
Július 14-én új épületet avatott Baráth 
Etele EU-ügyekért felelős miniszter az 
Infopark területén: a hatemeletes C jel-
zésű épület 12 700 m² irodaterülettel 
bővíti a park irodaállományát.

A Lágymányosi híd budai hídfőjénél, a 
tervezett és meghiúsult EXPO területén, 
az IVG Immobilien AG ingatlanfejlesz-
tésében hét évvel ezelőtt kezdődött el az 
Infopark-Budapest építése. A százmil-
lió eurós beruházás eredményeképpen 
Közép-Kelet-Európa első innovációs és 
technológiai parkja jelenleg mintegy 4 600 
embernek nyújt munkalehetőséget.  
 A Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem és az Eötvös Lóránd Tudo-
mányegyetem közelsége a kutatás-fej-
lesztés területén tevékenykedők számára 
előnyös, általában azok érdeklődnek az 
Infopark iránt, akik kedvelik a fiatalos, 
innovatív, dinamikus környezetet. Ezt a 
gondolkodásmódot bizonyítja az a kez-
deményezés is, melynek következtében 
– az IVG Immobilien AG jelentős támo-
gatásával – létrejött az Infopark Alapít-
vány. Legfontosabb célkitűzése a társa-
dalom és a gazdaság fejlődését szolgáló, 
a tudomány és a gazdaság közötti kap-
csolatrendszer elősegítését célzó kutatás-
fejlesztési tevékenység támogatása. 2003 
óta négy pályázati felhívást tett közzé az 
informatika és kapcsolódó kutatási te-
vékenységek területén, és a Kuratórium 
döntése alapján az Alapítvány idáig ti-
zennégy projektet támogatott több mint 
80 millió forint értékben.
 A park területén 2007-ig további két 
épületet tervez a tulajdonos, ezek elkészül-
tével újabb háromezer ember kaphatna 
munkát a magyar „szilícium-völgyben”. 
Az Infopark népszerűségét mutatja, hogy 
a három „régi” épület maximális kihasz-
náltsággal működik, és a most átadott C 
épületben is már csak 500 m² bérelhető te-
rület van. Az épület átadásával új képvise-
letekkel jelent meg a Freesoft, a T-Systems, 
a Lite és a Nissan, valamint állami cégként 
a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hi-
vatal és a Kutatás-fejlesztési Pályázati és 
Kutatáshasznosítási Iroda. 
 Gróf Imre, az Infopark Fejlesztési Rt. 
igazgatóságának elnöke szerint a most 
átadott épület műszaki és esztétikai szín-
vonala jól kapcsolódik az Infopark szel-
lemiségéhez és megjelenéséhez, ahogy a 
belső kialakítása is: a nagy terű irodák 

dinamikus fejlődése és igényes kialakí-
tása miatt. A Gazdasági Minisztérium 
politikai államtitkára, Dióssy Gábor a te-
rület innovatív fejlődésének fontosságát 
hangsúlyozta, mivel Magyarország jövő-
beni sikereinek záloga az a munka, mely 
a park területén folyik. Hangsúlyozta az 
infrastrukturális fejlesztések fontossá-
gát, a gazdasági és politikai stabilitást, a 
kiszámíthatóságot, melyek előfeltételei a 
külföldi befektetők által igényelt háttér-
nek. A komplexumban működő cégek 
a fejlődés letéteményesei, a jövő iparágai 

kombinálhatóságával, a belső kábelezést 
segítő álpadlós rendszerrel és gazdasá-
gos üzemeltetéssel a bérlők kényelmét 
szolgálja. Az épülettel egy időben ké-
szült el a főbejárat előtti park a meden-
cével, a szökőkúttal és az épület által 
közrezárt belső kert is. 
 Az avatóünnepséget a főbejárattal 
szemben elhelyezkedő, igényesen ren-
dezett zöldterület mellett tartották, a 
köszöntőbeszédek végén a ragyogó nap-
sütésre nyári zivatart hozó fekete felhők 
vetettek árnyat, mintegy hagyományként 
emlékeztetve a résztvevőket az alapkőle-
tételkor kitörő viharra. A vendégek főként 
az Infopark különböző cégeinek képvise-
lői voltak, de nagy számban jelentek meg 
ingatlanbefektetéssel és közvetítéssel fog-
lalkozó szakemberek, valamint az új épü-
let építésén dolgozó vállalatok képviselői.
 A területet fejlesztő IVG Immobilien 
AG igazgatóságának elnöke, dr. Eckart 
John von Freyend beszédében üdvözölte 
a megjelent prominens személyiségeket, 
valamint elismerését fejezte ki az Infopark 

