az újbudai fedett jégcsar-
nok megnyitása sem. Szeretnénk a 
Kelenföldi Szabadidőközpontot is la-
kossági sportcentrummá fejleszteni.

  Pályázat és támogatás
Az európai uniós támogatásokat 
2006-ig a Nemzeti Fejlesztési Tervben 
rögzített öt operatív program alapján 
lehet megpályázni.
HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS: az ok-
tatás, a szociális és a kisebbségi ügyek.
GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉG: a vállal-
kozások, az informatika, a kommuni-
káció, a kultúra és a régió-fejlesztés.
KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS INFRASTRUK-

TÚRA: a közlekedés- és kutatás-fejlesz-
tés és a környezetvédelem.
AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS: mezőgaz-
daság-alapú vidékfejlesztés, a verseny-
képes alapanyag-termelés a mezőgaz-
daságban és az élelmiszer-feldolgozás 
modernizálása területén.
REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM: tér-
ségfejlesztési programok, helyi kör-
nyezetbarát fejlesztések, foglalkoz-
tatás-központú gazdaság fejlesztése 
területén biztosítanak pénzügyi tá-
mogatási lehetőségeket.
 Az operatív programok pályázati 
feltételeit a programok mellett mű-
ködő pályázati intézmények hirdetik 
meg, melyekre a gazdálkodó intéz-
ményeken túl önkormányzatok, civil 
szervezetek, közhasznútársaságok, 
egyéni és társas vállalkozók egyaránt 
beadhatják pályázataikat.

  Uniós állampolgárság
Mindenki, aki valamely tagállam ál-
lampolgára, egyben az unió állampol-
gára is. A tagállamok közötti utazás-
hoz elég a személyi igazolvány is. (A 
négyféle magyar személyi igazolvány 
miatt egyelőre ajánlott az útlevél hasz-
nálata az unión belül is.) 
 Az unió állampolgára a lakóhe-
lye szerinti tagállamban részt vehet a 
helyhatósági és az európai uniós vá-
lasztáson, jelölt lehet és meg is választ-
ható, de a nemzeti parlamenti válasz-
tásokon csak hazájában választhat. 

  Környezetvédelem
Az ivóvíz minősége javulni fog, 
ugyanis a tagországok kötelesek min-
den erre vonatkozó EU-s irányelvet 
betartani. Magyarországon jelenleg 
szennyvíz-elvezetési és tisztítási prog-
ram van folyamatban. A csatorná-
zottság szintje 51%-os, ám az össze-
gyűjtött szennyvizeknek csak 2/3-át 
tisztítják meg teljesen. Újbudán ko-
moly csatornaberuházások történnek, 
így 5-6 éven belül minden szennyvíz 
tisztítottan kerül vissza a természetbe. 
A levegőminőség vizsgálati rendszere 
is változik, a követelmények szigorod-
nak és kötelező a pontos tájékoztatás. 
 A szelektív hulladékgyűjtés be-
vezetése önkormányzati feladat. 
Gyűjtőudvarokat kell kialakítani, és 
megfelelő módon üzemeltetni. Három 
hulladéktípus elkülönítése célszerű: a 
szerves hulladék, az újrahasznosítható 
hulladék, (fém, műanyag, papír, üveg, 
amely gyűjtődobozba vagy zsákba 
kerülhet), a harmadikként az egyéb 
hasznosítható, ilyen a nedves hulla-
dék. Az elmúlt időszakban több tele-

pülésen is bevezették kísérleti jelleggel 
a szelektív hulladékgyűjtést.

  Kiskereskedelmi boltok
A csatlakozásig az élelmiszerbol-
toknak, kocsmáknak, cukrászdák-
nak és más élelmiszert forgalmazó 
kisboltoknak teljesíteniük kellett az 
uniós higiéniás elvárásokat. Külön 
személyeknek kell árusítani a friss 
tőkehúst és a baromfit, a bevásárló-
kosarak tisztítására külön helyiséget 
kell kialakítani, a felvágottas pulttól 
legfeljebb három méterre mosdót kell 
építeni. Fontos előírás, hogy a húspult 
mögött állónak kesztyűt és sapkát is 
kell viselnie, a takarításokról pontos 
adminisztrációt kell végezni, a zöldsé-
geket, például a krumplit, vagy a répát 
nem lehet ugyanarra a mérlegre tenni, 
mint a kenyeret vagy a húst. 

  Fogyasztóvédelem
Az EU megalkotta azt az öt alapelvet, 
amelyek minden tagországban a fo-
gyasztói bizalom alapját képezik. Ezek 
a következők: 
 A FOGYASZTÓK EGÉSZSÉGÉNEK ÉS BIZ-
TONSÁGÁNAK A VÉDELME;
 A FOGYASZTÓK GAZDASÁGI ÉRDEKEI-
NEK VÉDELME;
 A FOGYASZTÓI JOGOKRÓL VALÓ TÁJÉ-
KOZTATÁS, AZOK OKTATÁSA;
 A JOGORVOSLATHOZ ÉS A KÁRIGÉNYEK 
ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ VALÓ JOG;

 A FOGYASZTÓI ÉRDEKKÉPVISELETHEZ 
VALÓ JOG.
 Magyarország a fogyasztóvédelmi 
jogszabályok tekintetében felkészült a 
csatlakozásra. Nem kértünk átmene-
ti mentességet, hiszen minden olyan 
jogszabály létezik, ami az 5 alapelvet 
biztosítja.
 A termékcímkéknek három alap-
vető információt kell tartalmaznia: a 
termék megnevezését, a gyártó vagy 
a forgalmazó nevét, és a termék szár-
mazási helyét. Az élelmiszereknél szi-
gorúbb a szabályozás: a fogyasztónak 
csak úgy lehet átadni péksüteményt, 
vagy élelmiszert, ha a csomagolószer 
annak a teljes felületét védi. Műszaki 
cikkeknél a termék összetételét is fel 
kell tüntetni.
 Az eladási ár mellett fel kell tüntet-
ni az egységárat is, azaz például, hogy 
az adott termékből mennyibe kerül 
egy kiló. Így a különböző csomago-
lású, kiszerelésű és árú termékek árai 
jól összehasonlíthatók. Az árat egyér-
telműen, jól láthatóan kell feltüntetni. 
Ha a terméken több ár is megtalálha-
tó, a legalacsonyabbat kell elfogadni.

  Munkavállalás
Az EU által kért átmenet azt jelen-
ti, hogy a többi tagország még 7 évig 
eldöntheti, hogy munkavállalási en-
gedéllyel vagy a nélkül engedik be a 
magyar munkavállalókat. Más kü-
lönbség nem lehet egy magyar állam-
polgárságú munkavállaló és a tagál-
lam állampolgára között. Ez főleg a 
fizetésekre és a juttatásokra vonatko-
zik, így Németországban egy magyar 
orvosnak nem fizethetnek kevesebbet, 
mint egy helybelinek. Svédország, 
Dánia, Írország, Nagy-Britannia, 
Spanyolország úgy nyilatkozott, hogy 
a csatlakozáskor megnyitja a magya-
rok számára a munkaerőpiacát.
ENGEDÉLYEK: Munkavállaláshoz a ma-
gyar állampolgároknak tartózkodási 
engedélyt kell kérniük, hasonlóan az 
eddigi tagországok polgáraihoz, ha 
másik tagországban kívánnak három 
hónapot meghaladóan letelepedni.
CSALÁD: Munkavállalás esetén a csa-
ládtagok is az adott országba költöz-
hetnek. Családtagnak számít a há-
zastárs, a 21 év alatti eltartott közös 
gyermek és a közvetlen felmenők. A 
családtagok ugyanazokkal a jogokkal 
bírnak, mint a munkavállalók.
Mindaddig, amíg a többi tagállamban 
érvényben van munkavállalási korlá-
tozás, a magyar oldal is jogosult ha-
sonló korlátozásra.

AZ EURÓPAI UNIÓ HATÁSSAL LESZ ÉLETÜNKRE, MINDENNAPJAINKRA. RÖVID ÁTTEKINTÉST ADUNK ITT ARRÓL, HOGY ÚJBUDÁT EZEK A VÁLTOZÁSOK 
HOGYAN ÉRINTIK. AZOKAT EMLÍTJÜK MOST, AMELYEKBEN AZ ÖNKORMÁNYZATNAK IS SZEREPE VAN.

Újbudai Európa-szótár

HOL TALÁLHAT HASZNOS 
INFORMÁCIÓKAT  

AZ EURÓPAI UNIÓVAL 
KAPCSOLATOS TÉMÁKRÓL?

