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GyémántmiseErotika és humor

cikkünk a 13. oldalon

Finom erotika, hastánc, 
bábjáték, humor, egzoti-
kum és modernség jellemzi 
Komáromi Judit művét.

Pappá szentelésének hatva-
nadik évfordulóján a Szent 
Imre Plébániatemplomban 
misézett Kerekes Károly.

cikkünk a 7. oldalonriport az 5. oldalon

Sugár András
A topmenedzserek közül is 
kitűnik humorával és feszte-
len viselkedésével. Pályaívét 
ismerve ez nem meglepő.

A XI. kerületi Önkormányzat 
képviselő-testülete határozott 
arról, hogy a kerület közép- és 
hosszú távú (4–12 évre szóló) fej-
lesztési koncepcióját elkészíti.
A korszerű településfejlesztés 
alapvető követelménye, hogy 
a lehető legnagyobb figye-
lemmel legyen a település, a 
kerület lakosságának igényeire 
és véleményére. Így az infrast-
rukturális, műszaki feltételek 
fejlesztése mellett, egyre 
nagyobb figyelem jut olyan 
tényezőkre is, mint az oktatás, 
a kulturális, valamint a szociális 
szolgáltatások minősége, a ter-
mészeti környezet állapota.

cikkünk a 3. oldalon

Készül a hosszú távú 
fejlesztési koncepció

A kerekasztal nyolc szavazati jog-
gal rendelkező tagja közül ötöt a 
Polgármesteri Hivatal, hármat a 
kerület civil szervezetei delegáltak.

 A szervezet első feladata lesz javasla-
tokat tenni a kerületi szociális szolgál-
tatástervezési koncepcióhoz.
– Az elmúlt tizenkét évben több kísér-
let is történt arra, hogy a szociális te-
rület szakemberei, civil szervezetek és 
hatóságok közös fórumot alakítsanak, 
és most megvalósult az elképzelés. A 
kerekasztal legfontosabb célja: megta-
lálni a leghatékonyabb formákat, hogy 
az ismeretek, eszközök és technikák 
eljuthassanak a rászorulókhoz, azok-
hoz, akik saját erejükből nem képesek 
javítani életükön. A képviselő-testület 
elsősorban az egyedül élő nyugdíja-
sok, valamint a három vagy több gyer-
meket iskoláztatók helyzetén kíván 
segíteni. Ősztől újra indul az a szol-
gáltatás, amely a téli hónapokban havi 
kétezer forinttal támogatja a nyolcvan 
év feletti, egyedül élő nyugdíjasokat 
– mondta a május 19-i alakuló ülésen 
Molnár Gyula polgármester. 
 A Szociális Kerekasztal nyolc sza-
vazati joggal rendelkező tagja közül 
ötöt a Polgármesteri Hivatal delegált, 
három a Szellemi Sérült Testvéreinkért 
Alapítvány, a Krízis Alapítvány és a 
lágymányosi nyugdíjas szervezet kép-
viselői közül került ki. 
 Mayer Péter, a Polgármesteri 
Hivatal szociális és egészségügyi 
irodájának vezetője kiemelte, hogy 
a kötelező ellátás mellett az önkor-
mányzat felvállalta az otthont nyújtó 

ellátást is, s hogy a születési támogatás 
kerületünkben nincs vagyoni hely-
zethez kötve. Kissné Tóth Katalin, a 
Humánszolgáltató Központ igazga-
tója ismertette annak a – januárban 
végzett – felmérésnek az eredményeit, 
melyben 542 kerületi lakost kérdeztek 
meg általános élethelyzetükről, és a 
szociális szolgáltatásokról. A megkér-
dezettek egyharmada megfelelőnek 
tartja a szolgáltatásokat, míg a nyilat-
kozók fele részben elégedett azzal. 
A családsegítő és gondozó szolgál-
tatásra, illetve az étkeztetésre van a 
legnagyobb igény; de szükség lenne 
a tartós elhelyezést nyújtó ottho-
nokra is, különösen a fogyatékkal 
élők és a hajléktalanok számára. A 
Polgármesteri Hivatal a jövőben a 
családsegítés színvonalának emelésére 
koncentrál: több információt nyújt az 

ellátási rendszerről, tanácsot ad adós-
ságkezelési ügyekben, segítséget nyújt 
az ügyvitelben, a családi konfliktusok 
rendezésében, segíti a munkanélküli-
eket az álláskeresésben.

Regényi Huba

Szociális Kerekasztal alakult Újbudán
A lakók harmada elégedett a szolgáltatásokkal

Uniós csatlakozásunkra különleges 
atomórával lepte meg Újbuda 
önkormányzata a fennállásá-
nak 100. évfordulóját ünneplő 
Gárdonyi Géza Általános Iskolát. 
Az átadásra május 13-án került sor.

Éppen száz éve annak, hogy a Bartók 
Béla úti épület elkészült. Tervezői már 
1904-ben is órát szántak a homlokzat-
ra, ám akkor csak egy festett óralapra 
futotta. Most, az iskola fennállásának 
100 éves évfordulója alkalmából kerü-
letünk polgármestere, Molnár Gyula 
adta át a rég hiányolt órát, amelyet a 
frankfurti atomóra irányít. Az ese-
ményt a Weiner Leó zeneiskola növen-
dékeinek trombitajátéka nyitotta meg, 
majd a Gárdonyi diákjai mondtak ver-

seket. Az előadások után az igazgató, 
Homolay Károly beszédében szólt az 
épület és az óra múltjáról. Elmondta,  
hogy az 1992-es felújításkor került 
drótüveg az óralap helyére. Molnár 
Gyula elmondta, többen is megkér-
dőjelezték az atomóra szükségességét 
az anyagi források szűkössége miatt, ő 
mégis úgy gondolta, Újbudán is adni 
kell intézményeinek külső megjelené-
sére. Hozzáfűzte: reméli, hogy a 2040-
ben esedékes energiaforráscsere is a 
jelenlegi igazgató közreműködésével 
történik majd meg. A 15 méter maga-
san lévő berendezést a székesfehérvári 
Rantz Első Magyar Toronyóragyár 
készítette, számlapja tűzzománc, mu-
tatói pedig aranyozottak.

fernández

Atomóra a Bartók Béla úton
Megszépült a Gárdonyi homlokzataA nyilatkozók közül legtöbben (21 százalék) a negyven és öt-

ven év közötti korcsoport tagjai; 41 százalékuk él a diplomás 
minimálbért meghaladó havi nettó családi összjövedelem-
ből, 8 százalékuk él létminimum alatt; harminc százaléknál 
magasabb közöttük a középfokú végzettségűek aránya, s 29 
százalékuk bír felsőfokú végzettséggel – a becslések szerint ez 
az arány az egész kerületre érvényes.
A megkérdezettek 56 százaléka hallott a családsegítő, csa-
ládgondozó szolgáltatásról, s 18 százalék vette igénybe; több 
mint ötven százalékuk tud a tartós bentlakásos elhelyezést, 
valamint a nappali ellátást nyújtó szolgáltatásról (míg mind-
össze 4-5 százalékuk vette igénybe); végül: a tartós bentla-
kásos hajléktalan elhelyezést a megkérdezettek 40 százaléka 
ismeri, és a kérdezők nem találtak olyan személyt, aki igénybe 
is vette volna!

A hivatal a családsegítés színvonalának emelésére koncentrál

A tervező álma, az óra száz év elteltével valósult meg

A felmérés eredményei

Kerületünk Csíkihegyek utcai Általános Iskolája sportgálával köszöntötte a 
húszéves Gazdagrétet május 19-én. Az iskola sportpályáján tartott ünnepségen 
minden osztály képviseltette magát. A tanulók bevonulása után bemutatóik 
következtek. Az érdeklődők többek közt aerobik-, botostánc-bemutatót, ókori 
mondák megjelenítését, zászlós felvonulást láthattak. Míg a kicsiknek a gya-
korlatokat tornatanáraik és szüleik tanították be, addig a nagyobbak már saját 
számokkal léptek fel. 

Újbuda képviselő-testülete május 
20-án, csütörtökön 14 órától a 
Polgármesteri Hivatal nagytermé-
ben rendes ülést tartott. 

A 25 nyílt és tíz zártülési napirendi 
pontot azonban a hetediktől rendkívüli 
körülmények között folytatták az ellen-
zék kivonulása miatt. A döntéshozatal 
innen felgyorsult – a választások mi-
att tévéközvetítés nem volt –, minden 
előterjesztést elfogadtak a képviselők, 
kivéve a Szent Gellért Óvodával kö-
tendő új szerződést, amihez kevésnek 
bizonyult a 10 igen szavazat.
 A kivonulás a képviselő-testület 
egésze által elismert Vicus Alapítvány 
működéséről szóló beszámoló vitá-
ját megszakító ügyrendi felszólalást 
követően történt. Az Alapítványnak 
természetesen semmi köze nem volt a 
történtekhez, az időzítés egy televíziós 
stáb érkezéséhez kapcsolódott, akik 
vágóképeket készítettek, és felvették a 
kivonulást. A valódi indokot az ellen-

zék benjáminja, Schneller Domonkos 
fogalmazta meg: felszólította a pol-
gármestert, hogy a zárt ülési napi-
rendi pontok közül vonja vissza azt, 
amelyikben Riedel René visszahívása 
szerepel bizottsági elnöki tisztéből. 
Schneller arra a helyi szokásjogra 
hivatkozott, hogy a mindenkori el-
lenzéknek jutott, juttatott bizottsági 
helyek betöltésébe, a személyek kivá-
lasztásába a kormányoldal nem szól 
bele, a jelöléseket tudomásul veszi és 
elfogadja. Az ügyrendi javaslatot, nota 
bene a napirendi pont visszavonását 
a testület egésze nem szavazta meg, 
ezt sérelmezve vonult ki egységesen a 
négy ellenzéki frakció és a MIÉP kép-
viselője. A teljes létszámban jelen lévő 
kormányoldal húsz képviselője éppen 
elég a minősített szavazáshoz is, így a 
testületi ülés folytatódhatott. A kirob-
bant vita megértéséhez közelebb visz, 
ha felidézzük olvasóinknak a Fecske-
ház beruházásának vitáját.

folytatás a 2. oldalon

Kör 2004 – egységes rendszer
Kivonult az ellenzék az ülésről

Budapest 4300 kilométer közútjá-
ból csupán 24 százalék, azaz 1045 
km tartozik fővárosi fennhatóság 
alá. Ennek karbantartását, kátyúzá-
sát a Fővárosi Közterület-fenntartó 
Rt. (FKF. Rt.) végzi. 

Ebben az évben a Főpolgármesteri 
Hivatal közel hatszázmillió forintot 
irányzott elő a közúthálózat úthiba-
javítási munkálataira, amit további 
négyszázötvenmillió forinttal vár-
hatóan kiegészítenek. De az egymil-
liárdos tétel sem elég, hogy teljesen 
biztonságosak legyenek a fővárosi 
utak, áll az FKF. Rt. tájékoztatójában.
A közutakat húszéves élettartam-
ra tervezik, azonban a fővárosi utak 
többsége ennél jóval idősebb. Közel 
negyven százalékuk tűrhetetlen álla-
potban van, amit az autósok nap mint 
nap tapasztalnak. A kor és az időjárás 
okozta kátyúkat többféle technológi-
ával igyekeznek megszüntetni, de az 
utak általános állapotára tekintettel ez 
már nem megoldás.

folytatás a 3.oldalon

Kátyútalanítás
Drága az útkarbantartás

Sportünnep a Csíkihegyek utcában
Tavasz, zászlódísz, ifjúság
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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
RENDKÍVÜLI LAPZÁRTA 
AZ ÚJBUDÁNÁL
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat 
és hirdetőinket, hogy a menet-
rendszerűen pünkösd hétfőre eső 
következő lapzártánk megválto-
zik. A munkaszüneti ünnepre va-
ló tekintettel május 28-án, pénte-
ken 12 órakor zárjuk a következő 
lapszámunkat. Ezen a pénteken 
természetesen lesz ügyfélfogadás a 
szerkesztőségben.

MSZP-JOGSEGÉLY
Június 2-án, szerdán 17 órától az 
MSZP kerületi szervezete (XI., 
Bikszádi u. 43.) ingyenes jogi ta-
nácsadással áll az érdeklődők és 
rászorulók rendelkezésére.

MSZP-ADÓTANÁCSADÁS
Június 2-án, szerdán 17 órától az 
MSZP kerületi szervezete (XI., 
Bikszádi u. 43.) ingyenes adó-, 
könyvvezetési és vállalkozási ta-
nácsadással áll az érdeklődők ren-
delkezésére.

AZ MSZP A NYELVTANULÓKÉRT
Június 1-jén, kedden 16 órától az 
MSZP kerületi szervezete szék-
házában (XI., Bikszádi u. 43.) az 
új formában elindított ingyenes 
angol nyelvű klubfoglalkozásra 
várják az érdeklődőket. Ennek ke-
retében a résztvevők felmérhetik 
nyelvtudásuk szintjét, kommuni-
kációs helyzeteket gyakorolhat-
nak, korrepetálhatják nyelvtani 
ismeretiket, illetve eredeti angol 
nyelvű filmeket és irodalmi alko-
tásokat ismerhetnek meg.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
Molnár Gyula Bp. 16. sz. egyé-
ni országgyűlési választókörzet 
(MSZP)
Május 27-én, csütörtökön 17 órától 
tartja fogadóóráját az Albertfalvi 
Közösségi Házban (XI., Gyékényes 
út 45–47.).

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

SZDSZ-PROGRAMOK
Június 1-jén, kedden 18 órakor a 
SZDSZ kerületi irodájában (XI., 
Ecsed u. 13.) a Liberális Klub so-
ron következő programjában 
Gellért Kis Gábor, tart előadást a 
Média állapotokról.

KÖZÖS KÉPVISELŐK KLUBJA
Június 7-én, hétfőn 15 órakor a XI. 
ker. Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal (XI., Bocskai u. 39–41.) 
földszinti nagytermében kerül 
megrendezésre a soron követ-
kező Közös Képviselők Klubja. 
Napirend: Tájékoztató a kerület 
fejlesztési elképzelésekről és a vá-
rosrendezési tervekről. Meghívott 
vendég Schreffel János a XI. 
kerületi Önkormányzat főépí-
tésze, aki előadást tart az épü-
let diagnosztikai vizsgálat és a 
költségmeghatározás az energia-
fogyasztások csökkentése érdeké-
ben. Vendég továbbá a RAG Kft. 
képviselője.
Kérdéseket előzetesen, írásban is 
el lehet juttatni az önkormányzat 
lakásgazdálkodási önálló osztá-
lyához (XI., Bogyó u. 8.) Győrffy 
József tanácsadó részére.
Figyelem: a fórumon kerül kiosz-
tásra az SZMSZ- és a házirendmin-
ta, valamint a Budapest Főváros 
XI. kerületi Önkormányzat 39/20-
03/XI.26/XI.ÖK sz. rendelete az 
állattartásról.

TÖRPTÁBOR
A XI. kerületi Önkormányzat és 
a Nyéki Imre Uszoda közös nyári 
napközis tábort szervez a uszo-
dában és annak tornacsarnoká-
ban. A turnusok ideje: július 12. 
és 16., valamint 19. és 23. között. 
A programokban lesznek játékos 
sportfoglalkozások, állatkerti séta, 
vízhez szoktatás, úszásoktatás, na-
pi háromszori étkezés. Jelentkezni 
az önkormányzat sport és üdülési 
osztályán lehet a 372-3484-es tele-
fonszámon vagy a XI., Erőmű u. 4. 
szám alatt.

NÉMET TANFOLYAM
Az Újbuda Német Önkormányzat 
kerületi diákok, pályakezdők 
részére ismét kedvezményes né-
met tanfolyamot szervez június 
14-i kezdéssel. A tanfolyam hely-
színe: XI. ker., Ezüstfenyő tér 1. 
Szintfelmérés időpontja és helyszí-
ne: június 8-án, kedden 16 órakor a 
Bocskai Általános Iskola (XI. ker., 
Bocskai út 47–49.) fszt. 19-es ter-
mében. Információ: Schweighoffer 
Krisztina T. 06/20/517-3230, e-
mail: chsch@axelero.hu

EVANGÉLIKUS HÍREK
Május 31-én, hétfőn 10 óra-
kor pünkösd ünnepe alkal-
mából a Budafoki Evangélikus 
Egyházközség (XXII., Játék út 16.) 
konfirmációi istentiszteletet tart.

ELŐADÁS A SZENT IMRE 
GIMNÁZIUMBAN
Június 3-án, csütörtökön 18 
órakor a Budai Ciszterci Szent 
Imre Gimnáziumban a Magyar 
Nemzeti Történeti Társaság szer-
vezésében dr. Mészáros János főis-
kolai tanár tart előadást A magyar 
katolicizmus XVIII. századi újra-
alakulása – az esztergomi források 
alapján címmel.

AZ APEH KÖZLEMÉNYE
APEH Dél-budapesti Igazgatósága 
tájékoztatja ügyfeleit, hogy a 1113 
Bp., Hamzsabégi út 18. szám alatti 
ügyfélszolgálati kirendeltségét a 
helyreállítási munkák befejeztével 
2004. június 2-án újra megnyitja. 
Az ügyfélfogadás időpontjai, vala-
mint a kirendeltség telefonszámai 
nem változtak.

A XI. kerületi Önkormányzat Családos üdülőiben (Soltvadkert, 
Balatonfüred, Siófok) az előszezonban (május 15-től június 29-
ig) és az utószezonban  (augusztus 25-től október 15-ig) a XI. 
kerületben lakó nyugdíjasok részére az üdülőhasználati díjak-
ból 30 %-os kedvezményt biztosít a XI. kerületi Önkormányzat.

Soltvadkert
4 ágyas apartman  3328 Ft helyett  2330 Ft / nap
2 ágyas szoba 1663 Ft helyett 1164 Ft / nap
Étkezési költség:  1280 Ft / fő / nap.
Balatonfüred
4 ágyas apartman  5111 Ft helyett  3578 Ft / nap
3 ágyas apartman  3832 Ft helyett 2682 Ft / nap
(A kedvezmény Balatonfüreden a főszezonra is vonatkozik!)
4 ágyas apartman  7666 Ft helyett 5367 Ft / nap
3 ágyas apartman  5750 Ft helyett 4025 Ft / nap
Siófok
3 ágyas szoba 4962 Ft helyett 3473 Ft / nap
2 ágyas szoba 3308 Ft helyett 2316 Ft / nap
A főszezonban, korlátozott darabszámban, teljes áron beutalót 
igényelhetnek a kerületi polgárok, minden korlátozás nélkül.
A turnusokat szerdától keddig szervezzük, de ettől eltérő idő-
pontok is igényelhetők. Jelentkezés és további információk 
a XI. kerületi Önkormányzat sport és üdülési osztályán Lehel 
Gábor munkatársunknál. Cím: 1117 Budapest Erőmű utca 4.
Telefon: 372–3487. Fax: 385–3733

Molnár Gyula,  polgármester

Az Újbuda 11 Kht. az idén is megszervezi Bűnmegelőzési és 
közbiztonsági táborát, melyben a részvevő gyermekek a 
szabadidős élmények mellett szakemberek segítségével meg-
ismerkedhetnek az áldozattá válás elkerülésének lehetősége-
ivel, a jogkövető állampolgári magatartás szükségességével, 
világnézeti alapjaival. Az ismeretszerzés mellett a XI. kerületi 
gyermekeket gazdag program várja (strand, kirándulás, ke-
rékpártúra stb. )

Időpont: 2004. július 10–16-ig és 17–23-ig (2 turnus)
Elhelyezés: 6 fős, komfortos sátorban
Ellátás:  napi ötszöri étkezés
Térítés: kedvezményes,
 az összköltség tíz százaléka: 3000 Ft/fő 
Érdeklődni és jelentkezni a 279-1250-es telefonszámon lehet.

Budapesten egyedüliként ismer-
ték el Újbudát a Tiszta Magyaror-
szágért mozgalomban való rész-
vételéért.

A XI. kerületi Önkormányzat beke-
rült azon 22 település közé, amelyet a 
KvVM, a GKM és a Magyar Turizmus 
Rt. közös pályázatán díjaztak.
 Újbuda idén is komoly erőket 
mozgatott meg, hogy a városrészt 
tavasszal kitakarítsa. A XI. kerület-
ben ugyanis immár hagyomány a 
tavaszi nagytakarítás, így az idén első 
alkalommal megrendezett országos 
pályázatra ezzel az akcióval nevezett 
be. A zsűri a kerület erőfeszítéseit is 
elismerte, ezért a 245 pályázó között a 

Elismerő oklevél a XI. kerületnek

A ZORIL Alapítvány és a XI. kerületi Pedagógiai Szolgáltató 
Központ 2004. június 2-án 15-kor a XI., Erőmű u. 4. sz. alatt 
Czinka Panna versmondó versenyt rendez, melyre érdekes ci-
gány népmesével, balladával vagy híres cigány költő versével, 
illetve magyar író cigányokkal kapcsolatos alkotásaival lehet 
felkészülni. A kiválasztott mű legyen rövid, legfeljebb 4-5 perc 
hosszú, és könnyen előadható.
I díj: 30 000 Ft tanulmányi ösztöndíj, II. díj: 25 000 Ft tanulmá-
nyi ösztöndíj, III. díj: 20 000 Ft tanulmányi ösztöndíj,
IV. díj: 10 000 Ft tanulmányi ösztöndíj.
A részvételi szándékot írásban a 1117 Bp., Erőmű u. 4., vagy a 
pszk@pszk.hu e-mail címen, illetve a
381-0664, 06/20/203-0860-as telefonon kérjük jelezni.

Hága Mária alapítványi elnök 
és Gyurcsó Gyuláné PSZK-igazgató

nyertesek közé választották. A XI. ke-
rületi Önkormányzat munkatársai, il-
letve az akcióban részt vevők összesen 
2100 köbméter szemetet szedtek össze, 
illetve ezenfelül több mint 6 tonna 
veszélyes hulladékot távolítottak el. A 
takarítás során 1500 hulladékzsákot 
használtak fel, 272 konténert töltöttek 
meg szeméttel, és több száz hektárnyi 
területet adtak vissza eredeti, hábo-
rítatlan szépségében a természetnek. 
A takarítás az önkormányzatnak 10 
millió forintjába került.
 Az elismerő oklevelet Görög 
András alpolgármester vette át május 
18-án a budapesti Körszállóban ren-
dezett meghitt ünnepségen.

H. É. 

A mobil hirdetőtáblák számtalan 
problémát okoznak, számoltunk 
be erről előző lapszámunkban. 