A parlagfű ma Magyarországon az 
első számú közellenség. Mindenki 
irtja, törvény is született ellene. Pedig 
a növény nem tehet semmiről. Egy 
gyomnövény, amely – mint minden 
élőlény – élni, és szaporodni akar. 

A parlagfű virágpora az egyik leginkább 
allergiát kiváltó pollen, amely ma csak 
Magyarországon legalább nyolcszázezer 

ember életét keseríti meg. Az elterjedése 
elméletileg könnyen megakadályozható, 
hiszen a rendesen művelt, és karbantar-
tott területeken nem jelenik meg, illetve 
onnan az egy-két szál növény könnyen 
eltávolítható. Sajnos azonban Budapesten, 
és országszerte számos elhagyott, nem 
művelt földterület és építési telek találha-
tó, ahol megjelent a parlagfű. A védekezés, 
illetve a hatósági védekezés lehetőségeiről 
kérdeztük Martinovics Ildikót, a Hatósági 
Igazgatóság igazgatóját: 

interjúnk a 9. oldalon
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Foto SzalayDiákmunka

interjúnk a 4. oldalon

Az 1983-ban alapított 
Universitas szövetkezet hazánk 
első és legnagyobb diákmun-
ka-közvetítője.

írásunk az 5. oldalon

Aki ide jön fényképezkedni, 
kedveli a régi technikát. Szeret-
ne olyan barnás képet magáról, 
amilyen a kirakatban van.
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Bikás park
A kelenföldi sportkert felújítása 
továbbra is húzódik. Balázs 
Gyula alpolgármestert az okok-
ról kérdeztük.

XV. ÉVF. 15. SZÁM 

Jövőre mintegy 600 autós mélygarázs 
építését kezdik meg a Műegyetem 
előtti rakparton. A hárommilliárd forin-
tos beruházást összehangolták a budai 
főgyűjtő csatorna felújításával, és a 4-
es metró beruházásával is.

A kerület – a fővárossal egyetértésben 
– mintegy 600 férőhelyes mélygarázs épí-
tését kezdeményezi a Műegyetem előtti 
rakparton, amely az elmúlt években a 
főváros egyik legnépszerűbb, s leginkább 
kihasznált parkolóhelyévé vált, ám csak 
250 autót tud befogadni.
 Szirmay Tamás, a Parking Kft. vezetője 
elmondta, a mélygarázs megvalósítására 
azért most kerül sor, mert a munkálatokat 
össze kívánták kapcsolni a budai alsó rak-
parti főgyűjtő csatornájának építésével és a 
4-es metró beruházással is összehangolták. 
 A háromszintes mélygarázsba – 
amely pontosan 562 gépkocsit tud majd 
befogadni – a Szent Gellért tér felől lehet 
majd behajtani, s a Petőfi híd előtti részen 
lesz a kijárata. A felszínen díszburkolatos 
tér épül, s egy terasz nyúlik majd az alsó 
rakpart fölé, melyhez hajóállomás csat-
lakozik. A becslések szerint a beruházás 
3–3,5 milliárd forintot igényel. E költ-
ségeket nem a kerületnek, s nem is fővá-
rosnak kell állnia, hanem a befektetőnek. 
Előreláthatólag jövő tavasszal-nyáron 
elkezdődhet az építkezés. 