 A Nemzeti Fejlesztési Terv és a 
témakörönként kiírt pályázatok elér-
hetők az alábbi honlapokon: www.
nfh.hu, www.gkm.hu, www.mfb.
hu, www.eszcsm.hu, www.omai.hu, 
www.esf.hu, www.energiakozpont.
hu, www.ktm.hu, www.fvm.hu, 
www.hefop.hu, www.rop.hu, 
www.gyism.hu, www.mobillitas.
hu, www.kutatas.hu, www.ism.hu, 
www.tpf.iif.hu/socrates.
 A kis- és középvállalkozások szá-
mára kiírt pályázatok a www.gkm.
hu honlapon olvashatók, a pályá-
zatokhoz tartozó adatlapok és mel-
lékletek letölthetők www.mvf.hu 
internetes oldalról is.
 Központi európai információk 
elérhetők a http://europa.eu.int/
com weboldalon. 
 A civil szervezeteknek és a kis-
vállalkozóknak a pályázatokról a 
XI. kerületi Önkormányzat Európai 
Uniós irodájában adnak további 
felvilágosítást. Az iroda előjegyzés 
alapján fogadja az érdeklődőket. 
Bejelentkezni a 372-4566-os tele-
fonszámon lehet. 
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ta: félóránként indultak a kis csapatok 
a túravezető után, hogy bejárják ezt a 
földi paradicsomot. A sétáknak hatal-
mas sikere volt: a három nap alatt több 
százan éltek a lehetőséggel. 
 A dísznövény kiállítás rendezését 
már három éve Krébecz József végzi. 
Mára sikerült elérnie, hogy az ország 
minden területéről érkeznek kiállítók. 
A rendezvény a szakmai szemponto-
kat figyelembe véve egész Európában 
megállja a helyét. Krébecz József célja, 
hogy a kiállítás öt év múlva egy olyan 
kerületi rendezvénnyé, tavaszköszöntő 
fesztivállá váljon, amely növeli Újbuda 
népszerűségét és elismertségét.
 Az arborétum egész évben nyitva 
van, ezért a kiállítás arra is jó alkalom, 
hogy minél több ember tudomást sze-

rezzen a benne rejlő szépségekről. A 
kiállításnak idén közel harmincezer 
látogatója volt.

Dergán Ádám

alkalomhoz illő vers előadásával is 
megemlékezett a jeles napról.

W. K. T.  
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Igazi különlegességet jelentett az 
első magyarországi tulipánfeszti-
vál, de orchideákból, kaktuszokból 
és bonszájfákból sem volt hiány a 
Budai Arborétumban. 

Április 23–25. között, 11. alkalom-
mal zajlott le a XI. kerület egyik 
legkedveltebb rendezvénye, a Dísz-
növény Szakkiállítás és Vásár a 
Budapesti Kertészeti Egyetem Budai 
Arborétumában. 
 Főleg dísznövénytermelők és ker-
tészeti profilú cégek állították ki por-
tékájukat, de a kertépítéssel foglalkozó 
vállalkozások is szép számban kép-
viseltették magukat. Volt itt minden, 
ami megdobogtatja a természet sze-
relmeseinek szívét: egynyári virágok, 
kaktuszok, kövirózsák, orchideák és 
megannyi színpompás növény. A láto-
gatók szakszerű előadások keretében 
betekintést nyerhettek a bonszájfák 
kialakításának titkaiba, láthatták a 
legújabb virágkötészeti divatot, és 
tanácsot kérhettek a dísznövények 
gondozásával kapcsolatban is. A kez-
dő kertbarát és az igazi profi egyaránt 
megtalálhatta a számítását. A három-
hektáros arborétumban segítőkész 
rendezők és ingyenes programfüzetek 
könnyítették a tájékozódást. 
 A legnagyobb attrakció a dísz-
teremben berendezett első magyar 
tulipánfesztivál volt: az 5000 élő tuli-
pánból kialakított dekoráció minden-
kit ámulatba ejtett, és akkor még nem 
szóltunk a különleges virágot ábrázoló 
üvegképekből, festményekből és fo-
tókból álló tárlatról! A sportcsarnok-
ban élelmiszer-ipari vásár és kóstoló 
várta az érdeklődőket. A kecskesajtot, 
aszalt gyümölcsöt és egyéb finomsá-
gokat majszoló vendégek legnagyobb 
örömére ősszel élelmiszer-ipari szak-

kiállítást fognak rendezni az arboré-
tumban. A Mesterek utcájában kézzel 
festett bögréket, bőrből készült dísz-
tárgyakat, illatos gyertyákat és más 
különlegességeket lehetett vásárolni. 
 A gyermekek az arborétum felső 
részén létrehozott Mesekertben ker-
tészmérnök-hallgatók segítségével 
kerülhettek közelebbi kapcsolatba a 
növényekkel: palántát ültettek, gon-
dosan megöntözték, és cserépbe téve 
akár haza is vihették. Nagy sikere 
volt a rajzversenynek és a kézműves- 
foglalkozásoknak is. A XI. kerületi 
Önkormányzat kulturális bizottságá-

nak támogatása nélkül idén nem lett 
volna Mesekert, így viszont tovább 
lehetett bővíteni a programok listáját. 
Ilyen újdonság volt az arborétumi sé-

Dísznövény Szakkiállítás és Vásár 2004

Virágvarázslat a növénykertben

Nehéz ellenállni ennyi szép virágnak

A hívő embernek három gyökere van

Anyák napja az Ildikó téren
A hívő embernek az édesanya, anya-
szentegyház és anyaföld jelenti a gyö-
kereket. Ahogy a fa gyökérzetével a 
földbe kapaszkodik, úgy a mi életünk 
is meggyökeresedik a Földön. Erről 
beszélt Kálmán Péter lelkipásztor a 
külső kelenföldi református egyház-
közösség Ildikó téri templomában az 
anyák napi istentiszteleten. 
  Az istentisztelet után az Albert-
falvai Közösségi Ház Opera- és Dal-
stúdiójának művészei, Buliska Edit és 
Barna István magánénekesek, vala-
mint Szilfai Márta, a Magyar Állami 
Operaház magánénekese Hegedűs 
Valér zongora- és orgonaművész kísé-
retében operarészleteket és más szer-
zeményeket adott elő. A zenei prog-
ram a XI. kerületi Önkormányzat 
támogatásával jött létre. Tóthné Vécsei 
Éva civil és egyházügyi tanácsnok egy 

A Hit és haza polgári kör április 22-i 
rendezvényének bevétele a délvi-
déki Aracs 95 Pusztatemplomért 
Egyesület kasszáját gazdagítja.

A Szent Margit Gimnázium díszter-
mében dr. Salacz Tamás köszönte meg 
a nemes célt támogatók jelenlétét. A 
bevételből az 1030-as években bencé-
sek által épített törökbecsei templom 
felújításához és fenntartásához kíván 
segítséget nyújtani a polgári kör. Szűcs 
Márta vezető elmondta, hogy azért 
indították el a Polgári körök a kultúrá-
ért elnevezésű mozgalmat, mert tevé-
kenységük akkor válik hasznossá, ha a 
kulturális, értékmegőrző műsorokkal 
jótékony célokat is szolgálnak. Számos 
rendezvényükkel segítettek már hatá-

rainkon belüli és kívüli intézmények-
nek, egyesületeknek. Nagy öröm érte 
legutóbb a jótékonysági előadás szer-
vezőit. Egy segítőkész orvos felajánlá-
saként egy fogorvosi felszerelés került 
a polgári kör birtokába. Az eladásból 
származó 250 ezer Ft tovább növelte 
az összeget. A rendezvény védnökei 
Mádl Dalma és Antall Józsefné vol-
tak. Bánffy György  szavalatát a kecs-
keméti Nemesszeghy Márta kórus 
műsora követte, majd a Csillagszemű 
gyermektáncegyüttes ifjú tehetségei 
ropták Tímár Sándor koreográfiájára. 
A művészek és a közönség összefogá-
sából közel félmillió forintos támoga-
tásban részesülhet a templom felújítá-
sát szorgalmazó délvidéki egyesület.

(s. takács)

Jótékony támogatás
Félmillió forint a törökbecsei templomnak

Gödény Pálék keresztelővel ünnepeltek
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lakás épül, ami Budapesten egyedül-
állónak számít. Mindennek csúcs-
pontján az Albertfalván épülő Savoya 
Park áll, mely további fejlődést alapoz 
meg, emelte ki az alpolgármester. A 
bevásárlóközponti részben helyet kap 
egy Auchan hipermarket, egy OBI 
barkácsáruház és számos kis üzlet, ét-
termekkel, fitneszcenterrel. 

A 35 000 négyzetméteres létesítmény-
hez 2600 férőhelyes parkoló is tarto-
zik majd. A háromszög alakú Savoya 
Park Irodaház 9500 négyzetméteren 
kínál majd elsőosztályú irodákat.  
Építésének első ütemében közel 4000, 
második ütemében 2600, harmadik 
ütemében pedig 3300 négyzetméter-
nyi kiadásra váró iroda készül el.  Az 
irodaterületek rugalmasan alakítha-
tók, felszereltségük és kivitelezésük a 
legkorszerűbb lesz.

(tallián)
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A  Westel május 3-ától T- Mobile 
Magyarország Távközlési Rt. néven 
folytatja tevékenységét – jelen-
tették be április 29-én a Mariott 
Hotelben a cég vezetői. 

A T-Mobile a világ vezető mobil-
társasága, szolgáltatásait mintegy 
hatvanmillióan veszik igénybe. A tár-
saság jelen van az Amerikai Egyesült 
Államokban, Németországban, 
Hollandiában, Nagy-Britanniában, 
Csehországban és Ausztriában.  A 
Westel vezérigazgatója, Sugár András 
az eseményen elmondta, 1993-ban ti-
zenketten kezdtek hozzá a vállalat fel-
építésének, munkájukat azóta számos 
nemzetközi elismeréssel díjazták, és 

mára 3,8 millió ügyfelük van. Az uni-
ós csatlakozással egy időben végrehaj-
tott T-Mobile csoporthoz való csat-
lakozással a Westel is nemzetközivé 
válik, és még nagyobb sikereket kíván 
elérni ügyfelei megelégedésére. 
 Célunk, mondta Sugár András, 
hogy elérjük a négymilliós ügyfél-
számot. A névváltással kapcsolatban 

ügyfeleinknek semmi tennivalója 
nincs, mindenkinek ugyanaz ma-
rad a telefonszáma, mondta Winkler 
János vezérigazgató-helyettes, majd 
hozzátette, június 5-éig a cég teljes 
körű átmárkázását elvégzik. Ez azt 
jelenti, hogy az új ügyfelek számára a 
SIM-kártyák, a Domino-csomagok a 
lojalitás kártyák már T-Mobile arcu-
lattal kerülnek forgalomba, és az ösz-
szes Westel-üzlet arculatát átalakítják. 
A 777wap szolgáltatás neve t-zone-ra 
fog változni. A telefonokon kijelzett 
Westel felirat lecserélését T-Mobile H-
ra egy sms érkezésével fogják jelezni. 
 Az eseményen a cég vezetői el-
mondták, a Westel legjobb hagyomá-
nyait és a T-Mobile minden előnyét 

igyekeznek ötvözni a mostani átala-
kulásban, hogy minél ügyfélbarátabb 
szolgáltatást kapjanak a T-Mobile-
osok. Az új névhez új szlogen is tarto-
zik: Jobb veled a világ.
 A névváltás június 5-én a Fel-
vonulási téren egy hatalmas Sting és 
Megasztár koncerttel zárul.