Egyfelől veszélyeztetik a biztonságos 
közlekedést másfelől rontják a város-
képet. Harmadrészt pedig, ahogy azt 
Szántai Tamás a Budaplakát 11 ügy-
vezetője mondja, sérti a piaci versenyt 
ezek megjelenése, hiszen az engedély-
lyel rendelkező reklámcégek közte-
rület használati díjat fizetnek, és így 
eleve drágább a szolgáltatásuk, mint 
azoké, akik egy utánfutóra kiállítják a 
reklámtáblát. 
 Szántai Tamás ehhez hozzátet-
te még, bármely hirdetőtábla építési 
engedély köteles, ha mobil akkor is. 
Ezzel kapcsolatban Egerszegi Andrea 
az önkormányzat városüzelemtetési 
osztályának vezetője lapunknak el-
mondta,  reklámtáblák kihelyezéséhez 
szükséges építési engedélyt kérni, de 
jármű esetében nem, viszont reklám-
berendezés kihelyezéséhez közterület 
használati engedélyt kell beszerez-
ni. Viszont, ha egy öreg autó, lejárt 
rendszámmal reklámhordozóként 
van hasznosítva, akkor annak tulaj-
donosát felszólítják, hogy vigye el a 
járművet. Erről ugyanis a XI. kerületi 
Önkormányzat egyik jogszabálya ren-
delkezik. E szerint a a közlekedésben 
részt nem vevő reklámhordozó céllal 

elhelyezett járművek tárolására nem 
adható közterületi hozzájárulás. Erre 
a közelmúltban egy bejelentés alapján 
volt példa, a Kosztolányi Dezső tér 
és az Edömér utca sarkán hét darab 
utánfutóra szerelt tábla állt, munka-
társaink felszólították a táblák tulaj-
donosait, mondja Egerszegi Andrea, 
hogy távolítsák el azokat, ezt meg is 
tették, ám egy idő múlva a város más 
pontjain tűntek fel. A kerületi önkor-
mányzat a fővárostól kért állásfogla-
lást az ügyben, amely a Gazdasági és 
Közlekedési Minisztériumhoz fordult, 
egyelőre azonban nem érkezett válasz, 
hogy a joghézagot miként akarják 
megszüntetni.
 Lakos Imre alpolgármester az 
üggyel kapcsolatban nyilatkozva el-
mondta, tűrhetetlen ez az állapot. 
Ebben ez esetben épp olyan városképi 
szennyezésről van szó, mint a grafitik 
esetében. A hirdetőket fel fogják szólí-
tani, hogy szüntessék meg a városké-
pi szennyezést; mondta Lakos Imre, 
majd hozzátette, a kerületi és a fővá-
rosi önkormányzat meg fogja találni 
a jogi eszközöket, hogy eljárjon a rek-
lámhordozók ügyében. 
 Addig is a rendőrséget kell érte-
síteni, hogy a közlekedést zavarják a 
hirdetőtáblák, és ebben az esetben a 
rendőrség elviteti azokat.

Tallián

Ismét a mobil hirdetőtáblákról
Sértik a piaci versenyt is  KÖZLEMÉNYEK

Kör 2004 - egységes rendszer
Kivonult az ellenzék az ülésről

Folytatás az első oldalról
A Fecske-ház beruházása kapcsán 
Riedel René a polgármester ellen eljá-
rást kezdeményezett, amely országos 
sajtónyilvánosságot kapott. A cikluso-
kon átívelő beruházás egészét vizsgáló 
eseti bizottság a jelenlegi vezetést tisz-
tázta, a megelőző vezetés felelősségét 
vetette fel. A bizottság munkájában az 
ellenzék nem vett részt, és annak meg-
állapításait sem fogadja el. (A vizsgálat 
eredménye az önkormányzat honlap-
ján olvasható. – a szerk.)
 Hasonló kivonulás eddig még 
nem fordult elő a rendszerváltozás 
óta. Jelképes kivonulás volt, de aztán 
visszatértek a kivonulók, és folytatták 
a munkát. Molnár Gyula polgármes-
ter jelezte, hogy lesz olyan napirendi 
pont, amelyiknél az ellenzék részvé-
telére különösen szükség lenne, mert 
a kormánypárti oldalon nincs meg a 
kellő szavazat és akarat az előterjesz-
tés elfogadásához. Ez a napirend volt 
a Szent Gellért Óvodával kötendő új, 
hároméves szerződés, aminek aktua-
litását az is indokolja, hogy a korábbi 
tízéves szerződés május 31-én lejár.
 A képviselő-testületnek a fenti 
izgalmakon túl is zsúfolt volt a prog-
ramja. Módosítottak öt kerületi szabá-
lyozási tervet, köztük a Lágymányosi-
öbölre és környékére vonatkozót. 
Elfogadták az Albertfalva központ 
keretövezet-módosítási hatástanulmá-

nyát, így a főváros igenlő döntése ese-
tén rendeződhet a terület sorsa, benne 
a strandé és a transzformátor házé is.
Átvezették a korábban elfogadott 
zárszámadás adatait a költségvetés 
első negyedéves módosítása során. 
Elfogadták a Vicus és a Közbiztonsági 
alapítvány tavalyi közhasznúsági és 
pénzügyi beszámolóit. Módosították 
az avarégetésről, a közterületek hasz-
nálatáról, a díszpolgárrá választásról, 
az alap és középfokú iskolások ösztön-
díjáról szóló rendeleteket. 
 Sokakat érintő döntés, hogy július 
1-jétől a járóbeteg-szakellátás feladata-
it a Gyógyír 11 Kht. látja el, egyúttal az 
Egészségügyi Szolgálat ezen tevékeny-
ségét attól az időponttól megszünte-
ti, amikortól az Országos Egészség 
Pénztárral kötött finanszírozási szer-
ződése a Gyógyír Kht.-nek hatályba 
lép. Az elhúzódó átalakulás okairól, 
és a tisztánlátás miatt polgármesteri 
biztos vizsgálódik mindkét cégnél. 
Molnár Gyula polgármester elmond-
ta, hogy a rendteremtés érdekében 
semmilyen intézkedéstől, a vezetőket 
érintőektől sem riad vissza.
 A közszolgálati státusukat el-
veszítő dolgozók megnyugtatására, 
tájékoztatására ígéretet tett a polgár-
mester. (A nyugtalan, helyzetüket 
bizonytalannak érző dolgozók éppen 
a testületi ülés napján demonstráltak 
Kupper András helyi és fővárosi kép-

viselő jelenlétében a szakrendelő előtt. 
– a szerk.)
 A számos fontos döntés közül ki-
emelkedik a Kör 2004 Informatikai 
Közhasznú Társaság megalakítása, 
amely az önkormányzat minden 
szervezetének és intézményeinek 
teljeskörűen menedzseli az informati-
kai hátterét a szoftvertől a hardweren 
át a karbantartásig és a fejlesztésekig. 
 Elfogadták a kht. alapító okiratát, 
közhasznúsági szerződését, ügyveze-
tő igazgatójává pedig öt évre Majoros 
Endrét választották meg. Lakos Imre 
alpolgármester javaslatára arról is 
döntöttek, hogy négy évre visszame-
nőleg minden szerződést átvilágíta-
nak idén június 30-ig bezárólag, hogy 
a kht. tiszta lappal indulhasson, kide-
rüljön annak az ötszázmillió forint-
nak a sorsa, amit ezen időszak alatt az  
informatikai műhelyekben elköltöt-
tek. Iskolák és óvodák vezetői pályáza-
tairól is döntöttek a képviselők.
 Öt évre kapott vezetői megbíza-
tást Nagy Ervinné az Alsóhegy utcai; 
Khoórné Rápolthy Beáta a Bükköny; 
Tóth Ildikó a Keveháza utcai óvodá-
ba. Ugyancsak 2009. július 31-ig ka-
pott iskolaigazgatói megbízatást Csóti 
Márta a Sopron úti, Szűcs Ágnes a 
Törökugrató, valamint Nagy Péter 
a Lágymányosi Általános Iskolába. 
Eredménytelenség miatt új pályáza-
tot kell kiírni a Fürkész óvodába és a 
Bocskai iskolába.
A testületi ülés témáira részletesen 
visszatérünk későbbi számainkban.

H. L.

Kedvezményes üdülés

Sátortábor Zebegényben

Cigány versmondó
verseny
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Folytatás az első oldalról
A városüzemeltetési bizottság elnöke, 
Lakos Imre hangsúlyozta, a kátyúzás 
tüneti kezelés, ezért nem jelent meg-
oldást. A bizottság elnöke felszólította 
a Főpolgármesteri Hivatal illetékeseit 
és a Fővárosi Közterület-fenntartó Rt. 
szakembereit, hogy közösen dolgoz-
zanak ki egy útfelújítási programot. 
A rekonstrukció előreláthatólag ösz-
szesen százmilliárd forintra fog rúgni, 
és egy évtized alatt lehet lebonyolíta-
ni. Egyelőre azonban a téli fagykárok 
okozta úthibák kijavítása június kö-
zepére fejeződhet be, ígéri az FKF. Rt. 
tájékoztatója. 
 A főváros fennmaradó 76 száza-
léknyi útjának fenntartásáért azonban 
a kerületi önkormányzatok a felelősek. 
Újbuda önkormányzatának 170 km 
burkolt és 49 km földutat kell rendben 
tartania, miközben naponta 20-30 ká-
tyú keletkezik, és heti rendszerességgel 
jelentkező útbeszakadások is nehezí-
tik a közlekedést – mondta lapunknak 
Lakos Imre alpolgármester. Jelenleg 
2100 négyzetméternyi kátyú van a 
kerületben, ebből naponta maximum 

Kerületünkben némileg növekvő 
gyermeklétszámról tanúskodnak 
az óvodai, iskolai beiratkozási 
adatok – tájékoztatta lapunkat 
Laucsek István, az önkormányzat 
oktatási és kulturális irodájának 
vezetője. 

Ez az örömre okot adó eredmény 
azonban kissé megtévesztő, tette 
hozzá az irodavezető. Jó néhány eset-
ben előfordul ugyanis, hogy a szabad 

iskolaválasztás lehetőségével élő szü-
lők, gyermeküket akár három–négy 
helyre is beíratják egyszerre. Ezért 
előre megjósolhatatlan, hogy a 17 ön-
kormányzati fenntartású iskolákban 
végül is hányan kezdik meg elsőosz-
tályos tanulmányaikat. Az oktatási 
bizottság kerületi szinten 35 első osz-
tály indítását engedélyezte, arra vi-
szont, hogy melyik oktatási intézmény 
hány osztályt indít majd, csak az első 
tanítási nap során derül fény. Ekkor 
válik követhetővé, hogy – a most még 
csalóka eredményt mutató – 1107 be-
iratkozott leendő kiselsős közül végül 
ki, melyik általános iskolát választotta 
tanulmányai színhelyéül. 
 Mindenesetre bizakodásra adhat 
okot, hogy míg idén jóval ezer fölötti 
a beiratkozottak száma, addig tavaly 
csupán 873 gyermek képviselője tette 
tiszteletét a regisztrációkor. Valójában 
viszont – a fentebb említett több hely-

Lakáspályázat
A Bp. Főv. XI. ker. Önkormányzat (1113 Budapest 
Bocskai út 39–41.) pályázatot hirdet 7 db üres lakás 
értékesítésére.
A lakások rossz műszaki állapotban vannak, teljes felújításra 
szorulnak. A pályázaton bárki részt vehet.
A pályázatra jelentkezni a részletes pályázati kiírás mellékle-
tét képező jelentkezési lapon lehet, vállalva a részletes kiírás-
ban rögzített feltételeket. A pályázatokat zárt, megcímzetlen, 
feladót és más megkülönböztető jelet nem tartalmazó 
borítékban kell beadni „Lakáspályázat” megjelöléssel. A pá-
lyázatot beadók között pályázati tárgyalást tartunk, a lakást a 

legmagasabb vételi ajánlatot tevő vásárolhatja meg.
A részletes pályázati kiírás átvehető a Bp. XI. ker. 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala lakásgazdálkodási 
önálló osztályon (Bp. XI. ker. Bogyó u. 8. B. ép. I. em. 2.) 2004. 
június 4-én  9.00-órától.
A pályázat benyújtási helye: Bp. Főv. XI. ker. Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal lakásgazdálkodási önálló osztály (Bp. XI. 
ker. Bogyó u. 8. B. ép. I. em. 2.) A pályázat beérkezésének 
határideje: 2004. június 21., 10 óra A pályázat bontása: 
2004. június 21., 11.00. Pályázati tárgyalás időpontja: 
2004. június 21., 12.00
Az eredményhirdetés időpontja: 2004. június 21., 14.00
Budapest 2004. május 18.

Molnár Gyula, polgármester

A megoldás csak az új útburkolat lehet

Milliárdok kátyútalanításra
120 négyzet-
méternyit tud-
nak eltüntetni. 
Míg 2002-ben 
negyvenmil-
l iót ,  add ig 
2004-ben már 
hetvenmillió 
forintot költ az 
önkormányzat 
k át y ú z ásra , 
tájékoztatott 
az alpolgár-
mester. Lakos 

Imre elmondta még, hogy további 
fenntartási munkálatokra – mint a 
járdajavítás, csapadékvíz-elvezetés, 
közterület-fenntartás, lépcsők és dísz-
burkolatok karbantartása – a két évvel 
korábbihoz képest harmincmillió fo-
rinttal többet, nyolcvanmillió forintot 
költenek. Teljes aszfaltszőnyegezést 
ebben az évben az Ulászló, a Vincellér, 
a Ballagi Mór, a Kecskeméti, a Kohó és 
a Baranyai utca, valamint a Repülőtéri 
út és a Gazdagréti lakótelep legfelső 
útja kap. 

(tallián)

Idén több gyermek jelentkezett

Lezárultak a beiratkozások
re való beíratások miatt – mindössze 
831 kiselsős ült be szeptemberben az 
iskolapadba. Tehát idén nyilvánvalóan 
emelkedett kissé a gyermeklétszám, 
még akkor is, ha a jelenlegi adatok 
tanévkezdéskor némi csökkenést mu-
tatnak majd. 
 Hasonló növekedés figyelhető 
meg az óvodás korosztálynál is. A 23 
önkormányzati fenntartású óvodába 
1221 kisgyermeket írattak be a szü-
lők május 3-a és 7-e között, míg tavaly 

1067 óvodás korú gyermeket regiszt-
ráltak. Akadnak azonban olyanok 
is, akik nem tettek eleget a törvényi 
előírásnak, és nem íratták be tankö-
telezett korba lépett gyermeküket 
egyetlen óvodába, iskolába sem. Őket 
az adott intézmények hivatalból kere-
sik. Laucsek István elmondása szerint 
jelenleg is 287 kisgyermek után kutat-
nak. A körzeti intézmények munkáját 
nagyban nehezíti, hogy azok a szülők, 
akik gyermeküket más kerületbe, vagy 
költözés miatt vidéki iskolába íratták, 
gyakran nem jelzik a körzetükben fel-
lelhető oktatási intézményben. Ezért 
gyermeküket ott beíratlanként tartják 
számon. 
 A családok ilyen esetekben szá-
míthatnak az intézmények figyelmez-
tető levelére, melyet, az esetleges ered-
ménytelenség után, a Gyámhatóság 
közbelépése követ.

(s. takács)

A Zoril – Hajnalodik Alapítvány pályázatot hirdet 
cigány diákok részére a Tűzkerék Tanulmányi 
Ösztöndíjra.
Jelentkezhetnek, akik a 2003/2004-es tanévben:
 az általános iskola VI., VII., VIII. osztályos tanulói, és 

tanulmányi átlaguk 3,5 fölötti,
 szakközépiskolai tanulók, és tanulmányi átlaguk 3,3 

fölötti,
 szakmunkásképzőbe járnak, és tanulmányi átlaguk 3,3 

fölötti.
Az ösztöndíjak összege 15 000 Ft-tól 25 000 Ft-ig terjed.
(Ez utóbbit felsőfokú intézmények tanulói nyerhetik el.)
A pályázathoz csatolni kell: a tanulmányi értesítő máso-
latát, kérelmet, rövid önéletrajzot, iskolalátogatási igazolást.
Beküldési határidő: 2004. június 20. Jelentkezni lehet 
írásban: Zoril Alapítvány 1116 Bp., Gyékényes u. 45-47., a 
borítékra kérjük írják rá: ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

Hága Mária, elnök

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!

1116 Budapest,
Gyékényes u. 45-47.
Tel.: 371-0588,
Tel/Fax: 204-6788

Gyermeknap
2004. június 5-én, szombaton
14 órától: lovagi torna bemutató, 
arcfestés, ügyességi játékok, versenyek, 
kézműves foglalkozás, aszfaltrajzverseny

Albertfalvi 
Közösségi 
Ház

Felnőtt és senior táncklub
kedd-csütörtök: 20.30-22-ig
Kéthetente össztánc!

Társastánc tanfolyamok
Óvodás: hétfő 17.00-17.45-ig
Ifjúsági: csütörtök 15.00-16.30-ig
Felnőtt kezdő: kedd 19.00-20.30-ig
Felnőtt haladó: csüt. 19.00-20.30-ig

NYUGDÍJAS KLUBDÉLUTÁN
Június 9-én, szerdán 17 órakor 
az Országos Nyugdíjas Polgári 
Egyesület (ONYPE) XI. kerü-
leti szervezete klubdélután tart 
újbudai közösségi termében (XI., 
Bartók B. út 149.).

MDF-PROGRAMOK
Az MDF kerületi párthelyiségé-
ben (Bartók B. út 61.)  Május 
28-án, pénteken 13 órakor dr. 
Zimmermann Ágoston emlék-
tábla avatására kerül sor a XI., 
Szabolcska M. utcában.
Június 1-én kedden 18-kor A 
hit pajzsa című, Olofson Placid 
atyáról írt könyv bemutatója dr. 
Csapody Miklós és Placid atya 
részvételével.

PARLAMENTI LÁTOGATÁS
Május 29-én, szombaton kerül sor 
dr. Csapody Miklós országgyűlési 
képviselő következő parlamenti 
látogatására. Találkozás 12 órakor 
az 56-os örökmécsesnél.

EU-VÁLASZTÁSI 
KAMPÁNYESEMÉNYEK:

MDF-PROGRAM
Július 3-án, csütörtökön 18 óra-
kor a Testnevelési Egyetem (XII., 
Alkotás út 44.) aulájában tartja 
az MDF budai kampánygyűlését. 
Beszédet Dávid Ibolya pártelnök, 
valamint Olajos Péter európai 
uniós képviselőjelölt mond.
Május 26-án, szerdán 18-kor az 
MDF kerületi párthelyiségében 
(Bartók B. út 61.) Herényi Károly 
frakcióvezető beszél az  Európai 
Uniós kampányról.
Június 2-án szerdán 15–18 között 
dr. Csapody Miklós országgyűlési 
képviselő az európai parlamenti 
választás kapcsán várja választó-
it a Móricz Zsigmond körtéren, 
majd 18 órától képviselői fogadó-
órát tart.

JOBBIK RENDEZVÉNYEK
A határon túli magyarok állam-
polgárságáért tartott aláírásgyűj-
tés folytatódik a Jobbik irodában, 
(Villányi út 20/b.)
Balczó Zoltán, a Jobbik alelnöke 
tart lakossági fórumot A magyar 
érdekérvényesítés esélyei az EU-
ban címmel a Farkasréti Általános 
Iskolában június 2-án 18 órakor.
Szabó György, a Jobbik kerületi el-
nöke és Tasnádi András, a Jobbik 
országos alelnöke tart lakossági 
fórumot az Európai Uniós válasz-
tás kapcsán június 11-én 18 órai 
kezdettel a Soproni úti Általános 
Iskolában.  

MIÉP-PROGRAMOK
Június 3-án, csütörtökön 18 órától 
a Magyar Igazság és Élet Pártja ke-
rületi irodájában (Bartók B. út 96.) 
a MIÉP-esték keretében Popély 
Gyula felvidéki pedagógus tart 
előadást Az Európai Unió felvidé-
ki szemmel címmel.
Ugyanitt minden kedden 14.30–
16.00 és minden csütörtökön 9–11 
óra között jogi tanácsadással áll-
nak az érdeklődők és rászorulók  
rendelkezésére.

A MUNKÁSPÁRT PROGRAMJA
A Munkáspárt kerületi párthelyi-
ségében (Bartók B. út 79.):
Május 27-én 17-kor: „Irány az 
Európai Parlament – Mit akar 
tenni a Munkáspárt az Európai 
Parlamentben” címmel lakossági 
beszélgetés lesz, melynek ven-
dégei: Vajnai Attila 41 éves mér-
nök a Munkáspárt alelnöke és 
Székely Péter 30 éves pedagógus, 
a Baloldali Front elnöke, mindket-
ten a Munkáspárt európai listás 
képviselőjelöltjei.

„Hogy is mondta anyu, hogy jönnek a számok?”

Lakos Imre

A XI. kerületi Önkormányzat kép-
viselő-testülete határozott arról, 
hogy  a kerület közép- és hosszú 
távú (4–12 évre szóló) fejlesztési 
koncepcióját elkészíti. Ezt a terület-
fejlesztésről és területrendezésről 
szóló törvény írja elő.

A fejlesztési koncepció stratégiai jelle-
gű dokumentum, hiszen kijelöli azokat 
a főbb fejlesztési irányokat, melyeknek 
a jövőben a kerület elsőbbséget kíván 
adni, azaz egy meghatározott, és min-
den, az önkormányzat feladatkörébe 
tartozó témakörrel kapcsolatos jövő-
képet vázol fel a XI. kerület számára. 
Ezen jövőképnek megfelelően készül-
nek majd el az egyes ágazati koncep-
ciók. A tervezés így kiterjed a kerület 
társadalmi, gazdasági, környezeti, 
műszaki, infrastrukturális feltételei-
nek fejlesztésére is, s ezen szakterüle-
teket egymással összhangban kezeli. 
 A korszerű településfejlesztés 
alapvető követelménye, hogy a lehe-
tő legnagyobb figyelemmel legyen a 
település, a kerület lakosságának igé-
nyeire és véleményére. Így az infrast-
rukturális, műszaki feltételek fejlesz-
tése mellett, egyre nagyobb figyelem 
jut a lakosság életminőségét döntően 
meghatározó olyan tényezőkre is, 
mint az oktatás, a kulturális, valamint 
a szociális szolgáltatások minősége, 
a természeti környezet állapota. E 
tényezők nagy szerepet játszanak az  
Európai Unió települései közötti ver-
senyben is. 
 A fejlesztési koncepció komp-
lex jellegéből következik, hogy csak 
széles lakossági, szakmai és politikai 

együttműködésen alapulhat. Csak 
olyan településfejlesztési koncepció 
lehet eredményes, amely figyelemmel 
van a helyi társadalom véleményére és 
amely a lakosság érdekeit szolgálja. 
 A kerület fejlesztési koncepciója 
természetesen összhangban lesz a fő-
város és más budapesti kerületek önál-
ló fejlesztési koncepcióival is. A fővá-
ros fejlesztési koncepcióját éppen egy 
éve fogadta el a Fővárosi Közgyűlés.  
A kerületi koncepció beépíthető a fő-
városi fejlesztési koncepció kereteibe, 
így kiemelt hangsúlyt fognak kapni a 
rendkívül változatos XI. kerület egyes 
részeinek értékei, speciális lehetőségei. 
A kerületfejlesztési koncepció készí-
tésére kiírt pályázatot a XI. kerületi 
telephelyű CDC Településfejlesztési 
Tervező és Tanácsadó Kft. nyerte, a 
munkát a tervezők részéről Kerekes 
György irányítja.
 Az Újbuda folyamatosan tájékoz-
tatni fog a fejlesztési koncepció alaku-
lásáról. A kerület vezetői, a koncepció 
készítői a kerület aktív részvételére 
számítanak, hiszen a lakosság véle-
ményének megismerése és érdekeik 
figyelembe vétele elengedhetetlen a 
koncepció sikeréhez. Hamarosan kér-
dőív lesz lapunkban, amely a lakosság-
nak a kerület fejlesztésével kapcsolatos 
véleményét igyekszik feltárni. Ezt az 
információgyűjtési módot lakossági 
fórumokkal és szakemberek bevoná-
sával készülő interjúkkal is ki fogják 
egészíteni a tervezők, a kerület hon-
lapján pedig egy, a kerületfejlesztéssel 
foglalkozó fórum nyílik, ahol várják a 
hozzászólásokat, kérdéseket. 

(n. n.)

Készül a fejlesztési koncepció
Csak széles együttműködésen alapulhat

Pályázati felhívás 
Tanulmányi Ösztöndíjra
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dali erőket is összefogja, amelyeket a 
Fidesz az előző kormányzati ciklus 
alatt belülről felbomlasztott. Ilyen szö-
vetséget csak abban az esetben támo-

g a t n á n a k , 
ha Orbán 
Viktor meg-
szabadulna a 
kompromit-
tálódott po-
litikusoktól. 
A M a g y a r 
N e m z e t i 
S z ö v e t s é g 
olyan embe-
rek szavaza-
taira számít, 

akik nem voksolnának a Fideszre. A 
párt célja: kontroll alá vonni a demok-
ratikus átalakulások óta folyamatosan 
korrupciós ügyekkel teli, morális és 
gazdasági csődbe jutatott országot.  
A szövetség európai parlamentbe való 
jutásától a társadalom hitelesebb tájé-
koztatását, valamint a Magyarország 
számára kedvezőtlenül lezárt csatla-
kozási tárgyalási fejezetek, pl. a mező-
gazdasági újbóli megvitatását várhat-
juk – mondta a szövetség elnöke.