R. H.

Mélygarázs a 
Műegyetemnél

Hatszáz parkolóhely

Kétmilliós 
büntetés

Kényszerkaszáltatás

Július 13-án délelőtt három, segítség-
gel élők számára kialakított önkor-
mányzati bérlakást adtak át az Albert-
falva utcai Fecske-házban. Ez az első 
ilyen jellegű fejlesztés a kerületben, 
összesen 40 millió forintot költöttek rá.

Az önkormányzat tulajdonában van az a 
2002-ben épült 50 lakásos bérház, mely-
nek földszinti autóbeállóiból hat új bér-
lakást alakítottak ki az idén, kifejezetten 
segítséggel élők számára. Lakos Imre al-
polgármester az átadási ünnepségen el-
mondta, Újbuda vezetése a közterületi fej-
lesztések, a játszótér-szabványosítás és az 
önkormányzati intézmények konyháinak 
EU-konformizálása mellett az akadály-
mentesítést is kiemelt feladatának tekinti, 
annak ellenére, hogy a kerület erre a cél-
ra nem kap állami támogatást. A beru-
házások fedezetét vagyonhasznosításból 
teremtik elő. Az önkormányzat lakásál-
lománya nem kínál további lehetőségeket, 

ezért a most átadottakhoz hasonló lakáso-
kat egyelőre nem tudnak kialakítani. 
 A négy garzont és a két 56 m²-es lakást 
a mozgásukban korlátozott személyek igé-
nyeinek legteljesebb figyelembevételével 
építették ki: szabványosnál szélesebb aj-
tónyílások, tágas, kapaszkodókkal felsze-
relt fürdőszobák, megszokottnál alacso-
nyabbra helyezett kapcsolók és biztosíték-
tábla, valamint kerekes székből is elérhető 
nyílászárók könnyítik meg használatukat. 
A gépészeti berendezéseket és a villanyhá-
lózatot is a speciális szükségletek szerint 
helyezték el, de egyedi szempontokra is 
figyelemmel voltak: az egyik lakásba egy 
mágneskártya biztosítja a bejutást, mivel 
lakója nem tudja használni a karjait. 
 A tervezés és a kivitelezés során az 
építő cég folyamatosan együttműködött 
az önkormányzat akadálymentesítési 
programjában résztvevő szakértővel, aki  
maga is segítséggel élő. 

folytatás a 9. oldalon

Segítség a mozgáskorlátozottaknak

Speciális Fecske-lakások

A kutatás-fejlesztés új központja

közé tartoznak. Az irodaépületekben fő-
ként a számítástechnikával kapcsolatos 
fejlesztések és kutatások valósulnak meg. 
A kivitelező Strabag Rt. igazgatója, Láncos 
Ferenc néhány mondatban megköszönte a 
közös munka lehetőségét, és reményét fe-
jezte ki, hogy közreműködhetnek további 
épületek megvalósításában.
 Újbuda vezetését Lakos Imre alpolgár-
mester képviselte. Elmondta, ami a főváros 
számára Újbuda, az a kerület számára az 
Infopark: önálló városrész, mely integrá-
lódik a nagyobb egység életébe. A részben 
már megvalósított, részben tervezett mun-
kálatokat a millennium utáni legnagyobb 
építkezésnek nevezte, melyet az önkor-
mányzat is támogat. Ahogy fogalmazott, 
a lágymányosi Duna-partot méltóvá kí-
vánják tenni a pesti oldalon megvalósult 
nagyarányú beruházásokhoz. 
 Baráth Etele miniszter ünnepi beszé-
dében az Infopark igényes kivitelezését 
példaként állította a Budapesten tervezett 
beruházások megvalósítói elé.

Sz. A.

Kutak a 
hegyen

Már több mint 12 000 m2 irodaterületet kibéreltek az Infopark C épületében 

Ré
vé

sz
 M

ar
ia

nn
a

Ré
vé

sz
 M

ar
ia

nn
a

Elkészültek az új, víztakarékos és vandálbiztos 
ivókutak a Gellért-hegyen. Hírünk a 3. oldalon.