T.H.

T-Mobile lett a Westelből  
A cégérváltozás a szolgáltatást nem érinti

A vezérigazgató, Sugár András újabb sikerekre számít

Épül a Savoya Park Albertfalva déli 
határán. A Leányka utcai felüljáró 
menti építkezés jelenleg Délbuda  
legnagyobb városfejlesztése. 

A bevásárlóközpont mellett iroda-
komplexumot is épít három ütem-
ben a beruházó GRC Hungária Kft. 
Lakos Imre alpolgármester a május 

5-én tartott sajtótájékoztatón kiemel-
te, a magántőke és az önkormányzat 
közötti jó együttműködés példája a 
beruházás, hiszen milliárdos nagy-
ságrendű infrastruktúra fejlesztést is 
vállalt a beruházó. Az augusztus vé-
gére elkészülő bevásárlóközpont kör-
nyékén már megtörtént az úthálózat-
bővítés, és jelenleg a 18-as villamos 
pályáját hosszabbítják meg. A járat 
végállomása a Savoya Parkban lesz.  
A Lágymányosi hídtól a kerület déli 
határáig húzódó övezetben négyezer 

Üzletközpont, irodák és megújuló tömegközlekedés

Savoya Park, az új városrész
Május 31. a társasági adó és az ipar-
űzési adó bevallásának, a szakkép-
zési hozzájárulás 2003. évi esetle-
ges különbözete befizetésének, va-
lamint a beszámoló közzétételének 
a határideje. Ez a nap idén pün-
kösd hétfő, munkaszüneti nap. 
Amikor egy határidő utolsó napja 
munkaszüneti napra esik, akkor 
a rá következő első munkanapon 
benyújtott bevallás, és természete-
sen a hozzá kapcsolódó befizetési 
kötelezettség teljesítése is határ-
időben megtörténtnek tekinten-
dő az államigazgatási eljárásról 
szóló törvény értelmében. Tehát 
a 2004. június elsején éjfélig be-
adott vagy postára adott társasági 
adóbevallások még nem késtek. 
Az iparűzési adó helyi adó, ezért 
az erről szóló bevallást nem az 
APEH-nek, hanem az önkor-
mányzatnak kell megküldeni, a 
fővárosban a Főpolgármesteri 
Hivatal Adó Ügyosztályának. A 
beszámoló cégbíróságnál történő 
közzétételi kötelezettségét is legké-
sőbb június elsejéig kell teljesíteni, 
az adóhatósághoz azonban nem 
kell a beszámolót megküldeni.
Fontos, hogy a bevallás aláírás 
nélkül érvénytelen. Az adózó 
meghatalmazottat is megbízhat 
az adóbevallás elkészítésével és 
aláírásával, de ekkor a meghatal-
mazást is be kell nyújtani a beval-
lással együtt. Ha az adózó az ál-
landó meghatalmazottját az adó-
hatóság regisztrálta, akkor nem 
kell mellékelni a meghatalmazást. 
A bevallást adótanácsadó, adó-
szakértő ellenjegyezheti, az el-
lenjegyző adótanácsadó adatait 
meg kell adni a bevallás főlapján.

BEVALLÁSI HATÁRIDŐ: 
PÜNKÖSD UTÁNI KEDDEN

Alain Danan ügyvezető igazgató büszke a tervekre
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Ha házas, sok olyan esemény történ-
het az otthonában, amely nem nyeri el 
a tetszését. Egyre mérgesebbé és gya-
nakvóvá válik. Mindez a karrierjére is 
kihathat. Hozza ki magából a lehető 
legtöbbet annak érdekében, hogy har-
móniát teremtsen maga körül, vésse 
az eszébe, hogy a szeretteit is úgy tudja 
újra megnyerni magának, ha kedves 
velük, a kemény szavak csak újabb el-
lenségeskedéseket szülnek.

Nagyobb pénzösszeget kaphat egyik 
rokonától, aki hirtelen mégis betársul a 
befektetésébe. Boldogan töltheti a nap-
jait a jövője tervezgetésével. Minden, 
amit gondol vagy tesz, azt szolgálja, 
hogy felépíthesse maga köré a világot, 
amelyben élni szeretne. Jól nézze meg, 
mit ír alá, ez az egyetlen mód, amivel 
veszteséget és bajt okozhat magának. 
Legyen nagyon határozott, ha szíves-
séget kell visszautasítania.

Ne egyen nehéz dolgokat, ügyeljen 
a súlyára és az egészségére. Legyen 
különösen óvatos, ha vezet vagy ha 
lángok vannak a közvetlen környeze-
tében. Otthoni tennivalóit is lassan, 
megfontoltan végezze, próbálja meg 
a minimumra csökkenteni a sérülés 
kockázatát. Készítsen listát az ottho-
nában esedékes javításokról, de sem-
miképpen se fogjon hozzájuk, amíg ez 
az időszak véget nem ér, higgye el, így 
lesz a legjobb. 

Legyen egy kissé fukar, ne költ-
sön többet, mint ami szükséges. 
Bizonyosodjon meg arról, hogy a 
személyes iratai biztonságban van-
nak. Pótolhatatlan okmányait helyez-
ze el egy bank biztonsági fiókjában. 
Elbűvölik a művészetek, tehetségéből 
profitálhat, ha követi a zenével vagy 
a drámaírással kapcsolatos inspiráci-
ókat. Bizalmas ügyeket bíznak önre. 
Ügyeljen, nehogy kikottyantson vala-
mit egy önfeledt pillanatában. 

Kedveli a felfedezéssel és a nyomozás-
sal kapcsolatos tevékenységeket. Ezek 
szolgálhatnak személyes vagy a karri-
erjéhez kapcsolódó célokat is. Éppen 
ezért tanácsos lenne kissé elméletileg 
is felvértezni magát. Fogadja el roko-
na segítségét egy nagyszabású dolgot 
illetően, mert úgy érzi, hogy hálával 
tartozik önnek. Ha még egyedülálló, 
akkor ebben az időszakban maradjon 
is az, ám a lehetőségein azért gondol-
kodjon el. 

Széles nyilvánosságot kaphat, és sok 
társadalmi munka elvégzésével bíz-
hatják meg. Ne féljen az új feladatától, 
de ne is bízza el magát. Ha házas, ak-
kor kezdhet aggódni, mert párja igen-
csak él a saját szabadságával. Legyen 
vele türelmes, ameddig lehet. Hirtelen 
merül fel egy utazás lehetősége. Éppen 
erre van szüksége, ha egy kissé szeret-
né megfűszerezni az életét. Úgyhogy 
pakoljon össze, és induljon, ha erre 
kérik.

Hirtelen nyilvánvalóvá és nyilvános-
sá válik, hogy valaki mély, de csendes 
vonzalmat táplál ön iránt. Ne hozzon 
hirtelen döntéseket, és ne utasítson el 
semmit, ami a ragaszkodással kapcso-
latos. Ez az időszak remekül megfelel 
egy utazás kezdéséhez, legyen annak 
célja akár az üdülés, akár az üzlet.  
A munkája során leküzdhet egy aka-
dályt, ha merész és rászánja magát 
olyan döntésre, amit senki sem várna 
el öntől. 

Elérkezett a megújulás ideje, szervez-
ze újra a napjait. Hasznos lehet, ha 
ruhákat vásárol, és többet törődik a 
megjelenésével. Ezek a dolgok többet 
nyomnak a latban, mint azt ön elkép-
zelné. Valaki árgus szemekkel figyeli a 
munkahelyén. Viselkedjen nyugodtan 
és higgadtan. Kövessen másokat, mű-
ködjön együtt kollégáival készségesen. 
Tartózkodjon az alkohol és egyéb ká-
bítószerek káros hatásaitól.

A pénzhez kapcsolódó ösztönei most 
megbízhatóak, tehát csak előnye szár-
mazhat abból, ha követi a megérzéseit. 
Szerencsére számíthat, ha művészi 
vállalkozásokban, vagy a szépség-
iparban dolgozik. Saját vállalkozása 
is sikeresen terjeszkedhet, és elégetten 
várhatja az elkövetkező napokat. Ha 
a nyereséget visszaforgatja a vállalko-
zásába, akkor újabb vevőkört nyerhet 
meg magának. Ha szolgáltat, akkor is 
törekedjen a legjobbra. 

A romantika központi helyre kerül 
most az életében, bár a kapcsolatát 
misztikus köd burkolja be. Szerelme új 
irányt vesz, és noha ön tudatában van 
ennek, nem szívesen ismeri be néhány, 
a múltban megtörtént esemény miatt. 
Ambíciózus, törekvő, az öntudata so-
ha nem volt ekkora. Elszánt, hogy va-
lamilyen maradandó, jó dolgot tegyen 
az önt körülvevő világért. 