W. K. T.
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Jó kormánnyal sikeres, rossz 
kormánnyal nehézkes az uniós 
tagság – erről Szájer József beszélt 
május 13-án a Mechatronikai 
Szakközépiskola és Gimnáziumban 
tartott előadásában.

Magyarország szerepe és esélyei az 
EU-ban címmel tartott előadást Szájer 
József május 13-án a Mechatronikai 
Szakközépiskola és Gimnáziumban. 
A Fidesz EP-listájának második he-
lyezettjét a párt XI. kerületi szerveze-
tének vezetője, dr. Juhos Katalin hívta 
meg Újbudára. Szájer József tavaly 
május óta megfigyelőként vesz részt 
az Európai Parlament munkájában. A 
2004. június 13-i választást követően 
mandátumot szerző 24 magyar kép-
viselő azonban már az EP teljes jogú 
tagja lesz. 
 Szájer József alapvető fontosságú-
nak nevezte a magyar képviselők jó 
együttműködését. Mint fogalmazott: 
„Ha kell, az ördöggel is szövetkezünk 

Az európai parlamenti választási 
kampányról és az iraki helyzetről 
mondta el véleményét az SZDSZ 
listavezetője, Demszky Gábor 
május 11-én az SZDSZ-hajón.

A Lánchídnál horgonyzó SZDSZ-
hajón Demszky Gábor, Budapest fő-
polgármestere és Bőhm András, az 
SZDSZ fővárosi frakcióvezetője fogad-
ta a megjelent újságírókat. Demszky 
Gábor, az SZDSZ listavezetője szerint 
elszomorító a kampány hangneme: 
érdemi kérdések helyett sárdobálás 
folyik, a választók pedig semmit sem 
hallanak az unióban rejlő lehetőségek-
ről. A szabad demokraták szeretnék, 
ha a pártok a valóban fontos kérdések-
ről ütköztetnék álláspontjukat. Ezért 
javasolják, hogy a választások előtt egy 
héttel kerüljön sor egy nyilvános vitá-
ra a pártok listavezetői között. A főpol-
gármester szerint Orbán Viktor május 
10-i nyilatkozata felelőtlenségről tesz 
tanubi zonyságot. Véleménye szerint 

A KDNP XI. kerületi szervezete a 
keresztény, nemzeti elveket valló 
pártok összefogásának elősegí-
tése céljából meghívta Balogh 
Gyulát, a 2003 decemberében 
alakult Magyar Nemzeti Szövetség 
elnökét, független országgyűlési 
képviselőt.

Balogh Gyula nem az egységes jobb-
oldal, hanem a közéletből kiszorult 
9 keresztény és nemzeti párt, vala-
mint 63 befolyásuktól megfosztott 
civil szervezet önálló választási szö-
vetségének híve. A választási szövet-
ség tagjai sorában, többek között a 
Megújult Független Kisgazdapárt, 
a Nyugdíjasok Pártja, a Magyar 
Nemzeti Front, valamint a Magyar 
Vállalkozó Egységpárt szerepel. A 12 
fős európai parlamenti listájuk vezető-
je dr. Hegedűs Miklós,.
 Amennyiben a Fidesz mellett nem 
jön létre egy a jelenleginél szélesebb 
jobboldali tömörülés, a Fidesz nem 
lesz képes megnyerni az országgyűlé-
si választásokat. A Magyar Nemzeti 
Szövetségtől nem várható a Fidesz 
vezetésű jobboldali pártszövetségben 
való részvétel, mivel azokat a jobbol-

Az elkövetkezendő esztendőkben a 
gazdaságpolitikában nagyobb priori-
tást kell adni a kis- és középvállalko-
zások fejlődésének annak érdekében, 
hogy a ma még a csatlakozás veszte-
seinek látszó vállalkozók talpon mara-
dásukat biztosítani tudják – jelentette 
ki dr. Fazekas Róbert, a Jobbik frakció-
vezetője nagyszámú érdeklődő előtt 
megtartott fórumán. A Jobbik három 
területet kíván megcélozni. Egyfelől 
bővíteni szeretnék a kisvállalkozások 
pénzügyi forrásokhoz történő hoz-
záférésének lehetőségeit. Az előadó 
szerint az EU-ban jól működő köl-
csöngarancia rendszer bevezetésére 
és az induló vállalkozások nagyobb 
mértékű állami támogatására lenne 
szükség. A párt szakértői által felállí-
tott modell előnye, hogy nem terhelné 
meg számottevően az állami költség-
vetést. Emellett a Jobbik szeretné, ha 
a kisvállalkozók szerepet kapnának a 
szociális párbeszédben (érdekegyezte-
tő tanács), és tapasztalataikat az állam 
felhasználná a szakképzés és az inno-
váció területén.

F. R.

Fidesz 

Hosszú távon kell gondolkodni
a magyar nemzeti érdekek képviselete 
érdekében.” A sikerhez azonban nem 
elegendő, ha a 24 magyar képviselő 
együtt szavaz. Mindenkinek meg kell 
nyernie a saját frakcióját is az adott 

kérdés támo-
gatásá hoz . 
A politikus 
elmondta: a 
fontos kérdé-
sekről koráb-
ban kizáró-
lag a magyar 
Parlament-
ben határoz-
tak. Az uni-
ós csatlako-
zás azonban 
új helyzetet 

teremt: gazdasági és kereskedelmi 
tekintetben a ránk vonatkozó jog-
szabályok 80 százaléka az EP-ben fog 
eldőlni. Szájer József szerint az EU-
tagságról hosszú távon kell gondol-
kodni. A politikus bízik benne, hogy 

SZDSZ

Irak nem kampánytéma
súlyos hiba Irak ügyét kampánytémá-
vá tenni, mert  Spanyol országban is ez 
történt, és az eredmény egy szörnyű 
merénylet lett. A magyar liberálisok 

álláspontja 
egyértelmű: 
minél előbb 
át kell adni 
a hatalmat 
egy demok-
r a t i k u s a n 
megválasz-
tot t i ra k i 
vezetésnek, 
és ezt köve-
tően haza 
kell hívni a 

katonákat. Egy korai kivonulás azt 
eredményezné, hogy egymást gyilkoló 
vallási fanatikusokra hagynák Irakot. 
Demszky Gábor végezetül elmondta, 
hogy főpolgármesterként a biztonsá-
got tartja az európai politika legfonto-
sabb, meghatározó ügyének.

(dergán)

KDNP

A cél: közepes párttá válni

Jobbik

Előnyt a kis-
vállalko zóknak

Balogh Gyula

Szájer József

Demszky Gábor

Apró stand áll a Gárdonyi-szobrot 
körülölelő parkban, május 20-án 
délután. Az MSZP kerületi tagjai-
nak és szimpatizánsainak csoportja 
ismerteti a járókelőkkel a szocialis-
ták elképzeléseit, és egyben a kor-
mány eddig elért eredményeit is. 

– Kijöttünk 
az utcára, 
hogy jobban 
l á s s a n a k 
minket, job-
ban hallják 
s z av u n k at 
– mondja 
Básta Rudolf, 
a kitelepülés 
egyik részt-
vevője – így 
p r ó b á l j u k 

egészen az uniós kampány zárásá-
ig, hetenként háromszor elmondani 
programunkat, és egyben a szárnyra 
kelt téveszméket a helyükre tenni. A 
valóságról tájékoztatjuk az embereket. 
Az európai uniós parlamenti választá-
sokra készülődve, a nagyobb kerületi 
csomópontokon elhelyezett standja-
inkkal, szóróla pokkal hívjuk fel a vá-

lasztópolgárok figyelmét arra, hogy 
érdemes megfontolni, hová adják 
szavazatukat. Az MSZP vitte hazán-
kat a NATO-ba, és most az Európai 
Unióba is, ez az a párt, amely legha-
tékonyabban képviseli az ország érde-
keit – mondja Básta Rudolf. – Mi nem 
zárkózunk be a székházba, szeretünk 
az emberekkel közvetlen kapcsolatot 
kiépíteni, jó viszonyt ápolni. Erre jó 
példa lesz a június 2-án, a Feneketlen-
tónál megrendezendő pártesemény, 
melyen részt vesz majd az MSZP több 
vezetője és minisztere.

(s. takács)

Közvetlen kapcsolat 
MSZP

a magyar államigazgatás képes lesz 
felvenni az EU döntéshozatali üte-
mét. Hozzátette: a tagság jó kormány 
mellett sikeres, rossz kormány mellett 
nehézkes. Végezetül arra kérte a jelen-
lévőket, hogy június 13-án menjenek 
el szavazni, és támogassák a Szövetség 
jelöltjeit, akik egytől egyig kiválóan 
képzett szakemberek.

D. Á.

Szabó Vilmos
Június 7. 16 órától Bartók B. út (Gárdonyi-szobor) Június 
8. 16 órától Fehérvári út–Október 23. utca sarok (vásár-
csarnok előtt) Június 9. 16 órától Móricz Zsigmond körtér 
Június 10. 16 órától Fehérvári út–Október 23. utca sarok, 
a vásárcsarnok előtt Június 11. 15 órától Móricz Zsigmond 
körtér Június 7. 16 órától Fehérvári út–Etele út sarok 
Június 8. 16 órától Tétényi út–Bártfai u. sarok Június 9. 
16 órától Etele tér–Kelenföldi pályaudvar Június 10. 16 
órától Fehérvári út–Vegyész u. sarok Június 11. 15 órától 
Kelenföld Városközpont Június 7. 16 órától Budaörsi–
Sasadi út sarok Június 8. 16 órától Gazdagrét Posta Június 
9. 16 órától Gazdagrét Eleven Center Június 10. 16 órától 
Őrmező Spar Áruház

A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség 
és a Magyar Kereszténydemokrata 

Szövetség szeretettel várja az érdek-
lődőket 2004. június 8-án 17 órától 

a Szent Imre Gimnázium dísztermé-
ben tartandó rendezvényére.

Házigazda: Deák András
országgyűlési képviselő, a 15. egyéni 

választókerület elnöke

Díszvendég: Simicskó István
országgyűlési képviselő, 

a honvédelmi bizottság alelnöke
cím: 1114 Villányi út 27.

Választási gyűlés 
a Szent Imre 

Gimnáziumban

A mi Európánk itt van Magyarországon!

ÚJBUDA  BUDAPEST  MAGYARORSZÁG  EURÓPA

Szeretettel várjuk 2004. június 2-án, szerdán 19 órakor 
a Feneketlen-tónál, a Budai Parkszínpad melletti sétányon.

Európai este 
Újbudán

2004. június 2-án

VENDÉGEINK
Kovács László, az MSZP elnöke, 

külügyminiszter
Lendvai Ildikó, az MSZP parlamenti 

képviselőcsoportjának vezetője
Dr. Lévai Katalin esélyegyenlőségi miniszter

A MŰSORBAN FELLÉPNEK
Benkő László, az Omega együttes vezetője

Détár Enikő — Bardóczi Attila
Eszményi Viktória — Heilig Gábor

100 Folk Celsius együttes
Maróth Viki és a Nova Kultúr Zenekar

Az MSZP 
Európa-kampány Újbudán
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A vezérigazgatói irodát és az előtte 
lévő folyosót jó ízléssel válogatott fest-
mények és még a Westelként szerzett 
elismerések díszítik. Az US West-díj, 
a Deutsche Telekom legjobb cége, a 
Szféra-díj, a Dale Carnegie-díj mel-
lett ott van a Közgazdaságtudományi 
Egyetem díszpolgára oklevél 1999-
ből – amit előadásokkal, kiemelkedő 
tudás átadásával lehet kiérdemelni 
–, és a sportsikereket jelző elismeré-
sek is. Beszédes, hogy a legnagyobb 
elismerést, a 2001-ben elnyert Európai 
Minőség-díjat nem a szobájában tart-
ja, hadd lássák kollegái, és az erre já-
ró vendégek is. Kellemes meglepetés, 
hogy az interjú közben nem csörög-
tek a mobilok, csak a beszélgetés for-
gott végig körülöttük. Sugár András 
a topmenedzserek közül is kitűnik 
humorával és fesztelen viselkedésével. 
Pályaívét ismerve ez nem meglepetés.

 Vezérigazgató úr soha nem akart dip-
lomata lenni, minden adottsága meg 
van hozzá...

Én visszatekintve a pályámra nem 
látok ilyen elágazási lehetőséget. A 
családból hoztam a technika szere-
tetét, gyakran asszisztáltam apám 
néprádió bütykölései közben. A meg-
határozó a Kandó Kálmán technikum 
volt, ami olyan indíttatást, tudást, 
alapot adott, hogy nemcsak egyenes 
út vezetett a villamosmérnöki karra, 
de még csak nehéznek sem tűnt az 
egyetem a középiskola követelmé-
nyei után. Az első munkahelyemen, 
az Elektromechanikai Vállalatnál a 
televízió- és az URH-rendszerek fej-
lesztésével foglalkoztam. Ez 24 órás 
folyamatos szolgáltatást feltételez, 
így a későbbiekben semmi megráz-
kódtatás nem ért, amikor a mobilnál 
ezzel a természetes követelménnyel 
találkoztam. Ide tartozik az is, hogy 
Amerikában átéltem, közelről láttam 
a Bell monopóliumának megszűnését, 
a hét „baby bell” létrejöttét. Korábban 
elképzelhetetlen verseny kezdődött. 
Tudtam és számítottam arra, hogy ez 
a folyamat Európába is elérkezik. Így 
a magyar–amerikai tulajdonú Westel 
Rádiótelefon Kft.-t kellő tapasztalat és 
elképzelés birtokában irányíthattam.

 Milyen benyomásokat szerzett New 
Yorkban?

Rendkívüli kihívás volt számomra 34 
évesen helytállni abban a nyüzsgő, 
pezsgő világban, és csodálatos élmény. 
Tapasztalatokat szereztem, megtanul-
tam az amerikai üzleti kultúrában 
eligazodni. Olyan emberekkel talál-
koztam, mint a World Trade Center 
akkori elnöke Peter Goldmark, aki 
második generációs magyar ember, 
és egyben a híres zeneszerző család 
sarja. Sok jó ötletet magamba szív-
tam, ott voltam például a Centrál 
Park legendás előadásain. Nem szé-
gyen másoktól tanulni, elárulhatom, 
hogy innen származik a Kapcsolat-

koncertek ötlete. Tavaly, amikor itt 
járt Elton John, mondtam is neki, hogy 
húsz éve részt vettem a New York-i 
koncertjén. Az akkori közös élmény 
még így, két évtizeden is átívelt.

  Milyen volt a kezdet, és miért éppen 
itt telepedtek le a Prielle Kornélia ut-
cában, illetve a Kaposvár utcában?

1993-ban 50-ed magammal kezdtem 
a cég felépítését. Helyet kerestünk, 
és nekem itt, ebben a kerületben 
volt kapcsolódásom. A Csőszer te-
lephelyén vetettük meg a lábunkat, 
itt adtuk el az első SIM-kártyákat. 
Átalakulóban volt ez az ipari övezet, 
felszámolták a Kaposvár utca 5–7.-ben 
a 43-as Állami Építőipari Vállalatot. 
Megvettük az épületet, gyorsan át-
alakítottuk, ahogy egy szint elkészült, 
már költöztünk is. Később a Csőszer 
raktárat vettük meg. Masszív falú, de 
olajjal átitatott, döngölt talajú épület 
volt. Önálló rehabilitációs programra 
volt szükség: talajcserére, építészek jó 
ötleteire, hogy a mai állapot előálljon. 
Kezdetben a legfontosabb eszköz a ci-
pőtisztító volt, mert híd még nem volt, 
de sár bőven. Dolgoztunk folyamato-
san, fejlődött a mobilpiac, és mi is. A 
Budafoki út felőli A épületünk már 
építészeti díjat kapott. A vörös téglafal 
mutatja,  hogy mi is az Infopark részei 
vagyunk, összeért a két fejlesztés.

  Itt a sarkon, ha nem is Westeles tem-
póban, újra építkeznek. Egy marko-
lógép és öt lapátos ember jelzi ma 
reggel a munkát. Mit építenek?

A fejlesztő részlegünknek készül egy 
modern, ovális alakú, üveggel borí-

tott gyönyörű épület, amely a környék 
jellegzetes, meghatározó építménye 
lesz, valamint összekötő, kiszolgáló 
lepényépület a már most is meglévő 
és az új építmény között. Ebben az év-
ben kell elkészülni nulla szintig, ami 
négy és fél szint mélygarázst jelent. 
Ez Budapesten a második legmélyebb 
garázs lesz, s itt a Duna mellett alapos 
technikai kihívás a tervezőnek és kivi-
telezőnek egyaránt. Jövőre felhúzzák 
az épületet, 2006 tavaszán pedig sze-
retnénk birtokba is venni.

 Ez a fejlesztés optimizmusra vall. 
Igaz, közel négymillió aktív SIM-kár-
tyával meghatározó szereplői a hazai 
mobilfóniának.

Részesedésünk 48 százalék a hazai 
mintegy 8 milliós mobil-piacon. Miért 
ne lennénk optimisták? Ügyfélkörünk 
jó, a tevékenységünk eredményes. 
Erre utal az is, hogy a számhordozha-
tóság bevezetése óta enyhe pluszban 
vagyunk, tehát többen jönnek hoz-
zánk, mint ahányan más szolgáltatót 
választanak .

 Jelenleg háromszereplős a piac. 
Itthon a Westel volt a legnagyobb, a 
reklámok szerint viszont egyik vetély-
társuk a világon a legnagyobb. Tart 
tőlük, esetleg ezért lettek T-Mobile?

Idehaza mi vagyunk a legnagyobbak, 
és tartom magam a Darnyi Tamás 
által sokat idézett edzői taktikához. 
A világbajnok edzője, Széchy Tamás 
ugyanis azt mondta, úgy lehet ver-
senyt nyerni, hogy az úszó a táv elején 
megnyugtató előnyt szerez, amit az-
tán a táv többi részén már csak növel-
nie kell. A versenyhez minden képes-
ségünk és feltételünk meg van. Nem 
tartunk senkitől és semmitől. A szá-

mok bűvöletétől sem. A Vodafone 120 
milliós, a T-Mobile jelenleg 90 milliós 
ügyfélkörű. Tárgyalások folynak fran-
cia és olasz társaságok bevonásával 
a még jobb szolgáltatás érdekében. 
Akkor 150-170 millió előfizetője lesz 
a FreeMove szövetségnek, ám akkor 
sem fogjuk hirdetni, hogy elsők va-
gyunk a világon, mert úgy tűnik, ezt 
a helyet tartósan kibérelte a kínai pi-
acvezető mobilcég, amelynek jelenleg 
150 millió előfizetője van, és ráadá-
sul havonta 5 millióval gyarapszik az 
ügyfélköre.

 Maradjunk itthon. Induláskor az ez-
redfordulóra 230 ezer ügyfelet ter-
veztek, ám ezt már egy évvel koráb-
ban majd egymillióval megfejelték. 
Most könnyebb megjósolni, lesz-e 
Magyarországon tízmillió mobil?

Én száz százalékkal optimistább vol-
tam, ám az akkori amerikai résztu-
lajdonos képviselői ezt a tervszámot 
fogadták el. Lesz tízmillió mobil Ma-
gyarországon, de a fejlődés mennyisé-
gi szakasza lelassul, a telítettség mára 
81 százalékos. Egyre inkább előtérbe 
kerül a szolgáltatások szélesedő skálá-
ja, a komfortosság, a külföldön is hasz-
nálhatóság és az árak. Persze bizonyos 
új funkciók meghonosítása, például 
egyes háztartási gépek SIM-kártyával 
való ellátása ma még nem látható fej-
lődést eredményezhet.

 A mobilok számának növekedésével 
az egy fogyasztóra jutó fajlagos bevé-
teli mutatószám, az ARPU tavaly 5800 
forintról 5200 forintra csökkent. Ez a 
felhasználóknak nyilván jó.

Ez a mutató folyamatosan csökken, 
jelenleg 5000 Ft alatt van. Az elter-
jedtség növekedése és a versenyhelyzet 

miatt csökkennek a tarifák, a legújabb 
ügyfelek kevesebbet használják a ké-
szülékeiket. Ez más piacokon is így 
van, eszerint kell tervezni, takarékos-
kodni, és versenyképesnek maradni.

 Milyen tényezők játszanak szerepet a 
mobil-fejlődésben, mi a trend?

Rengeteg a lehetőség. Az SMS példá-
ul már 1987-ben használatra készen 
állt, mégis csak 1997-ben robbant be 
az életünkbe. Van egy tanulási folya-
mat, amit be kell kalkulálni. A GSM 
legfejlettebb funkciója például az 
EDGE szolgáltatás, ami 100 kilobit/
secundum átviteli sebességet jelent. 
Viszont nagyon kevés az olyan ké-
szülék, amelyik ezt a funkciót tudja is. 
Vagy említhetem az MMS, tehát kép-
küldő funkciót. 2002 márciusában itt 
nálunk volt a világpremierje, erre mél-
tán lehetünk büszkék. Ennek a szol-
gáltatásnak a kiteljesedéséhez nyilván 
hozzájárul majd, hogy hamarosan 1-2 
megapixeles felbontású fotót lesznek 
képesek készíteni a készülékek, s már 
vaku is lesz rajtuk. Ezzel olyan képeket 
lehet küldeni az ismerősöknek, ami 
jó minőségben ki is nyomtatható. Ez 
még a profi fotósok számára is kihívás 
lesz: a tervezett MMS-versenyünkön 
nem biztos, hogy profi nyeri el a nap 
legszebb képe elismerést. Végülis a pi-
ac dönti el, hogy a számos új lehetőség 
közül mire tart igényt, értelmesen fel 
lehet-e használni 6-10 giga tárolókapa-
citást a mobiltelefonban, mikor terjed 
el a minden korábbinál rugalmasabb 
zseblevelező rendszer, a Black Berry, 
vagy a mobilos helymeghatározó.

  Mennyire fontos a T-Mobile számára a 
kapcsolattartás ezzel a városrésszel, 
Újbudával?

Itt élünk, részesei voltunk és vagyunk 
a kerület, a főváros fejlődésének. 
Az ablakon kitekintve látható, hogy 
a környezetünk is gyors iramban 
változik, új épületek sora bújik ki a 
földből. Jó kapcsolatokat ápolunk 
a Polgármesteri Hivatallal, hátteret 
adunk a mobilkormányzat, mobil-ok-
mányiroda működéséhez, ami egyre 
több itt élő számára könnyítheti meg 
a hivatali ügyintézést. Érdeklődünk 
a helyi sportélet fejlesztése, fejlődése 
iránt is, ugyanúgy szurkolunk a tüske-
csarnok befejezéséért, az egész kerület 
fejlődéséért, mint bárki, aki itt él.

  Befejezésül egy személyes kérdés. 
Saját maga mit használ azokból a le-
hetőségekből, amit a cége kínál?

Mindent kipróbálok. A készülékeket 
gyakran cserélem, hadd tapasztaljam 
meg, mit is kínálnak nekünk a gyár-
tók, mire számíthatnak az ügyfeleink. 
Arra viszont nem vágyom, hogy nyil-
vános e-mail-címem legyen, és oda-
haza kinyissam a levelesládát Az esti 
e-mailezgetés helyett inkább a csalá-
dommal vagyok, teniszezem vagy pi-
henek.

Halász Lajos

A versenyhez minden képességünk 
és feltételünk megvan

Sugár András kerületi kötődéséről, a Westel múltjáról, a T-Mobile jövőjéről

Sugár András 58 éves. A BME 
Villamosmérnöki karán szerzett 
diplomát, és a kerülethez köti első 
munkahelye is: fejlesztőmérnökként 
az Elektromechanikai Vállalatnál 
URH- és televízióadások hangrend-
szerével foglalkozott. Később a 
Külkereskedelmi Minisztériumban 
dolgozott, majd 34 évesen a New 
York-i magyar képviseletre került, 
ahol öt meghatározó esztendőt 
töltött el. Hazatérve a gazdasági 
életben vállalt vezető szerepe-
ket, többek között a Transelektro 
Rt. vezérigazgatóhelyettese volt. 
Első ember 1991-ben, a Westel 
Rádiótelefon Kft.-nél lett. 1993-tól, 
megalapításától irányítja a Westel 
Mobil Rt.-t, amely épp napjainkban 
alakul át T-Mobile Magyarország 
Rt.-vé. Második házasságában él, 4 
lányuk van. A társasági tenisz barátja, 
szereti a zenét és érdeklődik a más 
kultúrák iránt.

Sugár András:  Nem szégyen másoktól tanulni
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A TV11 MŰSORA
2004. MÁJUS 26–JÚNIUS 9.

Klubprogramok
MOZGÁSSÉRÜLTEK KLUBJA

Keveháza u. 19–21.

JÚNIUS 9. 14.00: klubnap.

VÖRÖSKERESZT CSEVEGŐKLUB
Neszmélyi út 36.,  Idősek Otthona

JÚNIUS 11. 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.

JÚNIUS 15., SZERDA: klubnap.

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

Baba-Mama klub: szerda délelőttönként 
9.30–11.30-ig.
Gyermeknéptánc: csütörtök délutánon-
ként 16.15–17.45-ig.
Evangelizációs szakosztály: házas hittan 
szerdánként 20.15

Művelődési ajánlatok
A38 - ÁLLÓHAJÓ

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

MÁJUS 27. 21.00 Art Aid No. 2. Jammin’ 
around the world Honeyball (ska-punk-
reggae), 
MÁJUS 28. 22.00 Neonmusic presents: 
PanSonic - live (FIN)(Blast First), Alex 
Patterson - DJ Set, (The Orb), Prell - live 
(Optimal), Kraak, DJ set (ParaRadio) Tigris 
(reggae), Tanu Tuva (electro-world), 
Turbopausa (electronic).

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

HÉTFŐ 18.00: Tajcsi-csikung foglalkozás.

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

JÚNIUS 4. 18.00 az AKH Opera- és Dalstú-
dió és az AKH Gesualdo Kamarakórus 
közös koncertje.
JÚNIUS 5. 14.00 Gyermeknap: 
aszfaltrajzverseny, íjászbemutató, kézmű-
ves-foglalkozás, ügyességi versenyek.
JÚNIUS 10. Családok a Családokért Polgári 
Egyesület vására.
HÉTFŐ 14.00–16.00-IG: Életet az éveknek 
Nyugdíjas Klub, a Vöröskereszt 11/16 és 
11/17 sz. alapszervezete;
16.00–18.00-IG: Családok a Családokért 
Polgári Egyesület (klubnap);
18.30 AKH Gesualdo Kamarakórus (próba).
KEDD 14.00: Albertfalvai Keresztény Társas 

Kör Nyugdíjas Klubja.
SZERDA 17.00–19.00-IG: Albertfalvai 
Polgárok Köre.
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00-IG és 
SZOMBATON 10.00-14.00-IG internetezés.

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

MÁJUS 29. 16.00 Sorozat a magyar 
történelem érdekes és vitás korszakairól. 
Előadó: dr. Tóth József, történelemtanár.
JÚNIUS 4. 19.00 Slawomir Mroźek: Károly
A Theatrum Színiakadémia vizsgaelő-
adása.
A NYUGDÍJAS KLUB júniusi programjairól 
bővebb információ a www.bmknet.hu 
portálon olvasható.
TANFOLYAMOK: vasútmodellklub; vasút-
modell szakkör (10–18 éves korig); ge-
rinctorna; kerámia szakkör felnőtteknek, 
gyerekeknek; callanetic’s torna; fotóklub; 
ikebana klub; számítógépes tanfolyamok.

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

MÁJUS 26. Magyarpéterlaki banda (Csiszár 
Aladár).
JÚNIUS 2. 18.00 tánctanulás Savanyúval; 
20.00: Téka együttes, magyar népzenei 
koncert és táncház.
JÚNIUS 4. 20.00 Elsa Valle
Latin est, ráadás koncert.
JÚNIUS 9. 18.00 tánctanulás Savanyúval;
20.00 erdélyi zenék klubja
 Magyarpalatkai banda.
JÚNIUS 10. 20.00: Fonó zenekar-klub.
JÚNIUS 11. 20.00 Tatros együttes, moldvai 
csángó táncház, nyilvános évadzáró.
A külön nem jelölt programok 20 órakor 
kezdődnek.

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

MÁJUS 29. 10.00 Használjuk újra
kézműves-foglalkozás.
JÚNIUS 5. 10.00 Használjuk újra
kézműves-foglalkozás 2.
JÚNIUS 6. 10.00 Vasárnapi Matiné, zenés 
gyermektáncház

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

JÚNIUS 4. 18.00 Jakab Éva táncpedagógus 
növendékeinek évadzáró táncbemutató-
ja. Zongorán kísér: Csík Klára.
JÚNIUS 5. 18.00 Pannónia Klezmer Band 
koncert és táncház.
HÉTFŐ 9.00–12.00-IG (csütörtök 9.00-től 
is) Tücsök-zene: muzsika klub gyerekek-
nek 6 hónapostól 4 évesig;
19.00 Greenfields ír táncház.
KEDD 17.00 Muzsikás Gyermektáncház és 
kézművesműhely.
KEDD, SZERDA, PÉNTEK 9.30 Zsebi baba 
délelőtti játszóháza.
SZOMBAT 13.00 XI./11. Lágymányosi 

Bélyeggyűjtő Kör.
VASÁRNAP 8.00 Budapesti Hobby Klub.
Könyvtári nyitva tartás: H., K., P.: 13–19-
ig, Sze.: 9–15-ig, Szo.: 9–12-ig, Cs., 
Vasárnap: zárva.

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

MÁJUS 29. 10.00–18.00 különleges 
gyermeknap: korcsolyázás, kézműves-fog-
lalkozások, csokievés és aszfaltrajzverseny.
A XI. kerület első eMagyarország pontjá-
nak átadása;
MÁJUS 29. 10.00 a Kréta évfolyamzáró 
szerkesztőségi ülése.
KEDD 10.00 Eklektika klub.
SZERDA 18.00 Szülők Gazdagréti 
Egyesülete, fogadóóra.

HÉTKÖZNAPOKON 10.00–19.00 ÓRÁIG 
internetezési lehetőség.
A tanfolyamok június 11-én érnek véget!

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 színházi 
műhely.
VASÁRNAP 8.00 róm. katolikus szentmise.

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

MÁJUS 29. 16.00–20.00 Táncház.
MÁJUS 30 17.00 Vasárnapi házimuzsika.
JÚNIUS 5. 19.00 Nosztalgia parti.

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

SZÍNHÁZAK

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

MÁJUS 27. Bolond vasárnap.
MÁJUS 29. Dzsungel (évadzáró előadás).
A külön nem jelölt előadások 19 órakor 
kezdődnek.

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

MÁJUS 29. 20.00 Évadzáró. Andaxínház: 
Belső hangok (bemutató).
JÚNIUS 5-6. 20.00 Dóczy Péter: Baalbek 
(bemutató)

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

MÁJUS 28. 20.00 Mezei Mária művészeti 
iskola bemutatója.
JÚNIUSTÓL NYÁRI SZÜNET

KIÁLLÍTÁSOK     

 ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI 
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

JÚNIUS 11-IG Varga Gábor festőművész 
kiállítása.
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dayka Margit-em-
lékszoba.
Nyitva munkanapokon 14–18 óra között.

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

JÚNIUS 10-IG Abonyiné Serbán Lia grafikus-
művész Feketén-fehéren című kiállítása.

 CONGRESS PARK 
HOTEL FLAMENCO 
Tas vezér u. 7.

JÚNIUSBAN 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

Az FMH kézműves köreinek kiállítása: 
kosárfonók, foltvarrók és kézimunkázók 
mutatják be munkáikat.
JÚNIUS 1-JÉTŐL 20-IG Frankl Géza fest-
ménykiállítása.

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

MÁJUS 28-TÓL A Föld, ahogyan mi látjuk 
című kerületi gyermekrajz-kiállítás lá-
togatható. Nyitva hétköznap 10–16 óráig.

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

JÚNIUS 3-ÁN 11–15 ÓRÁIG: Első csütörtök, 
művésztalálkozó.
JÚNIUS 11-ÉN 17 ÓRAKOR: Emlékezzünk 
Sinkovits Imrére. Vetítés és beszélgetés 
Sinkovits-Vitay Andrással.
Nyitva minden szerdán 15–18 óráig.

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

JÚNIUS 2-IG Rápolti Katalin fotókiállítása.
JÚNIUS 5-TŐL JÚNIUS 13-IG Vass László 
faintarzia-kiállítása.

 SCHEFFER GALÉRIA
 Kosztolányi  D.  tér 4. 

JÚNIUSBAN Vetlényi Zsolt, Paál Zsuzsa és 
Csobán András közös festménykiállítása.

  TETŐ GALÉRIA 
Ecsed u. 13.

MÁJUS 29-IG Ördögh László és Noémi A 
digitális olaj című közös kiállítása. Nyitva 
hétfőtől csütörtökig 17–20 óra között.

 XI. KERÜLETI HELYTÖRTÉNETI 
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. 
Csoportokat is szívesen látnak előzetes 
bejelentkezés alapján.

MÁJUS 26.   SZERDA
 18.00 a május 24-i adás ismétlése 
 20.15 Csőmontázs, összefoglaló
 20.45 Őseink nyomában
 21.15 a Főnix TV műsora
22.00  a 9STV műsora

MÁJUS 27.    CSÜTÖRTÖK
 9.00 ismétlés

MÁJUS 28.    PÉNTEK
 18.00 és 22.30 ismétlés

MÁJUS 29.    SZOMBAT
 9.00, 14.00 és 23.00 ismétlés

MÁJUS 30.   VASÁRNAP
 9.00, 13.00 és 23.00 ismétlés

MÁJUS 31.    HÉTFŐ
 4.00 a május 24-i adás ismétlése
 18.00 Magazin 11 KÜLÖNKIADÁS
  A tartalomból: dr. Filipsz Andrea a
  választási tudnivalókról, a pártok
  üzenetei az EU-választások előtt
  László atya a pünkösdhétfőről
 18.45 Sport 11
 19.00 Életközelben
 19.10 SzivárványSzín
 19.40 Biztos, ami biztos
 20.10 Bivalyrezervátum

JÚNIUS 1.   KEDD
 18.00 és 22.30 a május 31-i adás ismétlése
  benne: Magazin 11 különkiadás

JÚNIUS 2.   SZERDA
 18.00 a május 31-i adás ismétlése
 20.40 Csőmontázs összefoglaló
 21.10 A Pasterzen gleccser

 21.40 a Főnix TV műsora
 22.10 a 9STV műsora

JÚNIUS 3.   CSÜTÖRTÖK
 9.00 a május 31-i adás ismétlése
 18.00 RENDKÍVÜLI ÉLŐ ADÁS:
  Vitaműsor az EU-választás előtt
  a pártok részvételével
 22.30 A Vitaműsor ismétlése

JÚNIUS 4.   PÉNTEK
 18.00 és 22.30
  a június 3-i vitaműsor ismétlése

JÚNIUS 5.   SZOMBAT
 9.00, 14.00 és 23.00
  a május 31-i adás ismétlése

JÚNIUS 6.   VASÁRNAP
 9.00, 13.00 és 23.00
  a május 31-i adás ismétlése

JÚNIUS 7.   HÉTFŐ
 4.00 a május 31-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 Busójárás

JÚNIUS 8.   KEDD
 18.00 és 22.30 a június 7-i adás ismétlése

JÚNIUS 9.   SZERDA
 18.00 a június 7-i adás ismétlése
 20.40 Csőmontázs összefoglaló
 21.10 Mount Blanc
 21.40 a Főnix TV műsora
 22.10 a 9STV műsora

JÚNIUS 6. 8.00–14.00 Autómodellbörze.
HÉTFŐ 18.00 Happy Bike Team bringás 
klub.
KEDD 15.00 gyerek kézműves-foglalkozás; 
17.00 ifjúsági klub.
SZERDA 17.00 bridzs-klub.
PÉNTEK 18.00 festőiskola.
MINDEN HÓNAP ELSŐ HÉTFŐJÉN 15.00 
Nyugdíjas klub.
MINDEN HÓNAP ELSŐ PÉNTEKÉN 
Autómodellklub.

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

JÚNIUS 4. 19.00 elsőpéntek Életige imakör 
a Szt. Imre-házban.
JÚNIUS 6. Szentháromság ünnepe.
JÚNIUS 8. 16.30 taizé imaóra a temp-
lomban.
JÚNIUS 9. 19.30 bibliai elmélkedések Ákos 
Előd atya vezetésével a Szt. Imre-házban.
SZERDA: 18.30 Placid atya katekézise;
CSÜTÖRTÖK 20.00: fiatal házasok beszél-
getése;
SZOMBAT 7.00 zsolozsma, reggeli dicséret, 
17.30 zsolozsma, esti dicséret a Szent 
Gellért oltáránál.

TIT STÚDIÓ
Zsombolyai u. 6. T.: 385-0514 www.tit.hu, info@tit.hu

MÁJUS 26-TÓL JÚNIUS 9-IG Öveges-
emlékterem kiállítása csoportok részére 
(előzetes bejelentkezés alapján).

MÁJUS 26. 18.00 ásványbarát kör: 
Meteorit, tektit-bemutató.
MÁJUS 27. 17.00 Bonsai Egyesület: 
Növényvédelem a bonsaikertben. Idős 
boróka alakítása.
JÚNIUS 3. 17.00 díszmadár  klub: Vad- és 
díszmadarak keresztezésének genetikája.
JÚNIUS 7. 18.00 akvarista klub: Ívás-
serkentési módok, konzultáció; tenge-
rimalac barátok: Tengerimalac-tartás a 
szabadban.
GOMBÁSZ KIRÁNDULÁS:
JÚNIUS 5. Szépvölgyi túra. Vezető: Anderle 
Györgyné. Találkozás: 7.40-kor a III. ker., 
Kolossy tér, a 65-ös busz végállomásánál.

Túraajánlat
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 talál-
kozó). Túravezető: Kremser Ferenc.
A hétvégi vonatos túrákra az előző túrákon 
lehet jelentkezni.
A pilisi túrák találkozója 7.15 órakor a 
Batthyány téri HÉV-végállomáson.
JÚNIUS 5. KÉKTÚRA. Gerecse-hegység: Al-
sógalla–Somlyóvár–Szárliget. Táv: 20 km.
JÚNIUS 6. Budai-hegység: Normafa–Mak-
kosmária–Sorrento–Csiki csárda–Suci 
túra. Táv: 18 km.

Mintegy fél éve indították el a 
Budapesti Művelődési Központ-
ban (BMK) Kattints rá nagyi! 
címmel az első számítástechni-
kai tanfolyamot idősebbek szá-
mára. Most hat, frissen végzett 
internet-nagymama vehette 
át diplomáját május 3-án a 
BMK-ban. A diplomákat Görög 
András alpolgármester adta át a 
végzetteknek. Idén a XI. kerületi 
Önkormányzat 15 tanfolyamot 
támogat, amelyekre előzetesen 
több százan jelentkeztek.

Kattints rá!

Az európai parlamentet és 
annak működését bemuta-
tó kiállítások az alábbi hely-
színeken és időpontokban te-
kinthetők meg Budapesten:
ELTE TTK, AULA (Bp. XI., Pázmány 
sétány 1/c.) május 3–11. 8.00 
és 18.00 óra között.
FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
(Bp. XI., Haller u. 27.) május 
6–13. 8.00–20.00 óra között. 
MILLENÁRIS PARK C. ÉPÜLET, AULA 
május 13-tól–június 13-ig  
10.00–18.00 óra között.

EU-kiállítás

Az utcát, teret elnevezték, megszavazták, írásba foglalták, megren-
delték a táblát, valaki legyártotta, más átvette és kihelyezte. Íme!

Issza vagy nem issza?
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 Mit tart a legfontosabbnak életében?
A ciszterci rendben elég hamar rá-
jöttem arra, hogy a szentírás az élő 
Istennek az egyik megjelenési formája. 
Istent Igének is nevezik. Az ige szó pe-
dig az alapja az igézni szónak. Az igéz 
pedig azt jelenti, hogy ha kimondok 
valamit, abból valami átmegy a má-
sikba. Számomra az igézés életadást 
jelent.

 Miért Újbudán tartja hatvanéves papi 
jubileumát? 

Egyszer Beloianniszban tanítottam 
néhány hónapig. Az ottani kétnyelvű 
iskola igazgatója mondta, hogy alap-
vetően egy dologra kell megtanítani 
a gyerekeket, hogy tudjanak köszön-
ni, megköszönni. Az ő bölcsessé-
gét gyakorlom, amikor hálát adok a 
szentimrevárosi közösségben is az 
elmúlt hatvan évért. 1934-től kezd-
ve először diákként, majd tanárként 
és lelkipásztorként dolgoztam itt, ide 
szólt az áldásom, itt kell hálát is ad-
nom, köszönetet mondanom. Azért 
Zircen, a ciszterciek központjában is 
tartunk majd egy kis ünneplést.

 Hetven éve ismeri a XI. kerületet. Mi 
változott időközben Újbudán?

Régebben könnyebb volt az emberek-
kel szót érteni. Nem volt mindenki-
nek saját nyelve. Ma az embereknek a 
saját egyéni érdekük a nyelvük. Nem 
azt mondják, hogy „mi”, hanem hogy 
„én”. Pedig József Attila azt mondta, 
hogy az ember tisztára mosni arcát 
csak a másik ember arcában tudja. 

 Mit tesznek a ciszterci szerzetesek 
Újbudáért?

Testileg és lelkileg is próbálnak ten-
ni az emberekért. Testileg az egyházi 
karitászban. Lelkileg pedig próbálnak 
az iskolában olyan embereket nevelni, 
akik az életükben akárhova is jutnak, 
jók legyenek. 

Gianone Péter

HITÉLET 72004. MÁJUS 26. ÚJBUDA

Gyémántmisét tartott május 
16-án, pappá szentelésének hat-
vanadik évfordulóján Kerekes 
Károly ciszterci apát a Szent Imre 
Plébániatemplomban. 

Károly atya zirci apátként évekig irá-
nyította a hazánkban élő ciszterci 
szerzeteseket, és az ő apátsága ide-
jén kapta vissza a rend az államtól az 
akkori József Attila, ma Szent Imre 
Gimnáziumot. Hatvanéves papi jubi-
leuma előtt beszélgettünk vele a Bartók 
Béla úti Szent Imre Lelkészségben.

 Mi jut eszébe elsőre gyémántmiséje 
kapcsán?

A papságom jut az eszembe először. 
A Bibliában azt olvashatjuk, hogy az 
Isten országa köztetek van, az Isten 
országa bennetek van. Isten országa 
Isten „úrságát” is jelenti. Azáltal, hogy 
pap vagyok, ennek aktív része lettem. 
Nemcsak befogadni, hanem adni is 
tudok. A szent adását nevezik áldás-
nak. Én részesedtem a szentből és a 
szent adásának, az adásnak a képessé-
géből. A papság az én megélésem sze-
rint áldás. A kapott áldás továbbadása, 
ennek rettenetesen örülök. 
 Pontosan hatvan évvel ezelőtt, 
május 16-án szentelt pappá Zircen 
Mindszenthy József veszprémi püspök, 
későbbi esztergomi érsek. Tudom, 
hogy ténylegesen akkor kezdődött 
papságom, amikor a püspök a fejemre 
tette a kezét, de engem akkor jobban 
megérintett az az áldás, amit szüleim-
től kaptam aznap reggel a családi ház 
küszöbén térdelve.

 Mit jelent  ez a hatvan év?
Hatszor tíz esztendőt jelent számom-
ra. A számok mindig jelek a szentírás-
ban. A hat, a hatnapos munkát jelenti 

a teremtés történetében. Isten azért ál-
lította az édenbe az embert, hogy mű-
velje és őrizze azt. Ez azt jelenti, hogy 
figyelnem kell, mit csinálok, hogy dol-
gozom azzal az áldással, amit kaptam. 
A 10-es szám pedig az alsó és felső 
világot, a mikrokozmoszt és a mak-
rokozmoszt jelenti nekem. Az emberi 

mikrokozmosz, az érzékelés világa: 
a látás, a hallás, a szaglás, az ízlelés és 
a tapintás, az 5 érzék. A világnak, a 
makrokozmosznak pedig a föld, a tűz, 
a víz, a levegő az összetevője, és még 
valami, a kvinta esszencia, a lélek, ez 
a másik öt. Az emberi érzékelésből és 
a világ részeiből jön össze a tíz. Tehát 
a 60-as szám, a 6-szor tíz számomra 
különlegesen kerek egész. 

Tudni kell megköszönni...
Hatvan éve szentelték pappá Kerekes Károlyt

Piaci percek a Fehérvári úti Vásárcsarnokban

Képmás-est lesz május 27-én 18 órá-
tól a Szent Margit Gimnázium dísz-
termében (XI., Villányi út 5–7.). A 
Keresztény Európa? című beszélgetés 
meghívott előadói: Beer Miklós katoli-
kus püspök, Gáncs Péter evangélikus 
püspök és Balog Zoltán református 
lelkész, a Polgári Magyarországért 
Alapítvány főigazgatója, akikkel 
Szikora József, a MAKUSZ elnöke, a 
Magyar Katolikus Rádió közéleti mű-
sorainak főszerkesztője beszélget.
 Bár az ügy egyre inkább eldön-
töttnek látszik, mégis újra és újra 
felmerül a kérdés: keresztény-e, ke-
resztény lesz-e alapokmánya szerint 
is Európa. Helyesebben: elfogadják-e 

Képmás-est

Károly atya gyémántmisét celebrál

a közös intézményrendszerhez tar-
tozó országok, amelyek nevében az 
Európai Konvent készíti az unió al-
kotmányának szövegtervezetét, hogy 
az öreg kontinens történelme, kultú-
rája a kezdetektől máig együtt halad a 
kereszténység történetével, az egyház 
fejlődésével, az egyház által is hordo-
zott kultúra és civilizáció társadalmi 
jelenlétével? E problémát járják körül 
a Képmás-est vendégei. Szándékuk, 
hogy ne csak arra a kérdésre adjanak 
választ, hogy mi az esélye annak, hogy 
Európa keresztény gyökerei említést 
nyernek az alkotmányban, hanem 
bemutassák azt is, hogy mennyire volt 
keresztény földrészünk a múltban, ne-
vezhető-e Krisztus-követőnek a XXI. 
század hajnalán.

(n. n.)

Áru megnevezés: Ár: tól-ig (Ft)

sárgarépa 168–486
sertéscomb 758–909
gyökér 454–909
sertéslapocka 758–799
zeller 120–150/db
sertéskaraj 749–898
burgonya 128–340
csirkecomb 418–538
vöröshagyma 168–269
csirkemell 699–739
paradicsom 340–560
csirkeaprólék 310–396
paprika 60–130/db
csirke farhát 125–180
karfiol 398–500
pulykamell 1048–1200
fejes káposzta 98–200

Áru megnevezés: Ár: tól-ig (Ft)

kelkáposzta 148–260
marha lábszár 980–1080
fejes saláta 80–150
marha felsál 1150–1280
uborka 180–248
ponty szelet 1200
retek 60–100/cs
tojás 19–22
karalábé 50–120/db
gomba 298–460
alma 98–360
sertésmáj 400
szőlő 980
citrom 298
narancs 298
mandarin 348
banán 248–298

Bőséges kínálat,
kedvező árak a piacon

2004. május 20-án lett 100 éves dr. Dombi Miklósné, akit e jeles napon Görög András 
alpolgármester köszöntött az újbudai önkormányzat nevében. Az ünnepséget a 
Jászberényi u. 82. alatt található idősek otthonában tartották. Ida néni 56 évig dol-
gozott gyermekorvosként. Különösen meghatódott, hogy számos köszöntőlevelet 
kapott egykori kis betegeitől. Az ünnepségen jelen volt Ida néni családja és az otthon 
dolgozói. Képünkön dédunokája, Förhécz Evelin mond köszöntőt.