Jó egészségnek örvend, munkahelyi 
státusa ígéretes. A főnöke igyekvő al-
kalmazottnak tartja önt, számíthat a 
magasabb fizetésre. Az idő múlásával 
ön egyre rámenősebbé válhat. A sze-
relem feltartóztathatatlanul tör be az 
életébe, ha még nem házas. Találhat 
magának valakit, aki követelőző, és 
nem tűri, ha a szeme sarkából még 
másokat is figyel. Választás elé állítják, 
de ez az ön érdekét szolgálja. 

Csábítják az üzletkötések, pénzügyi 
varázslatai mind sikerülnek. Költsön 
az otthonára, szerezzen be könyveket, 
hanglemezeket. Lesznek lehetőségei, 
felelősségteljes feladatai, bár egy irigy 
ember akadályokat gördíthet az út-
jába. Most ne engedje, hogy mások a 
nyakába varrják terheiket, viszont se-
gítse azokat, akikről úgy érzi, hogy rá-
szorulnak a támogatásra, még akkor 
is, ha nem kérnek segítséget. 

KERESZTREJTVÉNY

HOROSZKÓP
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Kommunikációs partnerünk a Westel

(Rebeka)

NÖVÉNYÁPOLÁS

ÉTELRECEPT

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (S, 
R, S, L, M). 12. Parányi rész. 13. Volt 
európai főváros. 14. Pinceszag. 15. 
Bálvány. 17. Egykori szentély a mai 
Szombathely területén. 19. Felém tüzel. 
21. Személyes névmás. 22. Mikszáth 
Kálmán Miklósa. 24. Klasszikus adó. 
26. Igevégződés. 27. Esze Tamás faluja. 
29. Útszakasz. 31. Katonai szövetség. 
33. Szerep fele! 34. Egykori államel-
nök (Josip Broz). 36. Éppen hogy. 38. 
Újvidéki írónk (Nándor). 40. Oázis 
Csád északi részén (KADA). 42. 
Szappanmárka. 44. Átkarol. 46. Északi 
férfinév. 48. Hírnök. 50. Nehézkesen ír. 
51. Közterület. 53. Uralkodói szék. 55. 
Az egykori Szovjetunió gépkocsijele. 56. 
Háry János kedvese. 58. Narancsbarna. 
60. Német kikötőváros. 62. Idegen gáz. 
63. Fotósok madara! 65. Népies fafajta. 
68. Úrnak szólít. 70. Európai vulkán. 
72. Szülő megszólítása. 74. A Föld 
ura a sumér mitológiában (ENKI). 
76. Fémpénz. 78. Függőzár. 80. Ocsú 
egynemű betűi. 81. Nádor Hunyadi 
László idejében. 83. Forgatócsoport. 85. 
Helyhatározói rag FÜGGŐLEGES: 1. Ezen 
a közelebbi helyen. 2. Kínai világrend. 
3. Vendéglői olvasmány. 4. Romániai 
autójel. 5. Erich Kästner hőse. 6. A ki-
monó öve. 7. Savanykás gyümölcs. 8. 

Tanú egynemű betűi. 9. Achátféleség. 
10. Az alaphangsor 4., 2. és 3. hang-
ja. 11. A földtörténeti harmadkorból 
származó kovadarab. 16. Amerikai 
színésznő (Cameron). 18. Szedi a lá-
bát. 20. Becézett férfinév. 23. Női név. 
25. Csökken a víz szintje. 28. Monda. 
30. Áll alatti zsírpárna. 32. Kettőzve: 
tengeri algákból nyert gélképző 
poliszacharid. 33. Az idézet második 
része (D, V, N, J, Ű, R). 35. Kis-…, bör-
zsönyi hegy. 37. Albérlő. 39. Becézett 
Ilona. 41. Szájfekély. 43. Istentisztelet. 
45. Huszár vezényszó. 47. Kis László. 49. 
Békafajta. 52. Teruska. 54. Rom, ango-
lul (RUIN). 57. Orosz gépkocsimárka. 
59. Érzékszerv. 61. Ázsiai állam. 64. 
Mezőgazdasági terület. 66. Hegy 
Tapolcától É-ra. 67. Búvárkodik. 69. 
Európai főváros. 71. Cselekszik. 73. 
Brazil tagállam. 75. Horony. 77. RAR. 
79. Turku svéd neve. 82. Csekély érté-
kű ókori római pénz. 84. Morzehang. 
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 1. és függőle-
ges 33. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: május 19. 
A 9. SZÁM KERESZTREJTVÉNYÉNEK  MEG-
FEJTÉSE: „Nyílik a drága bodza virága, 
minden szirom ma visszaköszön”. 
A NYERTESEK: Balogh Ilona 1111 Bp., 
Egry J. u. 17., és Simon Jánosné 1117 
Bp., Karinthy F. út 9. A nyeremény – a 
hat alkalomra szóló Príma Torna bérlet 
a Forma Stúdiótól – a szerkesztőségben 
vehető át.

Nagy András

ÁPRILY LAJOS: MÁJUS MUZSIKÁJA
A költeményből idézünk két sort.

HOZZÁVALÓK: 200 g brokkoli, tengeri 
só, 200 ml zöldségleves (kockából), 
25 g kalóriaszegény ömlesztett fűsze-
res sajt, 50 ml tej, reszelt szerecsendió, 
frissen őrölt fehérbors, 1 kávéskanál 
zabpehely, 10 g vagdalt mandula.
ELKÉSZÍTÉSE: Vágjuk le a brokko-
li rózsáit, a szárát hámozzuk meg. 
Forraljunk fel fél liter sós vizet, és 
először a szárait tegyük bele. Két perc 
elteltével a rózsákat is adjuk hozzá, 
és főzzük még együtt négy percig. 
Vegyük ki a brokkolit, öblítsük le hi-
deg vízzel és csöpögtessük le. A szára-
kat kevés főzőlével turmixgépen pü-

12 ÚJBUDA 2004. MÁJUS 12.SZABADIDŐ

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

Brokkolikrémleves

Sokféle virágot kihelyezhetünk, 
akár a napra, akár az árnyékba, 
számtalan kombinációban. Legyen 
minél több szép virágos kertünk 
lakásunkban.

Északi oldalra, szűk utcák ablakaiba, 
erkélyeire, ahová a napfény ritkán jut 
be, árnyékkedvelő virágokat tegyünk. 
Egyik legelterjedtebb növényünk a 
gumós begónia, amely laza, tápdús 
talajban fejlődik szépen. Nyáron 
csak öntöznünk kell. Nagyon szép az 
egyszínű piros, sárga, rózsaszínű vál-
tozata, de mutatósabb, ha vegyesen 
ültetjük ki árnyékos helyre. A nagy-
virágú, tarka papucsvirág testvére az 
apró, sárga virágú, félárnyékba való 
papucska. A növényke bokrosodását a 
főhajtás visszacsípésével gyorsíthatjuk. 
Árnyékos helyen az örökzöld kecs-
kerágó, a borostyán, a babérmeggy is 
mind sikerrel nevelhető. A leghalvá-
nyabb sárgától a sötét barnáig minden 
árnyalatban nyílik a sarkantyúvirág. 
Igénytelen, minden talajon megél, ár-
nyékban is.
 Napos helyre való nyári növénye-
ink: a muskátli fajtáiból a nagyvirágú 
angol muskátli és a futó muskátli a 
legelterjedtebb. A hajnalka igen cso-
dálatos, sok színárnyalatban nyíló kú-
szónövény. Balkonládánkba az alacso-
nyabb virágok közé ültessük és futtas-
suk fel. Falra felvezetve alkalmas akár 

nagyobb falfelület takarására is . Egy-
másfél méter magasra nő meg a szagos 
bükköny. Napsütötte helyen virágai a 
szivárvány minden színében nyílnak. 
Ez az illatos növény a levélkacsaival 
szintén felkapaszkodik zsinegre, drót-
huzalra. Oroszlánszájnak, tátogatónak 
is nevezik a sárga, fehér, rózsaszínű, lila 
és bordó tátikát. Balkonládába való az 
alacsony növekedésű, eredetileg évelő 
növényke. Önállóan vagy petúniával, 
begóniával vegyesen is ültethetjük. 
Összefüggő, szép lila virágfelületben 
gyönyörködhetünk a fagyok beálltáig, 
ha vasfüvet ültetünk az ablakládákba.  
Naposabb helyen is dúsan virágoz-
nak a „büdöskék”, azaz a bársonykák. 
Tiszta, sárga színű vagy a foltos barna 
csíkos változatai a lila petúniák mel-

Virágos ablak, 
erkély, balkon

lett különösen szépen mutatnak. A 
babnak rokona a fehér vagy piros vi-
rágú díszbab. Csavarodó szárával 3-4 
méter magasra is megnő ez a gyorsan 
fejlődő kúszónövény. Sajnos kevés he-
lyen látjuk virítani.
 Szép lesz erkélyünk, balkonunk, 
ablakunk virágkompozíciója, ha a 
felfelé törő növények fölé lecsüngő 
növésűeket ültetünk. A kiültetésre 
szánt növények színösszeállítására is 
vigyázzunk. A legszebb virágok sem 
mutatósak, ha színeik összességükben 
nem harmonizálnak. Például piros 
muskátlihoz fehér, lila petúniát vagy 
sárga sarkantyúvirágot ültessünk. A 
rózsaszínnel nem egyeztethető össze a 
piros, a kékkel a lila.