Ida doktornéni százéves lett
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Izgatott készülődés, virágcsokrok, 
terített asztalok, közben sorban 
állás a szokásos vércukor- és 
vérnyomásmérésre. Tízéves évfor-
dulóját ünnepelte május 19-én a 
Cukorbetegek Albertfalvai Klubja.

Hiba Mihályné Marikát, a klub ve-
zetőjét nehéz volt megtalálni ezen az 
alkalmon. Sürgött-forgott klubtagjai 
körében, rendezkedett, hogy minden a 
legtökéletesebb legyen a szép évfordu-
lón. Miután kis szünetet engedélyezve 
magának válaszolt kérdéseimre, kide-
rült, ő nem szenved ebben a betegség-
ben, a társaság vezetésének felvállalá-
sakor a segítő szándék vezérelte.  
 Kerületünkben, 48 éve foglalkozik 
szociális ügyekkel a Vöröskereszt egy-
kori titkára, aki immár tíz éve fogla-
latoskodik a Cukorbetegek Budapesti 
Egyesületének (CBE) Albertfalvai 
Klubjának irányításával. Közben meg-
érkeztek a vendégek. Szőke Lászlót, 
a kerület volt alpolgármesterét, vala-
mennyi klubtag ismerősként üdvözöl-
te. A politikus szívén viseli a cukorbe-
tegek sorsát, három évvel ezelőtt 25 
vércukormérő készüléket ajándéko-
zott a legrászorultabbaknak, s most 
sem érkezett üres kézzel.
 A vérnyomásmérésre és vércu-
korszint-ellenőrzésre várakozók la-
tolgatták, vajon milyen értéket adnak 
a mérések? Ünnep ide, ünnep oda, 
legfontosabb az egészség. Így ebben 
a meghitt légkörben sem teltek más-
képp az összejövetel első percei, mint 
általában, minden hónap harmadik 
szerdáján.  A klub ezúttal is nagy gon-
dot fordított tagjainak ellenőrzésére, 

hiszen csak ezáltal előzhetőek meg e 
kezdetben lappangó betegség esetle-
ges későbbi, súlyosabb következmé-
nyei. Akiknél magas értéket mutatott 
a műszer, a Szent Imre Kórházban 
lelhetnek segítségre. Hiba Mihályné, 

ünnepi beszédében kifejezésre jutat-
ta az általa vezetett, több mint 90 fős 
társaság háláját, a kórház segítőkész 
orvosainak: dr. Kerényi Zsuzsa főor-
vosnak, illetve dr. Tüü Lászlónak és dr. 
Nagy Krisztinának, akik lelkiismeretes 
munkájukkal támogatják kezeltjeiket 
testi egészségük megőrzésében. A sort 
tovább folytatva a klubvezető köszö-
netét fejezte ki dr. László Gyulának, az 
OXIVIT főorvosának, aki teljesen in-
gyen kezeli a klub tagjait, de hasonló 

elismerő szavak szóltak a kerület házi-
orvosainak áldozatos segítőkészségé-
ről is. 
 Az ünnepi beszédek után majd 
minden férfi vendég átadta rejteget-
tet virágcsokrát, melyek többsége a 
társaság lelkénél, Hiba Mihálynénál 
landolt. Majd oklevélben részesült 
a CBE klub elnöke, dr. Dani Vilmos 
főorvos is. A legnagyobb meglepetés 

azonban még hátra volt. Szőke László 
megismételve egykori jótéteményét,  
hasznos ajándékkal lepte meg a cu-
korbetegeket, akik Zettwitz Sándor, a 
77 Elektronika igazgatójának felaján-
lásából, 20 vércukormérő készülékkel 
gazdagodtak. A jó hangulatú jubileum 
annak reményében zárult, hogy újabb 
tíz év eredményes működés után, is-
mét lesz mit ünnepelni. Egészségben, 
boldogságban.

S. T. J.
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A bűnmegelőzés volt a fő témája a 
XI. kerületi Közös Képviselők Klubja 
májusi fórumának.

Messel Gáspár önkormányzati képvi-
selő arról beszélt, hogy Magyarország 
önkormányzatai elmaradtak a rend-
őrség munkáját támogató civil kezde-
ményezések szervezésében a közbiz-
tonság és a bűnmegelőzés területén. A 
közbiztonsági tanácsnok ezért szeret-
né elérni, hogy a kerületi önkormány-
zat fogja össze a civil bűnmegelőzési 
szerveződéseket. A pénzügyi hátteret, 
kormányzati támogatás hiányában, a 
helyi költségvetésből kellene biztosí-
tani. Messel Gáspár gyakorlati taná-
csokkal is szolgált: javasolta a kapu-
aljak infraérzékelős kivilágítását, és a 
beszédkapcsolatra alkalmas kaputele-
fonok alkalmazását.
 Benkő László alezredes, a XI. ke-
rületi rendőrkapitányság bűnügyi  
vezetője elmondta, hogy míg két és 
fél éve, dr. Czellér Ferenc kinevezése 
előtt a kerületi kapitányság eredmé-
nyességi mutatóit tekintve utolsó volt 
a fővárosban, addig jelenleg a kiemelt 
bűncselekmények – betörés, gépjár-
műlopás, rablás – felderítésében a leg-
eredményesebb rendőrkapitányságok 
között van. A kerületi szinten üldö-
zött, legsúlyosabb bűncselekménynek, 
a rablásnak, kimagasló, 70 százalékos 
a felderítettsége. Az újbudai rendőrség 
annyi rablót fogott el az elmúlt évben, 
mint az összes többi rendőrkapitány-
ság együttvéve.
 A lakásbetörések megelőzésével 
kapcsolatban Benkő László alezredes 
arról szólt, hogy nagyon hasznos, ha a 
lakóházakat komoly biztonsági zárral 
felszerelt bejárati kapuval, és további 
védővonalakat képező, minőségi zár-
ral ellátott ajtókkal látják el a lakások 
bejáratáig. Lehet a lépcsőházban és 
a folyosók kezdeténél is újabb ajtókat 
elhelyezni. A lakásajtóval együtt így 
négy ajtó állja a betörők útját, ami a 

Mit tehetünk a biztonságunkért?
Kerületi fórum a bűnmegelőzésről

tapasztalatok szerint is elveszi a ked-
vüket a behatolástól.
 A gépjárműlopások csökkentek 
2004-ben, mégis jelentős az autóeltu-
lajdonítások száma. A tényekhez tar-
tozik ugyanakkor, hogy Újbudán par-
kol a legtöbb személygépkocsi. Benkő 
László a tettenérések növelése miatt a 
néma riasztó használatát javasolta, hi-
szen ebben az esetben az elkövető nem 

érzékeli, ha elfogására indulnak, így 
több autótolvaj kerül rács mögé.
 Visnyei Csaba, az Újbuda 11 
Vagyonvédelmi Szolgáltató Kht. ügy-
vezető igazgatója a kerületben műkö-
dő, a kht. által üzemeltetett távfelügye-
leti központról és térfigyelő-rendszer-
ről beszélt. Elmondta, lehetőség van 
a lakások és a társasházak közösségi 
tereibe telepített helyi riasztórendsze-
reknek a távfelügyeleti központba való 
bekötésére. Nem szükséges, hogy min-
den riasztóval felszerelt lakást egyedi-
leg csatlakoztassanak a rendszerhez, 
hanem a bekötés költséghatékony mó-
don megoldható egyetlen kis központ 
kihelyezésével. Ha tíz lakástulajdonos 

kéri a csatlakoztatást, már akkor is na-
gyon kedvező havi díjfeltételek mellett 
kérhető a bekötés. A vagyonvédelmi 
szolgáltatás díja az épület magassá-
gától, a lakások, valamint a lakásban 
kialakított zónák számától függ.
 Az Újbuda 11 Kht. a Szent Gellért 
tér 3. sz. alatt egy Bűnmegelőzési 
Centrumot üzemeltet, ahol vagyon-
védelmi tanácsadás is folyik. Ugyanitt 
rövidesen e-Magyarország pontot is 
kialakítanak, ahol elektronikus ügy-
intézésre lesz lehetősége a polgárok-
nak ingyenes internet-hozzáféréssel. 
 Schmidt György kerületi polgári 
védelmi parancsnok az óvóhelyek-
ről szólva mindenekelőtt arra figyel-
meztetett, hogy sok tulajdonos nincs 
tisztában azzal, milyen kötelezettség 
terheli az óvóhelyek karbantartásával 
kapcsolatban. Rendelet szabályozza 
a magántulajdonosok, a társasházi 
tulajdonostársak, valamint az önkor-
mányzati és vállalati tulajdonosok 
tennivalóit. Az alapító okiratban lé-
gónak, pincének vagy óvóhelynek fel-
tüntetett helyiségekben mindenfajta 
építészeti tevékenység a polgári véde-
lem előzetes engedélyével végezhető. 
Több peres ügy zárult azzal, hogy te-
temes költséggel helyre kellett állítani 
a légoltalmi helyiséget. 
 A polgári védelmi parancsnok az 
ilyen perek elkerülése érdekében fel-
hívta a figyelmet, hogy az óvóhelyet 
érintő átalakítás előtt – pl. gázcső- 
vagy vízvezetékcső-átvezetés, ajtóát-
építés, valamint más belső átalakítás 
– folytassák le az engedélyeztetési el-
járást. Életvédelmi létesítményt hasz-
nosítani csak abban az esetben lehet, 
ha rendeltetésének megfelelően, 24 
órán belül emberi tartózkodás céljára 
újra alkalmassá tehető. Az óvóhelyek 
ellenőrzésére háromévente kerül sor, 
amelyet a Belügyminisztérium szá-
mon kér az önkormányzatoktól és a 
polgári védelmi parancsnokságoktól.

Wihart-Kiss Tamás

Messel Gáspár közbiztonsági tanácsnok

Tizenötmillió forint értékű orvosi 
műszerhez és rendelői bútor-
hoz jutott hozzá a XI. kerület 
önkormányzata a Svéd–Magyar 
Segélyszervezet segítségével.

A Svédországból érkezett értékes tár-
gyak a Fehérvári úti Szakrendelő esz-
közállományát fogják gazdagítani. 
 A Svéd–Magyar Segélyszervezettel 
Budapesten egyedül csak a XI. kerüle-
ti Önkormányzat működik együtt, 

fejezte ki örömét a szállítmány meg-
tekintésekor Balázs Gyula. Az egész-
ségügyért felelős alpolgármester 
hozzátette még, hogy a szakrendelő 
felújítása megkezdődött, így az eszkö-
zök cseréje is elindulhat. Az igények 
felmérését megkezdték, a svédországi 
szállítmányt is erre a célra fordítják. 
Az érkezett eszközöket igyekeznek 
igazságosan elosztani. A Gyógyír Kht. 
ügyvezetője, dr. Csaba János lapunk-
nak elmondta, stockholmi kórházak 
három-négy évig használt eszközeit 
hozták el a szervezet közreműködésé-
vel, az eszközök kifogástalan állapot-
ban vannak, csupán a szállítás során 

Műtőasztalok, diagnosztikai eszközök Újbudán

Svéd felszerelés a rendelőnek
keletkezett sérüléseket kell helyrehoz-
ni. A szállítmányban van 12 elektro-
mos vizsgálóasztal, három műtőasz-
tal, három nőgyógyászati kolposzkóp, 
négy tolószék, két vérvételi szék, húsz 
műszerelő asztal, számtalan szekrény 
és ülőalkalmatosság, játékok, orvosi 
lámpák, terheléses vizsgálathoz bicik-
li, tornaszőnyegek. 
 Molnár Gyula polgármester hang-
súlyozta, csupán a szállítási költséget 
kellett megfizetnie az önkormány-

zatnak, ami az eszközök értékének 
töredéke. Az együttműködés sikerét 
látva néhány hónap múlva újabb szál-
lítmányt szervez meg az Újbuda Kht. 
ügyvezetője, Visnyei Csaba, aki a mos-
tani precíz lebonyolítást is irányította.
 dr. Csaba János elmondta, a szak-
rendelő felújításának tervezésében 
immáron egy éve aktívan részt vesz. 
Nemrégiben kifestették az előcsarno-
kot, új világítótesteket és irányítótáb-
lákat szereltek fel. A munkát folytat-
ják, és az érkezett eszközök kiválóan 
hasznosulhatnak az egészségügyi  
intézményben.

Tallián

A stockholmi eszközök kifogástalan állapotban vannak

Jó hangulatú, baráti közösséggé kovácsolódtak

Jubileum a Cukorbetegek Albertfalvai Klubjában

Összetartás az egészségért

2004. május 1-jétől működik az 
Egységes Magyar Munkaügyi 
Adatbázis (EMMA), amely lehető-
séget ad a munkaviszonyban álló 
magánszemélyeknek, hogy ellen-
őrizhessék: munkáltatójuk bejelen-
tette-e a foglalkoztatásukat.

Információt a 185-ös telefonszámon, 
és a www.emma185.hu internetcímen 
lehet kérni, azonosító kód birtokában. 
A kódot kérelem alapján a lakhely 
szerint illetékes munkaügyi központ 
adja ki. A kérelem nyomtatvány a fenti 
e-mail-címen letölthető, azt kitölt-
ve és aláírva postán, tértivevénnyel 

kell megküldeni a következő címre: 
Munkaügyi Nyilvántartó Központ, 
1906 Budapest. A kód átvételéről írás-
ban értesítést küld a munkaügyi köz-
pont. A kódot személyesen, személyi 
igazolvány alapján lehet átvenni. A 
kód iránti kérelmet személyesen is le 
lehet adni a munkaügyi központok-
nál, ebben az esetben már a leadásnál 
szükség van a személyi igazolványra. 
Meghatalmazott útján is lehet intéz-
ni, a meghatalmazás formanyomtat-
vány szintén letölthető. Az adatbá-
zist a munkáltatók 2002. és 2003. évi 
NYENYI (nyugdíj) adatszolgáltatá-
sa, illetve a 2004. 01. 01 és 2004. 04. 
30. között a Fővárosi és Pest megyei 
Egészségbiztosítási Pénztárhoz beje-
lentett adatok alapján töltötték fel. 

Kovács Judit

Emma segít, 
ha tud

Kulturális javak körébe tartozó 
tárgyak, régészeti lelőhelyek meg-
semmisítő rongálása bűntettében 
vádemelést nyújtott be a Fővárosi 
Főügyészség április 21-én a Budai 
Központi Bírósághoz, a Citadella 
4-U Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője 
Veres István ellen.

Mint olvasóink számára ismeretes, a 
Citadella 4-U Kft. – időközben a cég 
neve Citadella Investment Kft. lett – 
szakmai és hatósági engedélyek nélkül 
létesített kávézó-teraszt és illemhelyet 
a Citadella lődombján 2002 tavaszán-
nyarán. A Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal (KÖH) örökségvédelmi szem-
pontok alapján a létesítmény bontását 
rendelte el, az építményt buldózerrel 
bontották el. A rendőrség természet-
károsítás és -rongálás bűntette elkö-
vetése megalapozott gyanúja miatt 

Vádemelés vádemelési javaslatot nyújtott be az 
engedély nélkül épített terasz ügyében 
idén március 2-án. 
 Akkor a rendőrség azt közölte, 
hogy a gazdasági társaság képviselője 
megalapozottan gyanúsítható azzal, 
hogy a Gellért-hegyen az úgynevezett 
Lődomb részen – amely természetvé-
delmi oltalom alatt áll és régészetileg 
védetté nyilvánított terület – 2002 
márciusa–júniusa között engedély 
nélküli építési tevékenységbe kezdett. 
Ennek során régészeti lelőhelyek sé-
rültek, illetve megsemmisültek, az 
építmény létrehozásával megbontot-
ták a tájképi egységet. Érdekes adalék, 
hogy a közelmúltban hat előnevelt fát 
ültetett valaki  ugyanezen a területen, 
a szabadon, tehát ingyen használha-
tó kilátó elé, így is ösztökélve azokat, 
akik már addig felmásztak, hogy in-
kább 400 forintért csodálják Budapest 
panorámáját. A hat fát a kertészek pél-
dás gyorsasággal máshova ültették.

H. L.
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Tizenévesek késsel
Már a villamoson kifigyelt magának 
két fiatal fiút három, feltehetően erő-
sebb fiatalember május 8-án az 59-es 
villamoson. Egyikük odament hozzá-
juk, s megkérdezte tőlük, mennyi az 
idő. A rablók újabban ezzel a trükkel 
ellenőrzik, hogy van-e mobiltelefon 
kiszemelt áldozatuk zsebében, s ha 
igen, akkor milyen, érdemes-e „meg-
csinálni” érte a rablást. 
 Amikor a két fiú leszállt a villa-
mosról a Németvölgyi útnál, a három 
fiatalember követte őket, majd néhány 
méter megtétele után az egyikük olda-
lához kést szorítottak, mondván, adja 
át a mobilkészülékét és a CD-játszóját. 
A fiú nem tudott mást tenni, átadta, de 
visszakönyörögte a telefon SIM-kár-
tyáját, mert az sok információt tartal-
mazott. A távozó rablók egyike elvette 
a sértett pénztárcáját is, de visszaadta 
a benne található iratokat. 
 Az egyik támadó 17 év körüli, 175 
centiméter magas, rövid, zselézett fe-
kete hajú fiatalember, aki vajszínű pu-
lóvert viselt. A másik 180 magas, kicsi 
szakállt visel. A harmadik támadóról 
nincs személyleírás. Aki bármit tud 
az esetről, az elkövetőkről, hívja a 381-
4300 számot!

Öntevékeny vásárlók
Rendkívüli lélekjelenlétről tett tanúbi-
zonyságot egy 47 éves asszony május 
11-én a Kőérberki úton. Egy bolt mö-
götti lakásban lakik, s arra lett figyel-
mes este fél kilenckor, hogy matat va-
laki az üzlet bejáratánál. Kiment, hogy 
megnézze, mi is történik ott, s egy 
idegen férfit talált a bolt előterében. 
Nem sokat gondolkodott, odaugrott 
az üzletet védő rácshoz, s gyorsan le-
húzta. Így az idegen az üzletbe szorult, 

fogságba esett. Az asszony mindeköz-
ben megnyomta a helyiségben találha-
tó riasztóberendezés pánikgombját is. 
A rendszer az egyik biztonsági céghez 
van bekötve, amely azonnal reagált is 
a jelzésre, de a rendőrök is hamarosan 
a helyszínre érkeztek. 
Az idegen azzal védekezett, hogy ő 
csupán vásárolni szeretett volna. Az 
eset szerencsésen végződött, hiszen 
kár nem keletkezett, az elfogott férfi-
nál pedig semmiféle betöréshez hasz-
nálható szerszámot nem találtak az 
egyenruhások. 

Két liter kadarka
Május 14-én este negyed kilenckor 
senkitől sem zavartatva a Németvölgyi 
út villamos síneket elválasztó útpad-
kára hajtott egy személygépkocsi. A 
padka alaposan megdobta az autót, 
mely ennek következtében a sínekre 
borult. A gépkocsi vezetője nem ta-
gadott, rögtön bevallotta a helyszínre 
érkező rendőröknek, hogy körülbelül 
két liter bort fogyasztott aznap. 

Arconcsapta anyját  
a kolbásszal
Anya és fia kitartóan italozgatott egy 
kerületi presszóban május 15-én. A fiú 
egy idő után kihívta anyjához a men-
tőket, mert úgy látta, hogy rosszul van 
az italtól. A mentők azonban nem vit-
ték el az asszonyt, és ezután anya és fia 
nagy hangon összevitatkoztak. A fiú 
végül is a presszó előtt először arcon 
csapta egy szál kolbásszal az édesany-
ját, majd ököllel meg is ütötte. A fiú 
ezután elmenekült, az asszonyhoz újra 
kijöttek a mentők, bevitték a kórházba. 
Olyan részeg volt a hölgy, hogy még a 
fia adatait sem tudta elmondani.

s. f.

Rendőrségi esetek

Jól dolgoztak a XI. kerület tűzol-
tói. Összességben így értékelte a 
szervezet munkáját Zoltán Ferenc 
alezredes, a szervezet parancsnoka 
abban a beszámolóban, amelyet 
az önkormányzat számára tartott.

A tűzoltóságon nagy átszervezést 
hajtottak végre tavaly. A leglényege-
sebb változás az, hogy a XI. és a XXII. 
kerületi tűzoltóság közös magasabb 
egységbe került, ezt vezeti Zoltán 
Ferenc alezredes. A XI. kerületi tűzol-
tóság neve is megváltozott, most már 
Kelenföldi Tűzőrségnek hívják. 
 Parancsnoki beszámolójában 
Zoltán Ferenc elmondta, hogy a 
Kelenföldi Tűzőrség 1125 esethez vo-
nult ki 2003-ban. 675 esetben riasz-
tották őket XI. kerületi eseményhez, a 
többiben más kerületekben segítettek, 
illetve a fővároson kívüli területeken 
vetették be őket. 234 esetben tűzhöz, 

A sínekre zuhant furgon és az ellopott csapok 

Bevetésen a Kelenföldi Tűzőrség
248 esetben pedig műszaki mentés-
hez hívták ki a kelenföldi egységet. A 
számok is mutatják, hogy mekkora 
terhelésnek vannak kitéve a kerületi 
tűzoltók. Volt olyan nap amikor 18-20 
esethez is riasztották őket. 
 A legtöbb tűzeset lakásokban, 
víkendházakban történt. A 2002-es 
esztendőhöz képest majdnem három-
szorosára növekedett a számuk. Főleg 
a háztartási gépek hibáira, no meg az 
elöregedett elektromos rendszer za-
varaira vezethetők vissza. A jogsza-
bály szerint kötelező az elektromos 
hálózatok rendszeres ellenőrzése és 
vizsgálata. Sok helyen azonban azért 
mondanak le erről a lakóközösségek, 
mert növelné a közös költség összegét. 
 Zoltán alezredes szerint sok a 
gond a panelházakban található fel-
szálló tűzoltó vezetékekkel. Ha tűz 
üt ki, akkor a tűzoltók nyomás alá 
helyezik, és az adott emeleten rácsatla-

koznak. Megkönnyítenék és gyorsab-
bá tennék az oltást, ha működnének. 
Ötévenként ellenőrizni kellene épsé-
güket, ez a közös képviselők felelőssé-
ge. A vezetékekről sok helyen lelopják 
az alkatrészeket, főként az alumínium 
csapokat. Gondot okoznak a lakóte-
lepeken a házak előtt parkoló autók, 
mert a tűzoltók csak nehezen tudják 
megközelíteni a tűz helyszínét. 
 Arról is szólt a parancsnok, hogy a 
tüzek keletkezésében – az elektromos 
berendezések, vagy az elektromos ve-
zetékek zavara mellett – még mindig 
közrejátszik a dohányzás és a nyílt láng 
használata is. Tavaly 25 olyan tűzeset-
hez riasztották a kerületi tűzoltókat, 
amelynek oka eldobott cigarettacsikk 
vagy a dohányzás volt. 
 A parancsnok beszélt az egység 
másik fontos feladatáról, a műszaki 
mentésről is. Főleg az M7-es, M1-es 
autópályák és az M0-ás körgyűrű bal-
esetei adtak munkát a tűzoltóknak. 
A 2003-ban regisztrált 457 műszaki 
mentésből több mint 200 esetben kel-
lett közlekedési esethez vonulniuk. 
 Hogy mennyire változatos egyéb-
ként a kerületi tűzoltók munkája, 
jól mutatja egy felsorolás is, amely a 
beszámolóban szerepelt. Volt ebben 
szemétledobóban keletkezett tűz, volt, 
amikor egy televíziós készülék gyul-
ladt ki az egyik idősek otthonában, 
volt, amikor gázrobbanás történt egy 
garázsban, vagy kiégett egy autóbusz, 
de volt olyan is, amikor a vasúti felül-
járóról a sínekre zuhant egy furgon. 
Különleges helyzet volt, amikor egy 
fiatalember késsel felfegyverkezve 
felmászott a Szabadság híd Turul 
madarához. Pszichológiai érzékre és 
ügyességre volt szükségük azoknak a 
tűzoltóknak, akik lehozták őt onnan. 
 Mindent összevetve javult és fejlő-
dött a kerület tűzvédelmi helyzete az 
előző esztendőkhöz képest. Mert jobb 
a tüzet megelőzni, mint oltani.