Bánhidi János

résítsük. Forraljuk fel a zöldséglevest, 
tegyük bele a kockára vágott sajtot és 
a tejet. Addig keverjük, amíg a sajt fel-
olvad. Adjuk hozzá a brokkolipürét, 
és ízesítsük szerecsendióval, borssal, 
zabpehellyel, egy kevés sóval. Végül a 
brokkoli rózsáit és a mandulát is te-
gyük a levesbe. Jó étvágyat kívánunk!

Virít az árvácska. A varjúhály és a kövirózsa szereti a napot, tűri a szárazságot.
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EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI 
VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ 

TÁMOGATÁSOK 
FELKUTATÁSA.

DÍJMENTES ELŐZETES 
KONZULTÁCIÓ 

SZAKKÉPZETT KOLLÉGÁINKKAL

PÁLYÁZATÍRÁS ÉS 
PROJEKTMENEDZSMENT
KISVÁLLALKOZÁSOKNAK.

TRADUCO BT
06/20/974-9565, 386-6972

E-mail: trad@mail.datanet.hu

Magyarország EU-csatlakozásakor, 
valamint május 5-én és 6-án adott 
koncertet az egyéves A38 állóha-
jón az Európa Kiadó, amely már 
akkor is felvállalta az európaiságot, 
mikor az Európa szó még divatelle-
nesnek számított „kis hazánkban”. 

Az Európa Kiadónak eddig összesen 
hét lemeze és egy koncertvideója je-
lent meg. A frontember, Menyhárt 
Jenő 1994-ben költözött New Yorkba, 
s az együttes azóta egyetlen koncertet 

A csatlakozás éjszakáján az Európa Kiadó zenélt

Pogózás és elérzékenyülés
adott a Szigeten, azt leszámítva nem 
hallatott magáról. A májusi fellépések 
kedvéért Menyhárt Jenő (ének és gitár) 
Amerikából, Kiss László (baszusgitár) 
Sydney-ből érkezett haza, hogy a 
Kirschner Péter (gitár), Másik János és 
Varga Orsolya (szintetizátor), Magyar 
Péter (dob) felállással kiegészülve újra 
megszólaljon az együttes. 
 Amint azt Menyhárt Jenő el-
mondta: egy régi történet újbóli el-
mesélése mindenkinek érdekes, aki 
részese volt, hiszen a szereplők mind 

KÉPKERETEZÉS
MŰVÉSZ-POSZTEREK

MOM PARK - Park sétány
BUDAGYÖNGYE
MAMMUT

DARVAS POSZTERGALÉRIA

Veronikát hallva Cserháti Zsuzsa hangja juthat eszünkbe

Különdíj Oláh Ibolyának

Megabuli az A38-on

Menyhárt Jenő. „Egy túrista mit tehet, örül neki hogy itt lehet...”

emberileg, mind zeneileg változtak, 
„felnőttek” azóta: ma egyszerűen más-
hogy hallják azokat a dalokat, amelyek 
a hajdani koncerteken és régebbi fel-
vételeken játszottak. Ezért a mostani 
koncerteken minimális változtatással 
fogják eljátszani a régi számokat, hogy 
a „felnőttség” a zenében is megmutat-
kozzon. A kiválasztott számokkal a 
zenekar valamennyi korszakát igye-
keznek megidézni, cél, hogy „pogózni 
is lehessen, de a zsebkendőre is szükség 
legyen”. S ami a folytatást illeti, jelezte: 
szeretnék, ha a következő koncertig 
nem kellene újabb tíz évet várni.
 Az uniós csatlakozásról a front-
ember annyit mondott: a kérdés 
Amerikában más súllyal esik latba, 
mint itt, ezért nincs határozott vé-
leménye az eseményről. A zenekar 
múltjáról elmondta: utólag világossá 
vált számukra, hogy első lemezüket 
csak a Gorbacsov-éra okozta enyhülés 
miatt merte megjelentetni az állami 
hanglemezkiadó. Cáfolta ugyanakkor, 
hogy szövegeikkel politizálni kíván-
tak volna. Mint elmondta, a politikai 
berendezkedés és a közélet, a kultúra 
között fennállt egyfajta status quo, és 
a szövegei ezt a status quot támad-
ták, de ez sokkal inkább életmódbeli 
s nem politikai kérdés volt számára. 
Hozzátette, hogy a jelenleg a tenge-
rentúlon, angol nyelven írott szövegei 
ugyanúgy a status quo ellen szólnak, 
csak sokkal nehezebb a helyzete, mert 
ott nem annyira egyértelműek az arc-
vonalak, mint itt voltak anno.

Regényi Huba

Akik kedvelik a múltba való kalan-
dozást, mindenképpen látogas-
sanak el a Bartók 32 Galériába, 
ahol május 14-ig nomád elődeink 
életébe nyerhetnek bepillantást 
Kunkovács László fényképei által.

Kunkovács László fotói többek puszta 
képeknél. A kerületünkben élő alkotó 
néprajzkutató, fotóművész és szakíró 
egy személyben, aki a művészet és 
tudomány különös egyvelegével lát-
tatja most éppen a sztyeppei népek ősi 
szobrait. Kőemberek című kiállításá-
nak képei Ukrajnát és nyolc ázsiai or-
szágot érintő gyűjtőútjának gyümöl-
csei. Az eurázsiai sztyeppéket járva 
örökítette meg nomád elődeink áldo-
zószobrait. Egyes számítások szerint 
ezekből a réges-régi időkből szárma-
zó alkotásokból a mai napig mintegy 
6000 darab lelhető fel. A kőemberek 
mellett életképekkel is találkozhat-
nak a galériába látogató érdeklődők. 
Nyugat-mongóliai kazakok fejik a 
kancákat, készül a kumisz, sámánnők 
végzik szertartásukat, Kirgiz aggas-
tyán pillant az objektívbe.
A sztyeppei népek titokzatos életé-
nek legjellemzőbb eseményeit, ősi 
alkotásait megörökítő tárlat felér egy 
útikönyv és egy képzőművészeti kiad-
vány megismerésével. 

S. T. J. 

Kőemberek 
nyomában

Nomád kultúra

„Mi marad a színészből? Nem sok. 
Egy mozdulat, egy szó, egy arcki-
fejezés, amire talán emlékezni fog-
nak néhányan.” – nyilatkozta  egy-
kor Dayka Margit, a Film, Színház, 
Muzsikának.

Tehetségére korán felfigyeltek, alig 
volt 15 éves, amikor leszerződtette 
a Nagyváradi Színház, majd két év 
múlva aláírhatta első felnőtt szerző-
dését is, a Kolozsvári Színházban. 
Magyarországi karrierje 1927-ben 
egy vendégszerepléssel kezdődött. 
A mindig mosolygós színésznőt egy 
sikeres miskolci és szegedi évadot 
követően a pesti Vígszínház fogadta 
tagjai sorába. A 70-es években már 
a Madách Színházban játszott, és 
mellette rengeteget filmezett. Dayka 
Margitot a János Vitéz Iluskájaként, 
a Liliom Julikájaként és a Liliomfi 
Camillájaként őrizzük emlékeink-
ben. Különösen kedves alakítása volt 
Nemes Nagy Ágnes Bors nénije. Élete 
során majd kétszáz színházi premier 
izgalmát élhette át, közel ötven mo-
zifilmben és huszonhét tévéjátékban 
alkotott maradandót. Az 1985-ben 
elhunyt színésznő emléke az eltelt 
évek folyamán nem homályosult. 
Emlékszobája a Karinthy Szalonból 
idén került új helyszínre, a Bartók 32 
Galériába. A kiállító terem igazgatója, 
Horváth Károly szívügyének tekinti 

e kis tárlatot, ezért nem ritka, hogy 
külön kérésre, a nyitvatartáson kívüli 
időpontokban is fogad csoportokat. 
Az emlékszoba falán Dayka Margit 
jó barátja, Sinkovits Imre által jegyzett 
sorok olvashatóak a 2000-es keltezésű 
vendégkönyvből: „Az embert sok-
féleképpen lehet megbecsülni. Nagy 
szükség van az ilyen emlék és zarán-
dokhelyekre! Mert csak annak a nem-
zetnek van jövője, amelyik becsülni 
tudja a múltját!” 

  S. Takács Judit

Dayka Margit-emlékszoba a Bartók 32 Galériában

Nem törik meg a varázslat

Bohóckodott Páger Antallal

Akár egy különleges helyszínre 
tervezett osztálykirándulás, ahogy 
a „megagyerekek” a kulisszák 
mögött dumálnak,  és izgatottsá-
gukat palástolva várják a fellépést 
a ki tudja hányadik bulin.