Sinkovics Ferenc  
Egy ekkora kamion után csak négy forint a súlyadó!



1. E fürdő épületét 1896-ban lebon-
tották. Ekkor kezdték el a Ferenc 
József híd építését. Mi volt fürdő 
eredeti neve?
 1.  Rudas-fürdő
 2.  Rác-fürdő
 x.  Sáros-fürdő

2. A Hadik kávéház épületében la-
kott egy híres festőnk. Ki volt ő?
 1.  Csontváry Kosztka Tivadar
 2.  Gulácsy Lajos
 x.  Szinyei Merse Pál 

3. A Legenda a nyúlpaprikásról c. 
regény a Gellért Kávéházban szüle-
tett. Ki az írója?
 1.  Surányi Miklós
 2.  Somlyó Zoltán
 x.  Tersánszky Józsi Jenő

ÚJBUDAI KÖNYVHETI TOTÓ
Kérjük, töltse ki az alábbi totó mindkét oldalát, 
vágja ki a szelvényt, majd az Újbudai Ünnepi 
Könyvhéten, június 6-án délig dobja be Móricz 
Zsigmond körtéren, az Arcanum Könyvkiadó 
és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár közös sátra 
előtti ládába. A jól tippelők között 6-án, 
15 órakor értékes könyveket sorsolunk ki.

Nyerjen egy jó könyvet!

4. Ki az alkotója a Feneketlen-tó 
partján álló Bartók-szobornak?
 1. Varga Imre
 2.  Somogyi József
 x.  Kisfaludy Strobl Zsigmond

5. Ki az a kortárs író, aki
Vas Istvánnal és Ránki Györggyel 
az első magyar tragikus musical 
szerzője?
 1.  Sarkadi Imre
 2.  Hubay Miklós
 x.  Illés Endre

6. Móricz Zsigmond a Bartók Béla 
út 65. sz. alatt lakott. Melyik művé-
nek híres alakja Csörgheő Csuli?
 1.  Rokonok
 2.  Úri muri
 x.  Sárarany
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Az 1993-ban alakult Tinta Könyv-
kiadó a tudományos igénnyel 
megírt nyelvészeti kézikönyvek, 
szakkönyvek, szótárak megjelen-
tetésével szerzett megbecsülést 
magának és örömet a nyelv iránt 
érdeklődő olvasóknak. Eddig közel 
100 könyvük jelent meg.

A hét munkatárssal dolgozó szer-
kesztőség évente mintegy 25 nyel-
vészeti könyvet ad ki, többet, mint 
más kiadók együttvéve. Leghíresebb 
kiadványuk a Grétsy László szerkesz-
tette A mi nyelvünk című antológia, 
amelyben 265 író és költő versben és 
prózában megfogalmazott vallomása 
olvasható a magyar nyelvről. A szer-
kesztőség, amely könyvesboltként is 
működik, a Kondorosi út 17. szám 
alatt található. Kiss Gábor igazgató, 
főszerkesztő számítógép-programozó 
és nyelvész diplomával is rendelkezik. 
Vele beszélgetünk. 

 Milyen főbb sorozataik vannak? 
Az egyik a „Mesterművek” sorozat, 
amely a klasszikus értékeket képvise-
lő munkák újrakiadására vállalkozik. 
Bárczi Géza: A magyar szókincs ere-
dete, Horger Antal: Magyar szavak tör-
ténete, Kékessy László: A magyar va-
dász kézikönyve című reprint köteteit 
adtuk ki többek között. Legnagyobb 
vállalkozásunk A magyar nyelv kézi-
könyvei című sorozat. Eddig hat kötet 
jelent meg, és további hat-nyolc kötet 
kiadását tervezzük a következő évek-
ben. A sorozatban különösen nép-
szerű a Magyar Szókincstár – Rokon 
értelmű szavak, szólások és ellentétek 
szótára című, közel ezer oldalas köte-
tünk, amely szinte a névjegyünk, most 
hetedik kiadása kerül a boltokba. A 
nyáron adtuk ki A magyar szólástár 
című nagy szólás- és közmondásgyűj-
teményünket. Nem nyelvészeti kiad-
ványaink közül feltétlenül megemlí-
tendő a 2001 karácsonyára megjelent, 
Az ember – Vallomások Sinkovits 
Imréről című kötet, s a közelmúltban 
került a boltokba A művészet antisors - 
Irodalmi mozaik Latinovits Zoltánról 
című albumunk: 1988-ban Dömötör 
Adrienne összegyűjtötte azokat a 
verseket, prózarészleteket, amelyeket 
Latinovits Zoltánhoz írtak halálakor a 
költők, írók. Kiadását akkor megaka-
dályozta, hogy a Múzsák Könyvkiadó 
tönkrement, most fotókkal gazdagon 
illusztrálva mégis megjelenhetett.

 Egyre többen vonják kétségbe, hogy 
a finnugor népek valóban a rokona-
ink lennének. Miként vélekedik erről?

Amikor erről beszélünk, nem szabad 
összetéveszteni a genetikai rokonsá-
got a nyelvrokonsággal. Lehet két nép 
genetikailag közel egymáshoz, nyel-
vileg pedig nagyon távol, és fordítva 
is. Az, hogy egyes kutatók szerint a 
magyar nép genetikailag közel van a 
japán néphez, nem azt jelenti, hogy 

nyelvrokonaink lennének a japánok. 
Egyértelmű, hogy a magyar nyelv 
gyökerei között jelentős a finnugor 
szál. Ennek fő bizonyítéka nyelvta-
ni szabályrendszerünk és a legősibb 
szavaink eredete. Ezt nem cáfolja az, 
hogy genetikailag elég távol állunk a 
finnektől. Ugyanakkor vándorlása-
ink során sok néppel találkoztunk, így 
törökökkel is. Az ótörök nyelvből is 
vettünk át szavakat, Vámbéry Ármin 
több mint száz ével ezelőtt 250-300 
ilyen szót sorolt fel, így például kém, 
oroszlán, béka, bélyeg, kócsag, odú.

 EU-csatlakozásunkkal sokan aggód-
nak nyelvünk jövője miatt. Mennyire 
osztja ezt a félelmet? 

Alig pár nappal az EU-ba való belépé-
sünk után nem igazán tudjuk, hogy 
Bábel tornyát építeni vagy bontani 
fogjuk. Érzésem szerint nemcsak a 
politikusok, de a tolmácsok és a nyel-
vészek is felkészületlenek a csatla-
kozásra. Több tonna papíroldalt kell 
lefordítanunk most magyar nyelvre. 
Azonban ezeknek a szövegeknek 
nincs biztosítva a pontos, szakszerű 
fordítása, hogy az ellenőrzésről ne is 
beszéljünk. A kapkodás súlyos problé-
mákat okozhat: az idegen nyelvű tör-
vényszövegek pontatlan fordítása jogi 
nehézségekhez is vezethet. Ezért kicsit 
félek a csatlakozástól.

 Mi a véleménye nyelvünk mai állapo-
táról?

A nyelv folyton-folyvást változik. Van, 
aki ezt romlásnak nevezi. Tíz-tizenöt 
évvel ezelőtt még gyakran használt 
szavak esnek ki nyelvünkből. Vannak 
aztán szavaink, amelyek új jelentése-
ket vesznek fel, így például a kártya szó 
nem jelölt bankkártyát, telefonkártyát 
is. Az egérről sem jutott senkinek az 
eszébe, hogy az egy számítógép-alkat-
rész. A szókincs változik, születnek és 
eltűnnek szavak, bővülnek, módosul-
nak szójelentések, az a fontos, hogy 
legalább annyi új szó bekerüljön a 
nyelvünkbe, mint amennyi kipotyog. 
Ne szegényedjen, hanem színesed-
jen anyanyelvünk. Az ifjúsági szleng 
szavaitól nem kell megijednünk, ter-
mészetes, hogy a fiatalok a nyelvhasz-
nálatukban is meg akarják magukat 
különböztetni az idősebbektől. Ez 
mindig is így volt. A szótárszerkesztők 
és a kiadók feladata, hogy újra és újra 
leltározzák, felsorolják, magyarázzák 
anyanyelvünk régi és új szavait.

 Egyre többen írnak számítógéppel 
toll, ceruza helyett. Milyen nyelvhe-
lyességi problémákhoz vezethet ez?

A számítógépben van helyesírás-el-
lenőrző program, de az sem minden-
ható. Ha például a szár szóról lemarad 
az ékezet, azt a helyesírás-ellenőrző 
program értelmes és helyes magyar 
szónak látja, pedig igen durván néz-
ne ki egy elküldött levélben. A szó-
tárkészítésben a számítógép értékes 

segítséget nyújt a szerkesztőknek, 
ontja az egyes szavak használatára a 
példamondatokat. Soha nem állt még 
a kutatók rendelkezésére olyan hatal-
mas szövegmennyiség, mint amennyi 
ma van a világhálón. Több tucat cé-
dulázó és gyűjtő ember feladatát látja 
el a számítógép. Mindez új kihívás a 
nyelvészeknek is. A gép ma még nem 
ismeri a szavak jelentését, erre a követ-
kező évtizedben kell megtanítanunk. 
Ezt nehezíti, hogy a nyelvben számta-
lan logikátlanságot tudunk felfedezni. 
Józan ésszel felfogható-e az a magyar 

kifejezés, hogy műanyag fakanál? A 
számítógépet azonban mégis meg kell 
majd tanítani arra, hogy létezik ilyen 
kifejezés, de a számítógép „eltűnődik” 
azon: akkor ez most műanyag, vagy 
fa? Sok logikátlanságnak tűnő jelen-
ség, szépség, érdekesség, rugalmasság 
van a nyelvben, ettől izgalmas.

 Ön nemcsak a könyvkiadó igazgatója, 
hanem egy „vándorcirkuszé” is. 

Ez a vándorcirkusz egy kiállítással jár-
ja az országot. Egy közel ezer darab-
ból álló szótárgyűjteményt szoktunk 
bemutatni. Jártunk már Egerben, 
Miskolcon, Győrben és a Millenáris 
kiállításon is láthatták. Ezt az ösz-
szeállítást mindig szívesen elvisszük 
kultúrházakba, könyvtárakba, ezzel 
szemléltetjük, hogy milyen utat járt 
be az elmúlt négyszáz évben a magyar 
szótárkészítés. Hihetetlen sok az érde-
kesség, például van 26 nyelvű szótá-
runk és vannak mini szótáraink is.

 Közeleg a könyvhét. Milyen új kiad-
vánnyal jelentkeznek?

Az Édesapám, Papp Laci – Harc rin-
gen belül és kívül című könyvvel, 
melyet a háromszoros olimpiai baj-
nok fia, ifj. Papp László írt. Hosszabb 
távon pedig nagy terveink vannak, 
folytatjuk a Magyar nyelv kézikönyvei 
sorozatunkat, megjelentetünk többek 
között egy új idegen szavak szótárát, 
egy etimológiai szótárt és egy diákok-
nak szóló értelmező szótárt is.

Bodnár Dániel – S. Takács Judit

A nyelvészet és az EU-csatlakozás
Kiss Gábor, a Tinta Könyvkiadó igazgatója a magyar nyelv szépségéről

A Tinta Könyvkiadó mindenkit 
szeretettel vár ifj. Papp László: 
Édesapám, Papp Laci – Harc rin-
gen belül és kívül című könyve 
sajtóbemutatójára május 26-án 
(szerdán) 17.30-kor a Szent Margit 
Gimnázium Dísztermébe (XI., 
Villányi út 7–11). Vendégek: Ifj. 
Papp László, Gyurkovics Tibor 
Kossuth-díjas író, Novotny Zoltán 
sportújságíró, dr. Kárpáti György 
háromszoros olimpiai bajnok, 
vízilabdázó. Közreműködik: 
Sinkovits-Vitai András. Házi-
gazda: dr. Borbély Zoltán. Rövid 
részletek kerülnek bemutatásra a 
Paplaci c. portréfilmből. 

„Paplacikönyv”

A könyvheti totó kérdéseit a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár munkatársai állították össze

Kiss Gábor: A kapkodás, a pontatlan fordítások súlyos problémákat okozhatnak

26 könyvkiadó és könyvterjesztő, dedikálás,  
író-olvasó találkozók, játékos vetélkedők.

Móricz Zsigmond körtér 2004. június 3–6.

  Június 3., csütörtök

17.45 Megemlékezés Supka Géza  emlék-
táblájánál, a Bocskai út 23. sz. ház előtt.

Programok a színpadon:
17.00 Dévai Nagy Kamilla
  és a Krónikás Énekiskola
18.00 Ünnepélyes megnyitó
18.30 Sebestyén Márta és Sebő Ferenc 

  Június 4., péntek

Az Újbuda Baráti Kör pavilonja:
14.00 Tóth Erzsébet és Ferdinándy 

György dedikál
16.30 Angyalosy Gergely dedikál
17.00 A Szép versek, a Nagy László, és a 

Vas István életműsorozatból. Felolvas: 
Borbás Gabi, Trokán Péter, Fenyő 
Ervin, Zsolnai Margit

A FSzEK pavilonja:
15.00 Te jó ég! Már megint egy új lap! Az 

Animus Kiadó újdonságbemutatója
Programok a színpadon:
15.00 Kézműves-foglalkozás
16.00 Alma együttes
17.30 Móricz-novellákból felolvas: 

Borbás Gabi, Trokán Péter, Fenyő 
Ervin, Zsolnai Margit

  Június 5., szombat

A FSzEK pavilonja:
14.30 Kamarás István bemutatja Kalamona 

kalamajka című új könyvét
Az Újbuda Baráti Kör pavilonja:
18.00 Hubay Miklós Kossuth-díjas író dedi-

kál és felolvas drámakötetéből
Programok a színpadon:
10.00 Aladin és a csodalámpa –
  Színes Tinták bábszínház
11.00 A merített papír készítése: bemutató 

foglalkozás gyerekeknek
15.00  Kézműves-foglakozás 
17.00 Görög tűz – Stefanidu Janula és Zeus

  Június 6., vasárnap

Az Újbuda Baráti Kör pavilonja:
12.00 Turczi István dedikál
14.00 Dallos László dedikálja Nemecsek a 

Lánchídon című kötetét
Programok a színpadon:
10.00 Tarka színpad Köllő Miklós
11.00 Székely Műhely Zenekar
14.30 Kézműves gyermekfoglalkozás
15.30 Játékos feladatok eredményhirdetése
16.00 Szavakat fúvok – Dunai Tamás estje
17.00 Chameleon Big Band

Az Újbudai Ünnepi Könyvhét rendezvényeit Budapest Főváros XI. Kerületi 
Önkormányzata szervezte a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők 

Egyesülésével és a Magyar Írószövetséggel együttműködve. 

    Június 2-án, szerdán 16.30–19.00 óráig az 
MSZP és a Munkáspárt kerületi szervezete a 
Feneketlen-tó mellett, a Budai Parkszínpad 
előtti sétányon a könyvhét keretében könyv-
ünnepet szervez. A programban az Egyenlítő, 
az Eszmélet, az Ezredvég, a Mozgó Világ és 
a Tekintet szerkesztősége, valamint az Agro-
inform, a Bíbor, a Budapest Print, az Európa, 
a Göncöl, a Hét Krajcár, a Kossuth, a Napvilág, 
a Szabad Föld és az Urbis kiadók szerzői köré-
hez tartozó írók, költők mutatják be és dedi-
kálják műveiket.
   A köszöntő beszédet Símor András, az 
Ezredvég főszerkesztője mondja, majd 
Benedek Gyula és Zanotta Veronika színmű-
vészek irodalmi műsorát láthatják.

KÖNYVEK A PARKSZÍNPADNÁL

Zi
h 

Zs
ol

t



Sokat tépelődhet és türelmetlenked-
het, ha nem a várakozásának megfe-
lelően alakul a programja. Az üzletek 
és a szórakozás egyaránt csábítják. 
Nagyon népszerű, rengetegen keresik 
fel. Tegyen szívességeket másoknak, és 
a segítőkészsége miatt legyen ismert. 
Valaki növelheti az önbizalmát, és 
mostantól a legfontosabbá válhat az 
életében. Készüljön fel rá, hogy befo-
gadhassa ezt az illetőt az életébe.

Bizonyosodjon meg arról, hogy az 
anyagi helyzetéről alkotott képe va-
lóságos. Kerülje a kockázatvállalást, a 
nagy befektetéseket, a drága holmik 
vásárlását, és ha csak nem feltétlenül 
szükséges, ne adjon kölcsön nagyobb 
összeget. Azért vásároljon magának 
ruhákat, cipőket, amelyek csinosak 
és kényelmesek is egyben. Helyezze a 
szokásosnál is magasabbra a mércét, 
a pénzügyeket és a munkáját illetően 
egyaránt.

Zaklatott az élete, nap mint nap válto-
zásokon megy keresztül. Lehetséges, 
hogy sok mindent elfelejt vagy elve-
szít, ha más dolgokkal van elfoglalva 
és a kötelességét akarja görcsösen tel-
jesíteni. Lassítson egy kicsit, sok dolog 
úgyis megvárja. Ügyeljen az értékeire, 
különösen azokra tárgyakra vigyáz-
zon, amelyek sokat jelentenek ön-
nek. Olyan tények derülnek ki egyik 
szerettéről, amelyek mélyen felhábo-
rítják.

Agresszívabb a megszokottnál, de ez 
most előnyére válik. Ne bízzon meg a 
hatalommal rendelkezőkben, próbálja 
meg egyedül, segítség nélkül intézni 
az ügyeit. Örökölni fog, de ügyeljen, 
hogy a pénz ne szálljon el, noha  álta-
lában ön hajlamos a könnyelműségre. 
Szemet vethet néhány luxuscikkre, 
mégsem lenne bölcs dolog jól bevásá-
rolni. Ne ítéljen meg, és főleg ne ítéljen 
el másokat, ha nem tud róluk eleget.

Kezdje korán a napjait, és próbálja 
meg elfoglalni, lekötni magát vala-
mivel. Senkit se hagyjon cserben, 
tartsa be az ígéreteit. Öntudatát most 
kozmikus hatások erősítik, ezért ész-
reveheti, hogy egy súlyos, már-már 
válságos helyzet készülődik éppen az 
ön orra előtt. Nagy lépést tehet most a 
jobb élet felé, ha kihasználja a kedvező 
időszakot, kellően óvatos és figyelmes. 
Bánjon kedvesen azzal, aki fülig sze-
relmes önbe. 

A pénzügyei jól állnak, bevételei 
sokkal biztosabbak, mint remélte. 
Tüzelje fel a merészségét, vágjon bele 
bátran némi kockázattal járó új le-
hetőségekbe. A versenyszellem segít 
önnek felülkerekedni a kihívásokon. 
Ne engedje, hogy negatív érzelmek és 
gondolatok irányítsák. Higgyen a saját 
terveiben, módszereiben és a családja 
segítő szándékában. Párja és gyerme-
kei sokkal több segítséget nyújtanak, 
mint azt gondolta volna.

Az új ötletei jelentősen megnövelhetik 
a bevételeit, ha bölcsen használja fel 
őket. Porolja le a képességeit, iratkoz-
zon be egy kurzusra, amelyen felfris-
sítheti őket. Ha könyvekkel dolgozik, 
akár mint könyvtáros, titkárnő, tanár, 
újságíró, igyekezzen magából a legjob-
bat kihozni. Ne engedje, hogy bármi-
lyen kis apróság aláaknázza az önbi-
zalmát. A legjobb, ha nem keveredik 
olyan emberekkel, akik nem méltók a 
bizalmára.  

A szabadság és az egyéniség egyaránt 
szükségesek a boldoguláshoz és jól-
léthez. Következetlen, sőt még kelle-
metlenkedő is lehet az ellenkező nem 
képviselőivel, ennek ellenére minden 
jól alakul a végén, mert képes az életét 
gyakorlatias síkra terelni. Ez az idő-
szak kedvez a romantikának, az el-
jegyzés bejelentésének, sőt, kitűzhetik 
a lagzi idejét is. Május hónap végéhez 
közeledve egyre szerelmesebb lesz.

Egészsége, boldogsága és karrierje 
egyaránt jó. Ne engedjen túl nagy teret 
a képzeletének. Lássa úgy a tényeket, 
ahogy azok valójában léteznek, és ne 
szőjön köréjük hamis álmokat. Kerülje 
a szélsőségeket, a divatos egészségügyi 
irányzatokat és az új specialistákat, ha 
orvost kell felkeresnie. A kipróbált és 
bevált dolgokhoz ragaszkodjon. Ne 
egyen semmi olyasmit, amiből emész-
tési problémái származhatnak.

Nehéz postai küldeménye érkezik, 
jókívánságokkal és segítséggel tele. 
Most profitálhat a képességeiből, a 
tapasztalataiból és a képzelőerejéből. 
A régi barátai nagy sikerekhez segítik 
hozzá. Barátságot köthet egy fiatalabb 
emberrel, aki hűségesebbnek bizonyul 
annál, mint azt ránézésből gondolná. 
Hozzon meg egy döntést, de előtte 
vegye fontolóra barátja tanácsát, és 
gazdag élményeket, tapasztalatokat 
szerezhet.

Most könnyedén boldogul a képzé-
sében, és a szerelemben is szerencsés. 
Egy románcról, amit eddig nem vett 
túlzottan komolyan, bebizonyosodik, 
hogy valójában rendkívül mély. Leljen 
örömet a társasági életben, válasszon új 
sportágakat, amelyeket korábban még 
nem próbált ki. Legyen nagyon ba-
rátságos új ismerőseivel. Karrierjében 
is előre léphet főnökei bizalmának, és 
annak köszönhetően, hogy kezdik önt 
egyre jobban megismerni.

Növelje a bevételeit, takarékoskod-
jon, de álljon le, ha úgy érzi, hogy 
már szemtelenül tele van a zsebe. 
Tartózkodjon nagyobb összegek köl-
csönadásától. Az ön számára most 
kifizetődő lesz a reklám, egyáltalán 
mindennel jól boldogul. Öltözzön csí-
nosan, mert udvarlója nagyra értékeli 
a kifogástalan megjelenést. 

KERESZTREJTVÉNY

HOROSZKÓP

2004. MÁJUS 12.–26. 

Főszerkesztő: Halász Lajos  E-mail: lhalasz@axelero.hu  Szerkesztőség: 1111 Bp., Szt. Gellért tér 1–3.  
Telefon: 372–0960  Kiadja a Média 11 Kft. 1111 Budapest, Szt. Gellért tér 1–3.  Telefon: 372–0960   

 E-mail: ujbuda@axelero.hu  Felelős kiadó: Kiss Andrej ügyvezető igazgató   
  Tervezőszerkesztő: Tóth István  Layout: Kertész Dániel Prepress: OZ 2000 Kft.   

 Nyomdai előállítás: Szikra Lapnyomda Rt.  
 Felelős vezető: Matolcsi Miklós vezérigazgató  Internet: www.szikralapnyomda.hu  
 E-mail: info@szikralapnyomda.hu  Terjeszti: Ht Express Kft.   Telefon: 283–0738  

MEGJELENIK KÉTHETENTE 75 EZER PÉLDÁNYBAN. AZ ÚJBUDA INGYENES.