Persze lehet, hogy nem is izgatottak, 
csak élvezik a sikert, de egy kicsit be-
lefáradtak ebbe a jól sikerült országos 

örömbe. De a lényeg: felléptek a ke-
rületben, jelesül az A38 hajón április 
24-én, mert különdíjat adományozott 
az egyik kereskedelmi rádió, amit 
Hepi Endre adott át Oláh Ibolyának. 
„Elteszem emlékbe”, mutatja fanyar 
mosollyal a tudósítónak. Annyit még 
hozzátesz, hogy a színpadra lépés előtt 
megpróbálja magát összekapni. Szabó 
Leslie gitárpengető pózban azt mond-
ja, jól érzik magukat együtt, Schmidt 
Vera – a kedves, gondolkodó – épp 
az ellenkezőjét, csak a koncertek tart-
ják össze őket, egyébként mindenki 
megy a maga útján. Az aranytorkú 
Megasztár Tóth Veronika megadja a 
telefonszámát, és örömmel újságolja, 
hogy ideköltözött a Gellérthegyre. 
 Gergő – aki elsőként pottyant ki a 
modern táncdalfesztiválból, és atyás-
kodva igyekszik a többieket kordában 
tartani – azt ecseteli, hogy akik az ele-

jén, és akik a végén estek ki a verseny-
ből, egész más reakciókat váltanak ki 
az emberekből. Megegyezünk abban, 
hogy a korán kiesettek mohóbban 
beszélgetnek mindenkivel, ők nem 
kerültek be a siker fénycsóvájába. De 
a figyelmet, a szeretetet a győztesek is 
igénylik, sokan szorítanak nekik.
 Lekucorodok a kedves, őszinte 
tinédzser, Schmidt Barbara mellé, 

nemrég ő volt a meglepetés egy srác 
szülinapján mondja. Ugye emlékeznek 
még adottságaira, az ám az ajándék! 
És Dorina? Mint egy villámcsapás 
szerettünk egymásba Pély Barnával 
– árulja el a nagy titkot, de semmi 
többet. Nincs itt mindenki. Evelyn az 
édesapját keresi több ezer kilométerrel 
odébb. A hatalmas lelkű Gáspár Laci, 
és a mély torkú Edmond sincs itt. Kár. 
A zsúfolásig megtelt terem színpadán 
Mujahid Zoli zongorázik, ő már a 
Megasztár előtt is profi volt. Veronika 
hangjától most is lemegyek hídba, ér-
demes volt sms-t küldenem. Az igazi 
tombolást Ibolya érkezése váltja ki a 
publikumból. Rekedt hangja, laza pör-
gése odaszögez a színpad lépcsőjéhez. 
Végül a Csillagdal, összekapaszkodva 
énekli a közönség: Váálassz hát, nézz 
az égre fel, ezer csillagot rejt a mééély...
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LAKÁS-INGATLAN

XI. KERÜLETI ingatlanok értékesítése, 
bérbeadása. Díjazás csak sikeres közvetítés 
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

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

BERHAUSE Ingatlaniroda keres-kínál 
ügyfeleinek eladó lakásokat, házakat a bu-
dai 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 ak-
tuális ajánlatok: www.immoteka.hu 

SASADI, 900 m2-es építési telek L/6 
övezetben, beépített környezetben eladó. 
06/20/9340-635.

KERESEK XI., kerületben eladó, 200 m2 
lakóterületű önálló házat. 06/30/9229-053.

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

IDŐS haszonélvezővel, lakottan lakást 
vennék, egyösszegű megvásárlással vagy 
életjáradékkal. 490-2186.

CSALÁDI házat szeretnék venni csen-
des utcában a kerületben. 06/30/3491-752.

XI., MADÁRHEGYEN keresünk, kí-
nálunk ügyfeleinknek eladó telkeket, telek-
hányadokat. Közműszervezés, telekalakítás. 
Madárhegyi Ingalaniroda. Tel: 249-3006.

XI., KERÜLETBEN, Budapesten és 
környékén eladó ingatlanokat keresünk-
kínálunk! OLS Bt. 1995 óta. Tel.: 351-9578. 
www.lorincz-ingatlan.hu 

XI., RÁKÓ utcában eladó 55 m2-es, II. 
emeleti, panorámás, cirkófűtéses, loggiás, 
társasházi öröklakás, garázzsal, tárolóval. 
Irányár: 27 millió Ft. 06/20/4507-680.

XI., GAZDAGRÉTEN, 3 éves tár-
sasházban, földszinti, 57 m2-es, amerikai 
konyhás lakás, tárolóval, teremgarázzsal, 17 
m2-es terasszal, közös kerttel 26,9 milliós 
irányáron eladó. 06/20/9964-162.

MÓRICZ Zsigmond körtérnél eladó V. 
emeleti, 54 m2-es, színvonalasan felújított 
lakás 18,9 millióért. T.: 06/30/2223-407.

BIATORBÁGY, Katalin-hegyen télen 
is lakható épület, 2x30 m2 alapterület + 2 
garázs + pince, 372 négyszögöl termő gyü-
mölcsössel eladó. Irányár: 19 500 000.
T.: 06/30/9416-307.

SOLT utcában 85 m2-es lakás, három 
szoba, étkezőkonyha, terasz, tárolóval eladó. 
Nagy, közös kert, zárt kocsibeálló.
Irányár: 27,8 millió. 06/20/5797-540.

SZTREGOVA utcában, belső, kétszin-
tes (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.

DÁVID Ferenc utcánál egyszobás, kertre 
néző, gázfűtéses lakás beállóval 10 500 000 
Ft-ért eladó. 385-4887, 06/20/3513-141.

BARTÓK Béla úton 86 m2-es, 2 szobás, 
jó állapotú lakás 19,9 M Ft irányáron eladó. 
06/20/3648-676.

TÖRÖKBÁLINTON kis hotel építésé-
re 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.

XI., SARU utcában 94 m2-es, 2,5 szo-
ba-hallos, II. emeleti, parkra néző, felújított 
lakás szép házban eladó 31,5 millió.
06/20/9457-967.

XI. KERÜLETI lakását, házát, telkét 
gyorsan, szakszerűen értékesítjük. Díjazás 
csak sikeres közvetítés esetén. Bérbeadó 
lakások már 50 000 forinttól nagy válasz-
tékban. Ében Ingatlaniroda. XI., Karinthy F. 
út 4-6. 1/2. Tel.: 365-1900.

GELLÉRTHEGYEN, 4 szobás, cirkós, 
erkélyes, tárolós, felújított lakás eladó.
42 000 000 Ft+garázs. 06/20/4383-154.

SZENTENDRE szigetén, Surány legex-
ponáltabb területén, Dunától 100 méterre, 
arborétum látványú, 120 négyszögöles üdü-
lőtelek rajta kis épülettel eladó. A villany, 
víz, és gáz be van vezetve. Irányár: 6,5 M Ft. 
Telefon: 06/30/4506-777, 18 óra után.

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

BUDAI New York Ingatlan – Real Estate 
Agency. www.budainewyorkingatlan.hu 
215-7336.

KERESEK csendes zöldbe ágyazott, leg-
alább 2-3 szobás lakást, házat (felújítandót 
is) Bel-Budán vagy a pesti Duna-parton. 
Régi villa, terasz, garázs előny.
06/70/5170-790.

XII., VÖRÖSKŐ utcánál jó adottságú, 
nappali + 3 hálós, 110 m2-es, nagyerkélyes, 
tágas, világos, panorámás lakás garázzsal 47,5 
M Ft-os irányáron eladó. 06/70/5170-790.

XI., HALMI utcánál eladó 2,5 szobás 
önálló házrész 28 M Ft-os irányáron.
06/30/4061-836.

XI., HÁROMSZÉK utcában eladó nap-
pali + 2 hálós, nagy loggiás, 71 m2-es lakás 
garázzsal. Induló ár: 31,5 M Ft.
06/30/4061-836.

XII., SÓLYOM utcai 3 szobás, 65 m2-es 
lakás 25 M Ft-os irányáron eladó.
06/30/4061-836.

IMMOBILIEN Müller Nemzetközi In-
gatlaniroda teljes ügyintézéssel eladó-kiadó 
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.

GARÁZS

GARÁZS eladó a Csukló utcai garázs-
parkban, a Kisgellérthegyen. 820 E Ft.
T.: 06/20/9943-954.

GARÁZS eladó XI., Sasadi út 131.-ben. 
Víz, villany bevezetve. T.: 06/30/9416-307.

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.

XI.,ECSED utcában teremgarázsban 
hely kiadó. 06/20/9927-209.

GARÁZS Sasadi úton kiadó, raktárnak 
is. T.: 246-3908.

BÉRLEMÉNY

XI., KERÜLETI 60-260 m2 közötti laká-
sok, házak kiadók lakás és irodai célra.
385-4887, 361-4287.

KÖNYVES György utcai, 118 m2-es, 
légkondicionált irodalakás kiadó.
06/30/9229-053.

XI., BARANYAI utcában a Skálánál 105 
és 39 négyzetméteres saját tulajdonú üzlet 
hosszú távra kiadó. T.: 06/20/4921-021.

BERTALAN Lajos utcában 3 szobás la-
kás irodának kiadó. 06/30/9229-053.

GAZDAGRÉTEN, Csíkihegyek utcá-
ban 70+50 m2-es, iroda (bemutatóterem), 
raktár bérleti joga átadó. Jelenleg sportbolt. 
Tel.: 247-0103, 06/20/3655-910.

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

KIADÓ 2 szobás lakás a XI. kerületben, 
70 000 Ft/hó plusz rezsi.
Érdeklődni: 06/70/2441-085.

KÖRTÉREN, csendes, belső kertre né-
ző, 69 m2-es, kétszobás, bútorozott, teljesen 
felszerelt lakás hosszú távra kiadó 90 000 
Ft/hó+rezsi. Telefon: 06/30/9512-953.

TÉTÉNYI úti kertes ház felső szintje bú-
torozva kiadó 100 E Ft/hó. Meredek utcában 
kis lakás kiadó 65 E Ft/hó. 06/20/2303-016.

BARTÓK Béla úton, Kelenföldi 
Irodaházban 22 m2-es bútorozott iroda 
azonnal kiadó. 1500 Ft/m2. 06/20/2303-016.

SZERÉMI úton kiadó egy magasföld-
szinti, 44 m2-es, 1,5 szobás, frissen felújított 
lakás. 60 000/hó. 06/20/4541-380.

GÉPJÁRMŰ

PEUGEOT 206-os személygépkocsit vásá-
rolna egyetemista lány. Tel.: 06/20/3484-677.

OKTATÁS

ÁLLAMILAG elismert dajka, pedagó-
giai asszisztens és gyógypedagógiai asz-
szisztens szakképzés. Kasza Szakképzési 
Központ: 276-5918.

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

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.