Kommunikációs partnerünk a T-Mobile

(Rebeka)

ÉTELRECEPT

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (G, 
O, A, N, Y). 13. Szamár, franciául. 14. 
Borszesz. 15. Sétapálca, névelővel. 16. 
Eleség. 18. Megette a kenyere javát. 19. 
Egy bizonyos éra hangulatát idéző. 20. 
Tárolóedény. 22. Vitár Róbert. 23. Az 
egyik bevásárlóközpont-lánc neve. 24. 
A milánói operaház. 26. A Taj Mahal 
városa. 27. Gond páros betűi. 28. Gyep 
közepe! 30. Kén és germánium vegyje-
le. 31. Szobrászunk (Miklós). 32. Kitérő 
része! 33. ÖGS. 35. Kutyahangot hal-
lató. 37. Folyami kavics. 39. Győzelmet 
szerez. 41. Japán kikötőváros Hokkaido 
szigetén. 43. Szükséges. 44. Kitűnő ír 
költő (William Butler). 46. Becézett 
Otília. 48. Annál lejjebb. 49. Varró 
mozdulatot tesz. 50. Szabó szerszá-
ma. 52. Középen válik! 54. Puha fém, 
stannum. 55. Vissza: felvigyázó. 56. 
Juhszállás. 57. Mennyország lakó-
ja. 59. Sémi nyelvet beszélő nép. 60. 
Gyermekköszönés. 61. Hosszú, széles 
sál. 63. Női név. 65. Brazil tagállam. 67. 
Átkarol. 68. … Pelin, a bolgár Petőfi. 69. 
Gombafajta. 71. Részben megnyuvaszt! 
FÜGGŐLEGES: 1. Képző. 2. Zúdító. 3. 
Közép-angliai város. 4. Mint a vízsz. 28. 
5. Sportszer. 6. Észt–orosz határfolyó 
(NARVA). 7. Gyomai nyomdászcsalád. 
8. Csorgó páratlan betűi. 9. Siló egyne-
mű betűi. 10. Nyugat-szaharai városka 

ÁPRILY LAJOS:
MARASZTANÁLAK, MÁJUSOM
A költeményből idézünk két sort.

HOZZÁVALÓK:  2 kacsamell, 60 dkg főtt 
savanyú káposzta, 4 evőkanál szója-
szósz, fél dl víz, 1 fej vöröshagyma, 3 
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FORMA STÚDIÓ Budapest XI., Bartók Béla út 9. Tel.: 209-5258 
www.sportkapu.hu/forma

Káposztás kacsamell

dkg vaj, 1 evőkanál cukorszirup, őrölt 
bors, só.
ELKÉSZÍTÉSE: A kacsamellek bőrét éles 
késsel bevagdaljuk, hogy jobban át-
süljön. Teflonban, zsiradék nélkül, a 
bőrével lefordítva, 3-4 percig sütjük, 
majd megfordítjuk, és a mások olda-
lán 2-3 percig pirítjuk. A keletkezett 
zsiradékhoz adunk 2 evőkanál szó-
jaszószt, meg a vizet. Sóval, borssal 
ízesítjük, és 6-7 percig főzzük. A vajat 
serpenyőben megolvasztjuk, hozzáad-
juk a felaprított hagymát, a káposztát, 
a maradék szójaszószt és a cukorsziru-
pot. Karamellesre főzzük (kb. 10 perc). 
Tálaláskor a húst a káposzta tetejére 
tesszük. Jó étvágyat kívánok!

(DAORA). 11. 
Magyarázó rajz. 
12. JOH. 16. Az 
idézet máso-
dik része (G, 
Ű, H, M, A). 17. 
Farúd. 19. Idős. 
21. Aprólékból 
készült étel. 
23. Eg ykori 

mértékrendszer. 25. Elemes játék. 26. 
Portugáliához tartozó szigetek. 27. 
Vörös bort adó, direkt termő szőlő-
fajta. 29. Gyérítő. 31. Állat vályúja. 32. 
Fogalom, eszme. 34. Spanyol gépko-
csi típus. 36. Gyűrű alakú korallzá-
tony. 38. Indíték. 40. Cégforma, röv. 
42. Cári parancs. 45. Rengetegen. 47. 
Cseh történelmi festő (Mikolas). 51. 
Gyulladás. 53. Iskolai figyelmeztetés. 
56. Mértékviszony. 57. Iszapos. 58. 
Özönlik. 59. Éppen csak. 60. Tetőfedő 
anyag. 62. Európai pénzegység. 64. 
Koloniálbútor darab! 65. Klasszikus 
páros. 66. Fával dolgozó szakember. 69. 
Gallium vegyjele. 70. Névelő.
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 1. és függőleges 
16. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:  június 2. A 10. 
SZÁM MEGFEJTÉSE: „Estére rojtos felhő 
komorul, s dörögve ontja sűrű zápo-
rát”. A NYERTESEK: Weinzinger Anita, 
Budapest, Tétényi út 95; Laurenszky 
Ernő  Budapest, Karinthy F. út 22. 
A nyeremény – Príma Torna-bérlet a 
Forma Stúdiótól – a szerkesztőségben 
vehető át.

Nagy András7. A mai Szeged Étterem helyén 
valaha a Gellért Kávéház működött. 
Rendszeres vendég volt itt A nápo-
lyi asszony és A trianoni páva című 
történelmi regények szerzője. Ki ő?
 1.  Surányi Endre
 2.  Surányi Dezső
 x.  Surányi Miklós

8. Epidauroszi tücskök, szóljatok; 
Bikasirató; Állatkerti útmutató.
Ki írta a fenti műveket?
 1.  Zelk Zoltán
 2.  Devecseri Gábor
 x.  Weöres Sándor

9. A magyar irodalom nagy alakja, 
Kosztolányi Dezső 1913 és 1915 kö-
zött a Bartók Béla úton lakott.
Ma az ő nevét viseli a valahai
 1.  Etele tér
 2.  Lenke tér
 x.  Kelen tér

10. Híres irodalmi találkozóhely 
volt, ma egy cipőbolt „lakja”.
 1.  Centrál Kávéház
 2.  Hadik Kávéház
 x.  Pilvax Kávéház

11. Az író sokáig a Verpeléti úton, 
fia szintén író volt és a Ménesi úton 
lakott, unokája a Bartók Béla úton 
igazgatja színházát.
 1.  Karinthy Gábor
 2.  Karinthy Frigyes
 x.  Karinthy Márton

12. Ottlik Géza is lakott egy ideig 
kerületünkben. Már halála után 
jelent meg ez a regénye.
 1.  Budapest
 2.  Óbuda
 x.  Buda

13. Illés Endre a Gellérthegy lábá-
nál, a Mányoki úton lakott.
Melyik az ő írása?
 1.  Gellérthegyi éjszakák
 2.  Gellérthegyi álmok
 x.  Ott fenn a hegyen

+1. 1991-től Újbuda néven jelenik 
meg havonta kétszer a kerület lapja. 
Hogy hívták az elődjét?
 1.  Mi Újság?
 2.  Mai Lap
 x.  Hírmondó

Ez a gyomnövény Amerikából ke-
rült az európai kontinensre, Magyar-
országon a XX. század elején észleltek 
először parlagfüvet.
 Elnevezése tájanként változik. 
A parlagfű mellett nevezik szerbfű-
nek, tengeri szőlőnek, valamint pa-
radicsom gaznak, vadkendernek is. 
Egészségügyi felmérések szerint ha-
zánkban a lakosság 15-20%-a poten-
ciálisan allergiás a parlagfű pollenjére. 
A parlagfű elleni védekezés mindany-
nyiunk érdeke. Amikor irtására szán-
juk el magunkat, legegyszerűbb, ha 
minden gyomot kézzel kihúzunk, és 
megsemmisítünk. A kezdeti fejlődési 
szakaszban eredményesebben, köny-
nyebben kiirthatjuk a kicsinyke gyom-
növényt, mint fejlődésének későbbi, 
fásszárú szakaszában. Amennyiben 
életteret adunk a gyomnak, erőteljes 
fejlődése következtében hihetetlen 
agresszívvé és nehezen kiirthatóvá 
fejlődik. Elkövetjük azt a hibát is, hogy 
a kapálás során nem tőből vágjuk ki 
a növényt, ennek következtében az 
oldalhajtásai nőnek, amiken ismét ké-
pes virágot kinevelni, és így pollennel 
fertőzni a környezetünk levegőjét.
 A totális gyomirtó szerek közül 
igen jó hatást érhetünk el, ha Glyalkát 
alkalmazunk a növényvédelmi előírá-
sok szigorú betartása mellett. A szert 
használhatjuk úgy, hogy a teljes terü-
letet bepermetezzük, de úgy is, hogy 
csak a parlagfüvet. 

Bánhidi János 

A parlagfű
KERTÉSZET

ÚJBUDAI KÖNYVHETI TOTÓ
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lékszik vissza Jávor Zoltán, majd még 
fájóbb eseményekre terelődik a szó. 
Szeleczky Zitát ugyanis perbe fogta a 
népbíróság a rádióban elhangzott, Föl 
a szent háborúra című „fasiszta” vers 
tolmácsolásáért. A költeményt Petőfi 
Sándor írta.
 A hazai meghurcoltatása elől 
Argentínában menedéket találó mű-
vésznő új otthonában megalakítot-
ta az Argentínai Magyar Nemzeti 
Színházat. Nagy magyar klasszikuso-
kat, a Bánk bánt és az Ember tragédi-
áját állította színpadra. Magyar verses 
előadóestjeivel bejárta Dél-Amerika, 
Kanada, az Egyesült Államok és 
Ausztrália magyarok lakta városait. 
Lelkesedése összefogta az emigráci-
ós magyarságot, akik egy emberként 
ünnepelték. Kilenc lemeze és kazettája 
jelent meg odakint Szeleczky Zitának, 

akiről argentin filmszerepe 
kapcsán az egész argentin 
sajtó is elragadtatással írt. Az 
1956-os magyar szabadság-
harc idején az elismert szí-
nésznő drámai kiáltvánnyal 
fordult a világ nőihez. Még 
inkább megnőtt az iránta 
való érdeklődés. Argentína 
elnöke külön kihallgatáson 
fogadta, rádiók és televízi-
ók vetekedtek egymással 
a megszólaltatásáért. Az 
emigrációs szervezetek egy-
más után tüntették ki tevé-
kenységéért, mire 1993-ban 
végre hazája is lerótta tisz-
teletét, és emigrációs mun-
kája elismeréséül a Magyar 
Köztársasági Érdemrend 
Középkeresztjével tüntették 
ki. A Legfelsőbb Bíróság is 
felmentette az ellene hozott, 
koholt vádak alól, és az ítélet 
megsemmisítésével teljesen 
rehabilitálta Szeleczky Zitát. 
A színésznő 1990-ben láto-
gatott először haza, de vég-

leges hazaköltözésére csak 1998-ban 
került sor. Érden telepedett le, ott érte 
a halál a még 84 éves korában is aktív 
színésznőt. 
 A tündöklő személyiség emlé-
kének adózva április 22-én Újbuda 
Önkormányzatának, és a Jávor 
Zoltán által létrehozott Szeleczky Zita 
Alapítvány összefogásának köszön-
hetően emléktábla került a művésznő 
Budafoki úti szülőházára. Az ünnep 
ismét összehívta a családtagokat, bará-
tokat, kollégákat egy kis emlékezésre. 
A márványtáblán táncoló napsugár-
ban pedig ott rejtőzött az ünnepelt fél-
szegen bíztató, szomorkás mosolya...

S. Takács Judit
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Finom erotika és bábjáték, humor, 
egzotikum és modernség. Röviden 
e szavakkal jellemezhetnénk az új 
előadást, melyet először május 11-
én és 12-én este láthattak a nézők.

A szerző, Komáromi Judit három ere-
deti török népmesét épített be a szul-
tán háremében játszódó, lenyűgözően 
bájos színdarabjába. 

 Az első mesét felolvasva halljuk, 
a másodikat bábjáték formájában lát-
juk (de ezt sem a szokványos módon: 
a színészek ugyanis nem a paraván 
mögül mozgatják a bábokat, hanem 
együtt rohangálnak velük a színpa-
don, fokozva ezzel az előadás varázsát 
és komikumát), a harmadikat pedig 
lényegében árnyjátékként, némi bá-
bozással kiegészítve. Így a csaknem 
kétórás előadás mindvégig leköti a né-
ző figyelmét, egy pillanatig sem válik 
monotonná. 
 A mesék beágyazódnak a cselek-
ménybe, Dzsemál, az eunuch és Ilajda, 
a hárembe kerülő új lány történetébe. 
A harmadik főszereplő, a szultán nem 
is jelenik meg testi valójában, csak egy 
ormótlan, behemót bábu formájában, 

Egy unalmas világgal szembeállni

Bemutató a Szkéné Színházban

Három eredeti háremmese
mintegy a korlátlan hatalom groteszk 
megtestesítőjeként.
 Az előadás a mohamedán kultúra 
világába röpít, nemcsak a mesék és a 
történet, hanem a hastáncbetétek és 
a kísérőzenék által is. Az előadásból 
érezhető a szerző, rendező és főszere-
pet játszó művésznő vonzalma és – ha 
szabad ezt mondani – elkötelezettsége 
a török világ iránt. Komáromi Judit 

több évet töltött Törökországban, be-
leszeretett ebbe a kultúrába, és min-
den szeretetét belesűrítette ebbe az 
előadásba, amely ezáltal a nézőt is ma-
gával ragadja. Közben azonban nem 
mulasztja el, hogy a hárem világának 
fonákságaival is szembesítsen minket. 
És az egész előadást fiatalos, néha pi-
káns humor fűszerezi.
 Ma, amikor az elmúlt évek terror-
cselekményei miatt annyi ellenérzés 
van sokunkban az iszlám világgal 
kapcsolatban, üdítőleg és gyógyítólag 
hat egy ilyen előadás, amely felvillant-
ja ennek a kultúrának számos értékét, 
és közel hozza ezeket hozzánk, viszont 
nem esik az iszlám világ naiv idealizá-
lásának hibájába sem.

Semsey Gábor          

„1915. április 20-án születtem. Az 
volt az érdekes, hogy az édes- 
anyám és édesapám előtte való 
évben Abbáziában nyaraltak, én 
azt hiszem, hogy ott teremtődtem, 
a gyönyörű napsugárban” –  tűnő-
dött Szeleczky Zita világrajövete-
léről. 

Korának egyik legelismertebb sztár-
ja volt. Művészi pályája itthon mégis 
csak nyolc évig tartott. A közeledő 
orosz csapatok elől családjával együtt 
külföldre menekült. Távollétében az 
ország kedvence ellen 1947-ben nép-
bírósági ítélet született. A vád: hábo-
rús és népellenes működés. Az ítélet: 
három év börtönbüntetés. 
Szeleczky Zita, csak 1990-ben 
látogatott először haza, s oda, 
ahol gyermekkorát is töltötte, a 
XI. kerületbe, a Budafoki út 10/
a-ba. Szeretett unokaöccsénél 
Budafokon, az Őrnagy utcá-
ban talált rövid időre otthonra. 
Jávor Zoltán, a művésznő uno-
kaöccse tessékel a múzeumnak 
is beillő lakásba. A polcok ros-
kadoznak Szelecky Zita fényké-
peit, kéziratait, levelezését rejtő 
dossziék súlya alatt. A nyugdí-
jas főiskolai tanár hosszú évek 
óta kutatja híres rokonának 
életét, munkásságát, mégis azt 
mondja, egyre inkább úgy ér-
zi, szinte semmit sem tud róla. 
– Valódi egyéniség volt, óriási 
tettvággyal, és olyan nagy te-
hetséggel, amilyen színművé-
szeti akadémiai tanára, Ódry 
Árpád szerint, százesztendőn-
ként, ha egyvalakinek meg-
adatik. Egész életében ennek 
fényében alkotott – meséli az 
emlékeket őrző rokon, aki hoz-
záteszi, hogy a Szeleczky família legki-
sebb gyermeke már kiskorában is ki-
tűnt szorgalmával. Kitűnővel végezte 
tanulmányait a XI. kerületi Gárdonyi 
Géza elemi iskolában, majd a Veres 
Pálné Gimnáziumban is. Szárnyait 
1932-ben a Lágymányosi Református 
Színkörben kezdte bontogatni. Elsőre 
felvették a Magyar Színművészeti 
Akadémiára, ahol már elsőéves nö-
vendékként felfigyelt rá a filmszak-
ma. Sikert sikerre halmozott, később 
a Magyar Nemzeti Színház deszkáira 
lépve is. Az első percektől fogva fősze-
repeket játszott, a szakma a tenyerén 
hordozta a különleges gyöngyszemet, 
aki színpadra lépésének második évé-

Komáromi Judit, Mátyás Attila meg a szultán. Mint a mesében.

ben már a legtehetségesebb színésznő-
nek járó Farkas–Ratkó-díjat is elnyer-
te. Büszke volt arra, hogy a klasszikus 
hősnők mellett, mint Shakespeare 
Júliája, Titániája, vagy Moliere 
Dorinája, a modern darabok leg-
jobbjaiban is főszerepeket játszhatott. 
Többek között Tamási Áron Énekes 
madarában, Mikszáth–Harsányi Tóth 
Marijában, Németh László Satájában 
alakított címszerepet, míg a köny-
nyedebb műfajban, az operettben, a 
Mária főhadnagyban 265 alkalommal 
lépett színre Máriaként. A korabeli 
magyar filmek angyali üdvöskéje 24 
alkotásban alakított főszerepet. Csak a 
legismertebbeket említve: Fekete gyé-

mántok, Rózsafabot, Gül baba, Sziámi 
macska, Nászinduló, Gyávaság, Áll a 
bál és az Egy éjszaka Erdélyben, mely 
meghozta a magyar filmgyártás első 
nemzetközi elismerését, a Velencei 
filmverseny díját. 
 Szeleczky Zita tehetsége mellett 
jóságáról is ódákat zengedeztek. A 
háború alatt a kórházakat járva, sze-
repléseivel hozott enyhülést és vigaszt 
a sebesült katonáknak. 1945-ben 
azonban menekülnie kellett. – A csa-
lád úgy döntött elhagyják az orszá-
got, decemberben indultak útra, de 
még hónapokig vártak a határnál a 
kedvezőbb hírek reményében, s végül 
márciusban távoztak nyugatra – em-

Szeleczky Zita, a színésznő
Ódry Árpád kivételes tehetségnek tartotta 

Ördögh László és lánya, Ördögh Noémi közös kiállítása digitális olaj címmel május 
29-ig látható az Ecsed utcai Tető Galériában. A kiállítást Dénes Gábor nyitotta meg.

Digitális olaj és poszt-popart
Megnyílt Ördögh László 
Stuttgartban élő festőművész, 
formatervező, szoftverfejlesztő és 
lánya Ördögh Noémi festőművész 
közös kiállítása a Tető Galériában.

A címadó technikával készült képek, a 
grafikák és a hagyományos olajképek 
„reális szürrealista” témájukkal kísér-
lik meg kivezetni a műélvezőt az elgé-
piesedett, üzleties világból.

Dénes Gábor filmrendező, alkotó-
társ szemérmetlen ellentmondásnak 
nevezte az olajnak, a legősibb szerves 
vegyületek egyikének és a digitális 
technikának, a szintetikus, matemati-
kailag kreált művalóságnak a fogalmi 
és tárgyi keverékét, amely ugyanakkor 
egy új festészeti eljárásként képes tük-
rözni tartalmilag is a mai fogyasztói 
társadalmat, a globális médiaterrort és 
a reklámok túlburjánzó világát. 
 A 17 éves Ördögh Noémi hagyo-
mányos módon alkotó, már érett fes-
tő, századunk fiatal outsidereit festi, 
akikkel az interneten ismerkedik meg. 
Egyik festményén egy üde, fiatal lány 
rózsapiros arca látható, amint éppen 
egy fröccsöntött műanyag maciból 
szívja üdítőjét. Más festményein egy 
piercingszalon termékeit önmagán 
reklámozó, madonnaszerű punk nő 
látható, vagy egy meztelenül pózoló, 
egyébként happeningszervező férfi, 
aki önmagát a kor legszebb férfipéldá-
nyának tartja. 
 Ördögh László képeit elemezve 
elmondta: figuratív képei kísérletek 
arra, hogy a mondanivalót hordozó 
műalkotások ismét jelentősebb helyet 
foglaljanak el az absztrakt képek tö-
megével szemben. 

(wihart)
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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

BUDAI Ingatlaniroda ügyfelei részére 
keres-kínál eladó-kiadó lakásokat, házakat, 
irodákat és telkeket. 315-1020. www.bic.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

BUDAÖRSÖN nagy kerttel rendelkező, 
73 m2-es, 2 szobás+nappalis, II. emeleti, 
szép belsővel rendelkező lakás garázzsal 
eladó. Ára: 21,5 millió.
246-4008, 06/20/3363-835.

XII. KERÜLETBEN 150 négyszög-
öles szeparált telken ikerfél családi ház, 7 
szoba+nappali, kétállásos garázs.
Ára: 90 millió. Elad-lak Ingatlaniroda.
246-4008, 06/20/3363-835.

II. KERÜLETI, Budaligeten 300 
négyszögöles telken, 320 m2-es, 4 szobás 
+nagynappalis, duplagarázsos, új családi 
ház 93,5 millióért eladó. 06/20/3363-835.

ELAD-LAK, Sasad-lak, Buda-lak sasadi 
ingatlaniroda. Lakások, házak, telkek vétele, 
eladása gyors, pontos, korrekt ügyintézés-
sel. Nem tudja eladni? Eladom! Nem talál? 
Megkeresem! Elad-lak Ingatlaniroda XI. 
ker., Sasadi út 2. Nyitva: H–P-ig de. 10–12-
ig, du. 16–18-ig.
T./fax: 246-4008, 06/20/3363-835.

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.

XI. KERÜLETBEN Sasadon elvehetet-
len panorámával rendelkező 200 négyszög-
öles telken, 5 szobás, nappalis, gyönyörű 
belsővel, nagyteraszos, nagygarázsos csalá-
di ház 128 millióért eladó. 06/20/3363-835. 
Elad-lak Ingatlaniroda.

SAJÁT célra lakást keresek Gellért-
hegyen, Sashegyen. Kertes villaépületben, 
100–150 m2, nagy belmagasság, garázs.
Tel.: 06/30/2519-884.

GAZDAGRÉTNÉL újszerű, kétszobás, 
földszinti, kertkapcsolatos lakás garázzsal 
huszonöt millióért eladó. 06/20/3513-141.

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 
aktuális ajánlatok: www.immoteka.hu 

SZENTENDRÉTŐL 10 km-re lévő 
pilisszentlászlói lakóházamat eladom, bu-
dapesti lakásra cserélném. Irányár: 12 mil-
lió. Tel.: 06/30/3728-344.

GELLÉRTHEGYEN 96 m2-es, 2,5 szo-
ba-hallos, II. emeleti, déli fekvésű lakás 20 
m2 terasszal, kocsibeállóval 39,9 millióért 
eladó. 06/30/9714-846.

IMMOBILIEN Müller Nemzetközi In-
gatlaniroda teljes ügyintézéssel eladó-kiadó 
ingatlanokat keres-kínál Gellérthegyen, 
Sashegyen, Sasadon, Budaörsön. 246-1615, 
319-2525, 06/20/4541-380, 06/20/2303-016.

ALBERTFALVÁN 240 m2-es, felújított 
ház 447 m2-es telken eladó. Irodának is al-
kalmas. 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.

MEGVÉTELRE keresek készpénzért 3-
4 szobás lakást. 06/20/4383-154.

XI., MADÁRHEGYEN keresünk, kí-
nálunk ügyfeleinknek eladó telkeket, telek-
hányadokat. Közműszervezés, telekalakítás. 
Madárhegyi Ingatlaniroda. 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.