JOGOSÍTVÁNY most csúcsárakon! 
Ne késs le KRESZ-tanfolyamainkról! 
Jogosítványosoknak gyakorlóvezetés. 
Fehérvári út 33/a. T.: 209-6002.

JOGOSÍTVÁNY kedvezményekkel di-
ákoknak is, folyamatos tanfolyam, hétvége-
ken is. 201-2929. www.jogositvany.hu.hu 

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

NYÁRI tábor a Városligetnél! Úszás-ko-
sárlabda, úszás-görkorcsolya, úszás-önvé-
delem oktatásával június 14-től augusztus 
6-ig. ELTE Uszoda, XIV., Zichy Géza u. 12. 
Jafcsák Péter: 06/30/2483-544.
www.extra.hu/jafcsakpeter 

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

MATEMATIKUS középiskolásokat, 
egyetemistákat tanít egyénileg! 365-2969.

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

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

ANGOLTANÍTÁS kezdő szinttől nyelv-
vizsgákig Gazdagréten. 246-8246.

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

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

GYÓGYPEDAGÓGUST keresünk 
iskolai előkészítés céljából 7 éves fiunk szá-
mára, heti több alkalommal. Rátz L. u.
206-2118, 06/70/3636-667.

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

ZONGORAOKTATÁS kezdő gyerme-
keknek. Házhoz is mennék.
Telefon: 203-5530.

MATEMATIKA korrepetálást vál-
lal egyetemista lány a Kosztolányi téren. 
06/20/3484-677.

NÉMETOKTATÁS többéves nyelvterü-
leten szerzett gyakorlattal. Házhoz megyek. 
06/70/5518-526.

NYELVTANÁR angoltanítást vállal 
minden szinten, délelőtt is. Házhoz me-
gyek. 246-8045.

MATEMATIKA, fizika, kémia kö-
zépiskolásoknak, egyetemistáknak. 
Osztálytársaknak kedvezmény
06/70/2189-000.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS

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

VÍZVEZETÉK-SZERELÉS! Gebe. Kisebb 
javítástól a teljes felújításig. Csőrepedések, 
ázások megszüntetése. Villanybojler sze-
relés és vízkőmentesítés. Vízmérőszerelés, 
kerticsap-csere ásással. Mosógép, mosogató-
gép-bekötés. Anyagbeszerzéssel, garanciával. 
Gebe László vízvezeték-szerelő mester.
207-2850, 06/30/9420-064, 06/30/9492-052.

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületiek-
nek, azonnal. Falbontás nélkül, több évtize-
des gyakorlattal. 227-7210, 06/30/9400-748.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornaszer-
viz! 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! Cső-
repedések 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.

GÁZKÉSZÜLÉK-SZERVIZÜNK ud-
varias, jól képzett szerelőkkel áll ügyfelei-
nek rendelkezésére hétköznap és hétvégén 
7-23 óráig. FÉG gyárialkatrész-bázissal. 
06/20/9212-215, 06/30/4715-440.

VILLANY-, vízszerelés, bojlerek, 
villámhárítók szerelése, javítása. Anyag-
beszerzéssel, garanciával.
T.: 310-4018, 06/20/9152-678.

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

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

VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, gázkészü-
lék-javítás, duguláselhárítás.
Hívjon bizalommal: 402-0627.

GYORSSZOLGÁLAT. Vízszerelés, 
csőtörés elhárítása, WC-tartály, csap cse-
réje, bojler vízkőtelenítés, mosógépbe-
kötés, vízóraszerelés tervezéssel. S.O.S. 
duguláselhárítás.
T.: 233-2478, 06/20/9437-075.

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.

VÍZ-FŰTÉS szerelés! Teljes felújítás, ázá-
sok megszüntetése, készülékek javítása, cse-
réje garanciával. Balázs János, épületgépész 
technikus. Tel.: 362-4050, 06/20/9170-697.

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 villany-
szerelése. Malek Nándor: 06/20/9359-403.

GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÁS, vízszere-
lés, burkolás, festés, javító szerelőkkel.
337-6722, este, 06/20/9892-254.

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

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 az-
nap, garanciával. 455-0912.
www.lakasszerviz.hu

LAKÁSSZERVIZ, víz-, gáz-, fűtés-
szerelés, villanyszerelés, vízszerelés, 
duguláselhárítás a bejelentés napján.
216-2603. www.lakasszerviz.hu

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

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

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

LAKÁSSZERVIZ

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

RIASZTÓRENDSZEREK megterve-
zése, kivitelezése. Épületek, családi házak, 
hétvégi házak.
Malek Nándor: 06/20/9359-403.

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

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.

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

BIZTONSÁGI ajtók, hevederzárak, rá-
csok szerelése. Mavalux Kft. Tel.: 215-1490.

MŰANYAG nyílászárók beépítése, fal-
bontás nélkül is. Biztonsági ajtók. Részletre 
is. Mavalux Kft. Tel.: 215-1490.

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

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

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

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

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

Z ÁR M ESTE R  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, csa-
ládi házaknak és közületeknek.
T./fax: 361-4505, 06/20/9349-281.

TETŐTŐL a pincéig! Lakás-, házfelújí-
tás minden szakmában, kerületi referenci-
ákkal, 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.

LAKÁSBAN adódó javításokat, régi 
bútorok felújítását, restaurálását vállalja egy 
megbízható szakember. Kiszállás díjtalan. 
06/20/4510-983, 355-6105.

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

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

LAPOSTETŐ-SZIGETELÉS 10 év ga-
ranciával, 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.

LAPOSTETŐ-SZIGETELÉS 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.

CSEMPÉZÉST, kőművesmunkát ga-
rantált minőségben, azonnalra is vállalok. 
227-4896, 06/30/9750-053.

ASZTALOS-, lakatosmunkák készítéstől 
a legkisebb javításig. Zárcserék, ablak-ajtó 
passzítások. 319-6349, 06/70/9414-349.

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

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

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

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

REDŐNY, reluxa, napellenző, harmo-
nikaajtó, szalagfüggöny, szúnyogháló, füg-
gönykarnis 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 olcsó-
tól az exkluzívig, valamint fürdőszobai fel-
szerelések, szaniteráruk. A XI. és XII. kerü-
letekben ingyenes házhozszállítás. Piastrella 
Kft. 1113 Bp., Villányi út 46.
Tel./fax: 385-4349.

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

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

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.

CSEMPÉZÉS, padlólapozás, felületki-
egyenlítés akciósan. Megbízható, pontos, 
gyors munka. 06/70/2471-975, 203-4198.

HÁZTARTÁSI GÉPEK

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

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

AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS 
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.

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

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:
 VII. Károly körúton eladó 93 nm-es, jelenleg irodaként funkcionáló,
 1. emeleti, impozáns, 2+2 félszoba + hallos lakás.Irányár: 25 M Ft.
 Tel.: 06209-732-279
 V. Kecskeméti utcában 38 nm-es, földszinti 1 szobás, belső udvari, gáz-

konvektoros lakás iroda céljára is készpénzért eladó.
 Tel.: 0630-345-9439
 XII. Beethoven utcában eladó 39 nm-es, 1 szobás 4. emeleti (lift 

nincs)gázkonvektoros lakás. Irányár: 13 M Ft. Tel.: 0630-345-9439
 XII. Hajnóczi utcában 9 lakásos társasházban 88 nm-es, 2. emeleti 3 

szobás felújított lakás eladó. Irányár: 28 M Ft. Tel.: 06209-732-279

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 ingatlanajánlatunkkal, 
megkeressük az igényeinek megfelelő ingatlant! 

Teljes körű ügyintézés! Forduljon hozzánk bizalommal! 

Új építésű ajánlatunk:

Ajtó? Ablak? BUDALUX!
Az igényes, egyedi nyílászáró  

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

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

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

RENDELJEN MÉG TAVALYI ÁRON!

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

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

ZEMPLÉN TAKARÉKSZÖVETKEZET
Budapest Egysége

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

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

Hirdetésfelvétel: hétfő–csütörtök: 9–15.30
Bp. XI., Szent Gellért tér 1–3. Telefon: 372-0960
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AKCIÓS festés, tapétázás, mázolás, hi-
deg-meleg burkolás. 06/30/2244-412.

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.

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 kerület-
ben. Szerelés, javítás, vízkőtelenítés a beje-
lentés 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.

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

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

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

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

TV-ANTENNA-SZÁMÍTÓGÉP

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.

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

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

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

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

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

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

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

PC-GYORSSZOLGÁLAT. Kompu- 
terek bővítése, komplett konfigurációk ösz-
szeszerelése stb. 208-4649, 06/30/2323-662.

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

TV-, rádió-, magnójavítások. Zalai Péter 
okl. elektromérnök. Háromszék u. 7.
319-5762.

SZOLGÁLTATÁS

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

KÖLTÖZTETÉS-CSOMAGOLÁS! 
Bútorszerelés, zongoraszállítás zárt teherau-
tókkal! Lomtalanítás!
Euro Teher 430-1951, 06/20/3207-325.

LOMTALANÍTÁS, költöztetés, sitt-
szállítás, pince-, padlástakarítás.
204-5172, 06/30/9215-983.

KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, sittszál-
lítás, pince-, padlástakarítás.
204-5172, 06/30/9215-983.

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

KÖNYVELÉS cégeknek, bérszámfej-
tés, 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.

KERTGONDOZÁST, fűnyírást, sö-
vényvágást, fakivágást vállalok szakértelem-
mel, lélekkel. 06/30/4186-663.

ÉPÍTÉSZIRODA vállal tervezést, mű-
szaki ellenőrzést, felelős műszaki vezetést, 
teljes körű lebonyolítást. 06/20/5336-943.