SZTREGOVA utcában, belső, kétszintes 
(110 m2-es), klímás, vadonatúj lakás, liftes 
társasházban, garázzsal 36,9 millióért el-
adó. 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.

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.

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.

ULÁSZLÓ utcai 60 m2-es, 2 szoba-
hallos, III. emeleti lakás, pincével, fedett 
kocsibeállóval eladó. Lift nincs. Garzoncsere 
lehetséges. 18,5 millió. 06/30/5691-166.

BIKSZÁDI utcában 48 m2-es, kétszobás, 
parkettás, gázkonvektoros lakás eladó 14,9 
millió. 06/30/2291-050.

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

XI. KERÜLETBEN (Irhás-ároknál) 
1119 m2-es építési telek eladó.
T.: 06/20/9118-689.

XI-XXII. KERÜLET határán, Rózsa-
völgyben 140 négyszögöles telken ház 
eladó. Irányár: 43 millió. Fizetéskönnyítés 
megbeszélhető. T.: 06/30/2577-103.

XI., MADÁRHEGYEN eladó két 
szomszédos építési telek (2x1200 m2). 
Közművesítés folyamatban. Madárhegyi 
Ingatlaniroda. Tel: 249-3006.

VILLÁNYI úton, kertes házban, kétszo-
bás, felújított lakás gépkocsibeállóval eladó. 
06/30/9229-053.

DIÓSDON 34 m2-es, komfortos nyaraló 
külön garázzsal, 194 négyszögöles gyümöl-
csösben, buszhoz 2 percre eladó. 386-0312.

PÉTERHEGYEN 3 szintes luxusvilla 
100 millió; Gellérthegyen Dunára pa-
norámás, 65 m2-es öröklakás 28 millió; 
Gazdagréten luxus társasházi, 57 m2-es la-
kás 25 millió Ft. 06/20/2303-016.

XI., OLTVÁNY utcában, ötlakásos tár-
sasházban, földszinti, kertkapcsolatos, 70 
m2-es, 2 hálószobás lakás garázzsal, tároló-
val, decemberi átadással leköthető 36,3 mil-
lió Ft. 06/20/4541-380. www.oltvany.hu 

BÉRLEMÉNY

XI., KERÜLETI 60–260 m2 közötti la-
kások, házak kiadók lakás és irodai célra. 
385-4887, 361-4287.

KÁVÉZÓ tulajdonjoga eladó a budafoki 
földhivatallal szemben. Irányár 10 000 000 
Ft. Érdeklődés hétfőtől szerdáig 9–17-ig. 
386-4638.

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

KÜLFÖLDI turistáknak belbudai, felújí-
tott apartman kiadó. T.: 201-3252, 356-7867.

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.

IRODAHELYISÉGEK bérelhetők a XI. 
kerületben. 466-9064, 466-9019. Szabóné.

GAZDAGRÉTEN 3 db 18 m2-es, 1 db 
6 m2-es raktárhelyiség kiadó. Jelentkezés: 
keddi napokon 19–20 óráig 246-3335.

20 M2-es üzlet bérleti joga átadó a XII., 
Fodor utcában 102-es, 112-es buszok végállo-
másánál, forgalmas helyen. 06/20/9351-457.

KIADÓ Farkasréten 95 m2-es házrész 
125 000 Ft-ért. Érdeklődni lehet a 319-
3606-os vagy 06/30/2732-807-es telefon-
számokon.

KIADÓ: XII. kerület, Sashegyen (Sashe-
gyi úton) 83 m2-es lakás. 06/20/9118-689.

KIADÓ 74 m2-es lakás Böszörményi úton 
90 ezer; 3 szobás lakás kerttel 100 ezer; 22 
m2-es iroda 33 ezer Ft/hó. 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.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS

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

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Gebe. Tisztítás, 
zsírtalanítás, gyökértelenítés, falbontás nélkül. 
Korszerű gépekkel, több évtizedes gyakorlat-
tal, 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 minősített vállalkozás.

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

VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat! Csőre-
pedések műszeres keresése, javítása, dugu-
láselhárítás 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, villám-
hárítók szerelése, javítása. Anyagbeszerzéssel, 
garanciával. T.: 310-4018, 06/20/9152-678.

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, cseréje, 
karbantartása, teljes körű vízszerelés, javí-
tások, duguláselhárítás.
347-0619, 06/30/6447-054.

BUDAI Gyorsszerviz! FÉG-gázkészülé-
kek, vízvezeték-szerelés, csőtörések, csapok 
javítása, duguláselhárítás, fürdőszoba-fel-
újítás burkolással is. Díjtalan kiszállás.
420-4484, 06/20/3218-707.

VILLANYSZERELÉS a kapcsolótól a 
teljes felújításig, bojlerek, tűzhelyek, hőtáro-
lós kályhák, biztosítéktábla cseréje, javítása, 
hibaelhárítás. 347-0619, 06/30/6447-054.

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

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

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 biza-
lommal: 402-0627.

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

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

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.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS nonstop. Csa-
tornák, mosogatók, lefolyók tisztítása falbon-
tás nélkül. T.: 233-2478, 06/20/9437-075.

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

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

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

MEDENCÉK, fürdők, teraszok víznyo-
másálló, vízzáró szigetelése, burkolása, 
szaktanácsadás.
Szentgyörgyi Béla, 06/30/9966-871.

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

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.

SZÁMÍTÓGÉP gyors helyszíni javítá-
sa, fejlesztése. 8–20 óráig, hétvégén is. Tel.: 
352-1124.

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. Kompute-
rek bővítése, komplett konfigurációk össze-
szerelése 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.

LAKÁSSZERVIZ

AKCIÓS festés, tapétázás, mázolás, hi-
deg-meleg burkolás. 06/30/2244-412.

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

Budapest, XXI. kerület zöldövezetében
 Csalitos – Páfrányos út által határolt területen épülő lakóparkban 
114 m2-es, kétszintes sorházi lakások garázzsal és önálló kerttel, 

2004. év I. félévi átadással leköthetők.
 Értékesítési ár: 35 millió Ft. 

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

Ajánlat a használt lakás kínálatunkból:
 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

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 
(pigmentfoltok, hegek)

Hajhullás, körömbetegségek,
hüvelyi panaszok kivizsgálása

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,  
szuper programmal!

Kolozsvár, Szováta, Gyilkos-tó,  
Tusnádfürdő, Szt. Anna-tó stb.!

 – mélymosás, vegytisztítás
 – szegés, 

– háztól házig két nap alatt
– perzsák, szőttesek

szakszerű javítása
06/80/200-639

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

Bp. IX., Soroksári út 164.

SZŐNYEGTISZTÍTÁS

SZŐNYEGTISZTÍTÁS

Testsúlycsökkentés 
akupunktúrával, alakformálás, 

cellulitisz masszázs, 
testtekercselés, vákuumkezelés, 

mélytengeri iszaptekercselés
SZEMÉLYRE SZABOTTAN

* Kedves vendégeink az újság felmutatásával 
részesülhetnek a kedvezményben!

Szépségpark

1110 Budafoki út 59. Tel.: 209-1565

-10%*

NICE & SMOOTHA KOLOSI RICHARD SZKI 
DOLGOZÓK TAGOZATA

F
E
L
N
Ő
T
T
O
K
T
A
T
Á
S

a következő formákban:
 esti tagozaton 

  (heti három alkalom)
 konzultációs rendszerű

  tagozaton
(heti két alkalom)

1117 Bp., Fehérvári út 10.
Tel.: 381-0711

FELVÉTLET HIRDET:
Érettségi vizsgára

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

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

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

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

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

SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, 
PVC- és szőnyegpadlózást, kisebb kőmű-
vesmunkát, burkolást garanciával vállalunk. 
06/30/9195-806, 06/20/2007-971.

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.

FESTÉS, mázolás! Lakások, irodák 
festése, gipszkartonozás, villanyszerelés, 
duguláselhárítás. 347-0619, 06/30/6447-054.

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

ASZTALOSMUNKÁT, ablak-ajtó pasz-
szítást, zárcserét vállalok.
385-6693, 06/20/8055-073.

KLÍMASZERELÉS! Lakások, családi há-
zak, üzletek 39 000 Ft-tól. 06/70/2092-949.

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, heveder-
zár-szerelés, biztonsági zárak szerelése, laka-
tosmunkák. T.: 233-2478, 06/20/9437-075.

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

ZÁRMESTER gyorsszolgálat! Ajtónyi-
tás, zárszerelés, betörésbiztos hevederzár-
szerelés, lakatosmunkák, rácsok.
06/30/9613-794.

20% KEDVEZMÉNNYEL vállalunk 
festést, mázolást, tapétázást. Precíz, pontos 
munkával. 06/20/3589-867, 215-4864.

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

REDŐNYÖK, napellenzők, szúnyoghá-
lók, reluxák, harmonikaajtók, szalagfüggö-
nyök javítása, készítése garanciával. Szabó 
Sándor: 06/30/2328-475, 06/20/3540-518.

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,
mobil: 06/20/9841-742.

BETÖRÉS elleni védelem! Ajtó-, ab-
lakrács, zárszerelés, hevederzár, redőnyja-
vítás, lakatosmunkák elvégzése, javítása. 
Garanciával! Tel.: 303-7060, 06/20/5910-774.

ASZTALOS! Kiságytól a faházig, kony-
hától a padlásig vállal mindennemű aszta-
losmunkát.06/20/9116-837, 06/30/2644-854.

ÜVEGEZÉS! Tükrök, thermoplan, sík-
üvegek Budapest területén. 3 óra garanciá-
val. 06/20/5467-618.

HULLIK a vakolat, koszos a tapéta? Hív-
ja a szobadoktort! Antialkoholista szakem-
berek minőségi kivitelben vállalnak szoba-
festést, tapétázást, burkolást, parkettázást 
garanciával.
Tel.: 06/70/3358-829, 06/20/4333-198.

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.

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

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

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.

FÜRDŐKÁDAK felújítása, zománcozá-
sa és cseréje rövid határidővel.
Szentgyörgyi Béla, 06/30/9966-871.

TELJES épületfelújítást vállalunk.
Tel.: 249-3112., m.: 06/30/9330-262.

TETŐ- és teraszszigetelés 10-12-15 év 
garanciával, tetőfedő-, bádogos munkák, 
épületfelújítás, hőszigetelés, egyéb építési, 
szakipari, épületgépészeti munkák. 326-5312.

AJTÓ-ABLAK csere falbontás nélkül, 
redőny, zsalugáter (műanyagból, fából).
Tel.: 249-3112, m.: 06/30/9330-262.

HÁZTARTÁSI GÉPEK

BOJLEREK tisztítása, karbantartása, 
cseréje, mikrosütők, WC-tartályok, csapok 
javítása, cseréje garanciával. Ingyenes ki-
szállás. Tel.: 347-0619, sürgős esetben:
06/30/6447-054.

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.

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

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

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.

STELCZER Zsolt háztartásigép-szerelő 
vállalja mosógép, villanybojler, villanytűz-
hely, hőtárolós kályha megbízható javítását 
garanciával, díjtalan kiszállással.

208-4187, 06/20/4191-329.
VILLANYBOJLEREK minden típu-

sának javítása, szervizelése garanciával. 
Gelka-Buda. 247-7077.

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

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

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, sittszál-
lítás, 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.

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

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

KERTÁPOLÁST, permetezést, kertépí-
tést, felújítást vállalunk garanciával, kedvező 
áron. 06/30/2236-103, 06/23/422-922.

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

GSM-SZAKÜZLET! Rádiótelefonok 
adása-vétele garanciával, szakszerviz, elő-
lapok, tartozékok, kiegészítők árusítása, 
fénymásolás. XI., Kaptárkő u. 5. 246-5667.

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

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

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

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,  nehézgép-szállítás, 
lomtalanítás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig 
zongora, páncélszekrény. Tel.: 06/30/9482-206.

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

NYOMTASSON legkisebb költséggel a 
XI. kerületben! Nyomtatópatron utántölté-
se. Sáfrány 46. 8/87. Utántöltés:
06/30/2490-634. Töltött patronok (min. 3 
db) házhozszállítása megoldható.

TÁRSASHÁZAK gondnoki teendőit, 
takarítását, kertgondozását vállalja gyakor-
lott, keresztény vállalkozó.
Tel.: 312-1217 (este), 06/20/5459-248.

PRECÍZ hitelügyintézést vállalok, akár 
bárlistásoknak is. Telefonszám:
06/20/9686-615, 06/20/2034-998.

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, négy-
szeri 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 

ANGOLTANÁR korrepetál, érettségire, 
nyelvvizsgára felkészít a Móricz Zsigmond 
körtérnél. Tel.: 386-2382.

LOGOPÉDIAI foglalkozások a nyári 
szünetben is. 208-4649, 06/30/3654-410.

NYELVTANÁR angol és német nyelvből 
pótvizsgára, nyelvvizsgára felkészítést vállal. 
Házhoz is megyek. 06/20/5176-873, 246-6869.

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

NYÁRI tábor a Városligetnél! Úszás-
kosárlabda, úszás-görkorcsolya, úszás-ön-
védelem oktatásával június 14-től augusz-
tus 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.

ANGOLKORREPETÁLÁS. Nyelvterü-
leten szerzett gyakorlattal. Házhoz megyek. 
06/70/5347-057.

MATEKKORREPETÁLÁS. Házhoz 
megyek. 06/70/5596-831.

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 10,5% (EBKM 10,64%)
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

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

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

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.

NYÁRI programok a Budai Rajziskolá-
ban gyermekeknek, fiataloknak és felnőt-
teknek. Intenzív felvételi előkészítő, rajz-, 
festés, mintázás tanfolyamok, ékszerkur-
zus, ruha-, jelmeztervezés és olajfestés. 
Számítógép-tanfolyam creative suite softver 
csomag. Kisiskolásoknak: napközi kirándu-
lásokkal, rajzolással, úszásoktatással.
Tel.: 355-0341.

BUDAI Rajziskola, Művészeti Szakközép-
iskola grafika, fotó és ötvös szakon kétéves 
nappali tagozatos OKJ-s képzést indít. 
Tel.: 355-0341.

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

MAGYAR nyelviskola külföldieknek! 
Kiscsoportok, baráti környezet, nagy szak-
mai tapasztalat. Bertalan u. 17.
279-0831, 365-2535.

MATEMATIKA, fizika, kémia közép-
iskolásoknak, egyetemistáknak. Osztály-
társaknak kedvezmény. 06/70/2189-000.

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, precíziós 
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.

PSZICHOLÓGIA konzultáció, terápia 
gyermekek és felnőttek részére is klinikai 
szakpszichológusnál. Tel.: 06/30/9570-355.

SZERETNE családja és saját egészségé-
ért, közérzetéért többet tenni? Fájdalom, 
láz, stressz stb. csökkentésének elsajátítása, 
grafológiai tanácsadás. Várjuk jelentkezését. 
06/20/4895-242.

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

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

FOGTECHNIKA, fogsorok és hidak 
készítése tb-alapon és privátilag egyaránt 
rövid határidőn belül fogorvosi közremű-
ködéssel XI., Fraknó u. 8/b-ben.
Tel.: 204-8527.

PSZICHOTERÁPIA depresszió, pánik-
betegség, szorongásos, fóbiás állapotok ese-
tén. Egyéni és családterápia, gyerekeknek is. 
Mentálhigiénés Központ Pszichoterápiás 
Intézet, 1115 Tétényi út 18. 203-7589.

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.

SZÉPSÉGÁPOLÁS

PEDIKŰR! Talpmasszázs! Megbízható 
pedikűrös házhoz megy, napközben is.
Tel.: 06/20/8043-149.

ARCFIATALÍTÁS, feszesebb bőr, 
cellutiszcsökkentés, stresszoldás.
06/20/4895-242.

FODRÁSZ házhoz megy. Férfi-, gyer-
mekfrizurák is. 319-1811, 06/20/2302-334.

KÖNYV

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

ÁLLÁS

AVON tanácsadónőket keresünk. Kis-
mamák, nagymamák figyelem, hívjátok 
Zsuzsát! 06/20/5263-877.

XI. KERÜLETI általános iskola rend-
szergazdai feladatokat is ellátni tudó számí-
tástechnika tanárt keres szeptember 1-jétől. 
Tel.: 205-7171.

A TELEKI Blanka Általános Iskola (1119 
Bp., Bikszádi u. 61–63.) takarító, valamint 
félállású konyhai kisegítő munkatársat ke-
res szeptember 1-jétől. Jelentkezés szemé-
lyesen a titkárságon.

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

GAZDAGRÉTEN főállású gondnoki 
munkára keresünk saját tulajdonú, teher-
mentes budapesti lakással rendelkező, agi-
lis nyugdíjas férfit. Jelentkezés napközben: 
06/70/2691-185, keddi napon 19–20 óráig 
246-3335.

MEGBÍZHATÓ, önállóan dolgozó ta-
karítókat keresünk délutáni takarításhoz 
dél-budai munkahelyre. XI. kerületi lako-
sok előnyben. Érd.: 8.00–12.00 között a 
06/20/9320-787-en.

NYUGDÍJAS belsőépítész vezető, terve-
ző – BÉ 1. – több évtizedes tervezői, vezetői 
gyakorlattal elfoglaltságot keres. Tervezés, 
szervezés, szaktanácsadás, helyiségfelmérés, 
műszaki vezetés. Tel.: 06/30/9728-736.

TÁRSKERESÉS

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

OTTHON ülsz, vagy eljössz velünk va-
csorázni? www.vacsoraparti.hu párválasz-
tás, de másképp!

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

VEGYES

CSECSEMŐMÉRLEG-KÖLCSÖNZÉS 
1100 Ft/hó, szőnyegtisztítógép, parkettacsi-
szoló-gép, csini masszírozógép, evőeszkö-
zök stb. kölcsönzése. XI., Bertalan Lajos u. 
15. 06/30/9869-406.

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

IDŐS ember gondozását vállalja egye-
dülálló, fiatal tanárnő. 06/20/4182-607.

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

VESZEK: Fég típusú konvektort, 
gáztűzhelyet (Gála, Karancs, Vesta), vízme-
legítőt. Tel.: 06/30/9660-542.

MASSZÁZSÁGY, nem összecsukható, 
180x60 cm 13 000-ért eladó.
06/20/9250-122.

2 X 1,80-AS franciaágy, ágyneműtartó-
val, jó állapotban eladó. 06/30/9649-049.

Igényes
rögzített és kivehető

fogszabályzó készülékek
minden korosztálynak.

Esztétikus kerámia és 
a fogak belső felszínén 

elhelyezkedő
nem látható
készülékek.

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

Érdeklődni lehet:
KELENFÖLDI FOGÁSZATI 

CENTRUM
Tel.: 203-3006

Cím: 1119 Etele út 39.

 ingyenes fogászati szűrés 
fogbeültetés fogpótlások 

esztétikus fogtömések röntgen diagnosztika 
dentál higiénia (ultrahangos fogkő eltávolítás) 

 fogkozmetika fogfehérítés 
MOL EP szerződés 

Fogszabályozás minden szerdán és pénteken.

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

ellátás áll betegeink rendelkezésére.
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Május 18–20 között Nemzetközi 
Középiskolai Kosárlabdatornát 
rendeztek Újbudán. A német és 
kanadai csapatokat vendégül 
látó esemény kiváló hangulatban 
zajlott, ráadásul a mi csapataink 
szereplésére sem lehet panasz.

Rangos kosárlabda tornának adott 
otthont az ELTE Bogdánffy úti sport-
csarnoka: május 18–20 között német 
és kanadai diákcsapatok mérték ösz-
sze erejüket a XI. kerületi középisko-
lásokkal. A tornasorozat 2002-ben 
kezdődött, amikor a németországi 
Marburgban vendégeskedett a Dr. 
Hetényi Géza Humán Középiskola 
kosárlabdacsapata. 2003 februárjában 
a XI. kerületi Önkormányzat támoga-
tásának köszönhetően, és más iskolák 
tanulóival kiegészülve Kanadában, 
Edmontonban nemzetközi fiú-lány 
kosárlabdatornán vettek részt a ma-
gyar diákok. Idén Újbuda látta vendé-
gül a német és kanadai fiatalokat.  
 A fantasztikus hangulatú három 
nap kőkemény küzdelmet hozott. A 
különböző országokból érkezett játé-
kosok a pályán még ellenfelek voltak, 
ám a nap végére barátokká váltak. A 
hazai pálya előnyét élvező XI. kerü-
let mindhárom diákcsapata reme-
kül szerepelt: a lányok aranyérmet, 
a fiúk ezüstöt és bronzot szereztek. 
Remélhetőleg ismétlésre is lesz alka-
lom, ha a jövő évben ismét megrende-
zik ez a nagyszerű kosárlabdatornát.

Dergán Ádám

Nemzetközi Kosárlabdatorna

Arany és ezüst az újbudai csapatoknak

A Grünberg Boys megérdemelten nyerte a fiúk tornáját.

Lányok:
1. ÚJBUDA 1
2. MARBURG GIRLS
3. GRÜNBERG GIRLS
4. KISS LENKE KOSÁRSULI
5. ÚJBUDA 2
6. EDMONTON GIRLS

Fiúk:
1. GRÜNBERG BOYS
2. ÚJBUDA 3
3. ÚJBUDA 1
4. MARBURG BOYS
5. EDMONTON BOYS
6. ÚJBUDA 2

A végső sorrend:

Civilben egyformák – egyformán aranyosak a lányok

A vártnál jóval kevesebb – mind-
össze három – társulat jelent-
kezett az idei Diákszínjátszók 
Fesztiváljára, ám azok mind 
kiemelkedő teljesítményt nyújtot-
tak. A szakmai zsűri mindhárom 
produkciót az első helyezettnek 
meghirdetett ötvenezer forintos 
pénzjutalommal díjazta.

Az önkormányzat és a MU Színház 
közös, május 15-i rendezvényének 
megnyitóján elhangzott: az idén he-
tedszerre megrendezett fesztiválra a 
vártnál jóval kevesebb, mindössze há-
rom társulat jelentkezett. A szervezők 
két-három éve érzik 
a csökkenő érdek-
lődés jeleit, ám idén 
volt legalacsonyabb 
a jelentkezők száma. 
Hogy ez a diákszínját-
szás iránti érdektelen-
ségnek, vagy az ezzel 
foglalkozó pedagó-
gusok fáradtságának 
következménye-e, 
egyelőre nem lehet 
tudni – mindenesetre 
annál jobban meg kell 
becsülni azon tár-
sulatokat, amelyek a 
felkészülést és a meg-
mérettetést vállalva 
megjelentek a MU 
Színházban.
 Az első, második 
és negyedik osztá-
lyos általános iskolai tanulókból álló 
Gárdonyi Színkör a Lúdas Matyit adta 
elő, a felső tagozatos tanulók Comedia 
2000 színköre Karinthy Frigyes 
Cirkusz című novelláját vitte színre 
a mozgásszínház elemeivel, rengeteg 
zene – és a Rolling Stones Szimpátia 

az ördöggel című számának – felhasz-
nálásával. A fellépők sorát záró, kö-
zépiskolás Diákszínpad 2000 társulata 
a Weöres Sándor szövegeiből összeál-
lított Egy csepp az élet című színpadi 
játékot adta elő.
 A zsűri – melynek egy színész 
és egy drámapedagógus mellett 
Karinthy Márton rendező és Szesztay 
András önkormányzati képviselő is 
tagja volt – úgy döntött, hogy három 
egyenlő díjat oszt ki, mivel három igen 
eltérő jellegű, ugyanakkor jól előa-
dott produkcióról volt szó. A bírálók 
szerint mindhárom csoport színpadi 
munkája összefogott volt, s a színé-

szek jól bírták a színpadra lépéssel járó 
feszültséget. A grémium végül – ki-
fejezve reményét, hogy a következő 
években több társulat érkezik majd a 
rendezvényre – mindhárom produk-
ciót ötvenezer forinttal díjazta.  

R. H. 

Karinthy Frigyes művét dolgozta fel a Comedia 2000

Diákszínjátszók Fesztiválja
Mindhárom induló első helyezést ért el
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