SZŐNYEGTISZTÍTÓGÉP-kölcsönzés 
házhozszállítással, ablaktisztítás, nagytaka-
rítás 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.

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

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

TÁRSASHÁZAK közös képviselete, tel-
jes körű ügyintézés. E-mail:
safrany2001@freemail.hu, 06/30/6196-397.

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

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

MÉRLEGKÉPES könyvelő PM-re-
gisztrációval, 8 év gyakorlattal és egy ta-
nácsadóval mindenfajta könyvelést vállal 
visszamenőleg is, beszámolók készítésével, 
tanácsadással, tb- és APEH-képviselettel, 
korrekt áron. T.: 06/20/3370-931.

KÖLTÖZETETÉS, nehézgépszállítás, lom-
talanítás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig zongo-
ra, páncélszekrény. Tel.: 06/30/9482-206.

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

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

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

TERMŐFÖLD tőzeggel, trágyával dú-
sítva 3200 Ft/m3, szállítva. Kertépítés.
06/30/2190-644.

FŰVESÍTÉS, fűnyírás, gyeplazítás, ré-
gebbi füvesítés felújítása, egyéb kerti mun-
kák, lépcsőház-takarítás.
Tel.: 06/70/2023-791.

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

SZÉPSÉGÁPOLÁS

PEDIKŰR! Talpmasszázs! Megbízható 
pedikűrös házhoz megy, napközben is.

Tel.: 06/20/8043-149.
PE D I KŰRÖS  házhoz megy! 

Talp masz százs. Tel.: 203-5431,  
mobil: 06/30/5537-947.

GYÓGYÁSZAT

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

KÖRTÉRI fogászat. Ínysorvadás kezelé-
se, mágnesterápia, lézerterápia, ultrahangos 
fogkő-eltávolítás, esztétikus tömés, precízi-
ós pótlás, rugalmas fogsor. XI., Villányi út 1. 
T.: 365-0601.

BŐRGYÓGYÁSZATI-onkológiai 
magánrendelés, általános és gyermekbőr-
gyógyászat. XII., Alkotás 7/a. 
Bejelentkezés: 466-8328, dr. Bánfalvi.

DR. KÁDÁR László bőrgyógyász szak-
orvos, Bp., Szent Teréz Szakorvosi Rendelő. 
Bejelentkezés kedd, szerda: 203-6797.

BELGYÓGYÁSZAT-gasztroentero-
lógia magánrendelés. Emésztőszervi és 
általános belgyógyászati problémák ki-
vizsgálása, kezelése. Dr. Juhász Márk,  
1091 Budapest, Üllői út 39–43.  
Bejelentkezés: 06/20/9827-872.

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

KÖNYV

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

ÁLLÁS

MCDONALD’S étterem, Budaörsi 
út 112. Éttermi dolgozókat keresünk. 
Érdeklődni az étteremben vagy a 247-7110-
es telefonszámon lehet.

RÉGISÉG

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

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

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

KERÁMIÁKAT, grafikákat, kisplaszti-
kákat (1850–1980 között készülteket) vásá-
rolok. Lőrincz Péter műgyűjtő. 351-9578.

LEINFORMÁLHATÓ szakember vá-
sárolna magas áron, készpénzért neves és 
ismeretlen festményeket, bútorokat, porce-
lánt, órát, szőnyeget, ezüsttárgyakat, kerá-
miát (Gorka, Kovács M. stb.), hagyatékot. 
Tel.: 220-5446.

TÁRSKERESÉS

ÉRTELMISÉGIEK, vállalkozók színvona-
las társközvetítője fergeteges rendezvények-
kel, programokkal. 269-4589, Kiss Etelka.

30 ÉVES, rendezett életvitelű fiú meg-
ismerkedne független, hozzáillő lánnyal. 
06/20/3930-992.

VEGYES

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

FŐNIXIA javasasszony-jósnő segít 
problémái megoldásában!
T.: 06/20/4230-387, 371-0766.

CSECSEMŐMÉRLEG-KÖLCSÖNZÉS, 
szőnyegtisztítógép, barkácsgépek, parketta-
csiszoló-gép, szobakerékpár, evőeszközök 
stb. kölcsönzése. XI., Bertalan Lajos u. 15. 
Tel.: 06/30/9869-406.

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

KREATÍV hobbi- és ajándékbolt, Irinyi 
József u. 32. Nyitva: H–P 08.30–17.00.
www.kreativ-ajandek.hu 

KERESEK ráérő, akár nyugdíjas ügyvédet 
alkalmankénti szerződések, megállapodá-
sok, ellenjegyzések készítése céljából (Bartók 
B. környéke előnyben). 06/20/9444-900.

RÉGI zeneszekrényét, Orion–299 tí-
pusút, romos állapotban is megvenném. 
Vadonatúj Aiwa, 6 fejes videomagnó  
29 000-ért eladó. Ferenczi. T.: 466-4645.

MÉLYHŰTŐLÁDA és pingpongasztal el-
adó. Érdeklődni este 7 óra után. T.: 208-4670.

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.

Kérjük, keresse fel személyesen Takarékszövetkezetünket,
vagy  várjuk érdeklődését a  fenti telefonszámokon.

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

BETÉT kamata: évi 11% (EBKM 11,15)
1MFt feletti egyösszegű 3 hónapos lekötött betét után  
+0,5% kamatprémium.

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

Takarékszövetkezetünk az alábbi szolgáltatásokkal várja
a lakossági és vállalkozói ügyfeleket:

www.siktak.hu

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

Személyi kölcsönök 60 havi részletfizetéssel

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

További információkkal munkatársaink 
készséggel állnak rendelkezésükre.

Egész és félnapos sporttábor Csillebércen, angol nyelvű környezetben

2004 június 21-től hetenkénti turnusok, 7 héten keresztül

6-14 éves lányok és fiúk részére - sportolás, játék, kirándulás, meleg ebéd.

Labdajátékok, foci, kosár és röplabda bajnokság, számháború, strandolás.

Sok-sok csapatjáték, társas játék, rejtvény – programok angol nyelven.

Angol anyanyelvű és USA-ban képzett foglalkozás vezetők.

Angol nyelvben kezdő és haladó gyerekeknek egyaránt kiváló lehetőség 

tudásuk és szókincsük bővitésére, beszédkészségük,

önbizalmuk fejlesztésére.

Részletes  információ, jelentkezés:  06/70 524-2530

WEMBLEY SPORT

ANGOL NYELVŰ NYÁRI TÁBOR

A csarnok modern épületét 
elfogadták a vásárlók

Piaci percek

A legbiztosabb jele a közelgő nyárnak, 
hogy egyre jobb áron lehet válogatni  
olyan vitamin forrásunkat biztosító zöld-
ségek között is, mint az új répa, zöldség, 
káposzta. P aradicsomból van sima és 
gyönyörű fürtös, epret azonban főleg 
Spanyolországból érkezettet rakhatunk 
a szatyrunkba.
 
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.

Áru megnevezés: Ár: tól-ig (Ft)

sárgarépa 100–200
sertéscomb 720–799
gyökér 268–398
sertéslapocka 758
zeller 398–461
sertéskaraj 749–879
burgonya 98–140
csirkecomb 420–538
vöröshagyma 128–200
csirkemell 699–1040
paradicsom 298–680
csirkeaprólék 310
paprika 498–800
csirke farhát 125
karfiol 248–480
pulykamell 980–1200
fejes káposzta 58–260

Áru megnevezés: Ár: tól-ig (Ft)

kelkáposzta 248–300
marha lábszár 970–1098
fejes saláta 78–120
marha felsál 1098–1150
uborka 198–200
ponty szelet 1200
retek 60–160/cs
tojás 19–22
karalábé 78–120/db
gomba 298–650
alma 68–350
sertésmáj 390–400
szőlő 698
citrom 268–298
narancs 298
mandarin 248
banán 228–248

500 000 Ft 14 500 Ft-tól*

750 000 Ft 21 750 Ft-tól*

1 000 000 Ft 29 000 Ft-tól*

1 250 000 Ft 36 250 Ft-tól*

1 500 000 Ft 43 490 Ft-tól*

* A legjobb adósminősítés esetén. THM: 27,24%

500 000 Ft-ig kezes és ingatlanfedezet nélkül
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SZÉPÜLJÖN VELÜNK
KEDVEZMÉNNYEL A SZÉPSÉG SZIGETBEN!

SZÉPSÉG SZIGET 1113 BOCSKAI ÚT 43-45.  TEL.: 209-03-25, 06/30/286-26-68

ARCKEZELÉSEK minden bőrtípusra!
„Ránctalanítás szike nélkül.” A legkorszerűbb gépekkel és kozmetikumokkal.

2 kezelésre BÉRLET + 1 kezelés AJÁNDÉK!
TESTKEZELÉSEK: CELLULIT (narancsbőr) kezelése (aromaterápiás fáslizással, méregtelenítéssel)

ALAKFORMÁLÁS (mell, láb, fenék-izomzat feszesítése)
10 kezelésre BÉRLET + 2 kezelés AJÁNDÉK!

MASSZÍROZÁS: TEST, vagy csak HÁT (ülő foglalkozásúaknak)
4 masszázsra BÉRLET +1 AJÁNDÉK!

SMINK: Sminkmesterünk esküvői, nappali és alkalmi sminkeket vállal
és megtanítja Önt sminkelni.

KEDVEZMÉNYEINK: EGYÉNI kívánság szerint BÉRLETEK kombinálva is!
– bérletek vásárlására – ÁPRILIS és MÁJUS hónapban érvényes!

Érezze jól magát a bőrében! Várjuk és segítünk!

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