Augusztus 22-ig meghosszabbította a Petőfi híd és a Lágymányosi híd közötti Újbuda part 
nyitvatartását a Fővárosi Önkormányzat városképvédelmi bizottsága. A felhőtlen szórakozást 
előbb a heves esőzés, aztán a dunai árhullám zavarta meg. Lapzártakor 605 centiméteres vízál-
lásnál lezárták az észak-budai rakpartot, és a víz még emelkedett. Kalmár Zoltán, a szervező cég 
ügyvezetője bízik az apadásban, a jó időben és a közönségcsalogató programokban.

Elmossa a Duna a plázst?
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Hírek
JOGSEGÉLY
Az MSZP XI. kerületi szervezete in-
gyenes jogi tanácsadással áll az érdek-
lődők és rászorulók rendelkezésére 
augusztus 3-án, szerdám 17 órától a 
Bikszádi út 43. sz. alatti székházában.

MSZP ADÓTANÁCSADÁS
A Magyar Szocialista Párt kerületi 
szervezete értesíti az érdeklődőket, 
hogy az ingyenes adó-, könyvvezetési 
és vállalkozási tanácsadás augusztus 
hónapban szünetel.

MSZP A NYELVTANULÓKÉRT
Az MSZP XI. kerületi szervezetének 
angol nyelvi klubja nyári szünetet 
tart. Legközelebb szeptember 7-én 
lesz foglalkozás.

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

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

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

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

A MUNKÁSPÁRT HÍREI
A Munkáspárt kerületi szervezete 
hétfőtől csütörtökig 10–16, pénteken 
10–13 óráig tartja nyitva irodáját (XI., 
Bartók Béla u. 79.). Ugyanitt ingyenes 
szépirodalmi kiskönyvtár várja az ér-
deklődőket.
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:  13.00–18.00-ig
Szerda:  08.00–16.00-ig
Péntek:  08.00–12.00-ig

A POLGÁRMESTERI HIVATAL  
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK 
FÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:  08.00–18.00-ig
Kedd:  08.00–18.00-ig
Szerda:  08.00–18.00-ig
Csütörtök:  08.00–18.00-ig
Péntek:  08.00–16.00-ig

Telefonszám:  372-45-00
Honlap: www.bp11.hu

Továbbra is várjuk ötleteiket, visz-
szaemlékezéseiket, javaslataikat, 
hogy méltóképpen ünnepelhes-
sük Újbuda 75. évfordulóját!  
Cím: XI. kerületi Önkormányzat,  
1113 Bocskai út 39–41.,  
e-mail: 75@bp11.hu

Kedves olvasóink!

  

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

ÉJSZAKAI ÉS HÉTVÉGI PATIKAÜGYELET
A XII. kerületi Déli Patika (Alkotás út 
1/b. Tel.: 355-4691) tart ügyeletet.

PROGRAMOK A RUBIN HOTELBEN 
Minden vasárnap 10-12 óra között 
Gyermekbarlang várja a kicsiket 
és szüleiket a Rubin Hotelben (XI., 
Dayka Gábor utca 3.). Július 24. 
MiaManó Színház előadása: Hüvelyk 
Panna. Kézművesház: marionett-
bábok készítése papírgurigákból. 
Játszóház: játékos, zenés ügyességi- és 
sportvetélkedők (belépő: 600 Ft/fő). 
Július 31. Dekupázs képek készítése 
gipszkeretben (belépő: 300 Ft/fő).

FŐVÁROSI AUTÓMENTES NAP 
A Főpolgármesteri Kabinet dönté-
se alapján idén szeptember 22-én, 
egy csütörtöki napon csatlakozik 
Budapest az Európai Mobilitási 
Héthez. E napon egy vagy több helyen 
– a helyszíneket később hozzák nyil-
vánosságra – csak gyalog, kerékpárral 
vagy tömegközlekedési járművel lehet 
közlekedni Budapesten. A demonst-
rációval arra kívánják ösztönözni az 
autósokat, hogy részesítsék előnyben 
az alternatív közlekedési eszközöket, 
legfőképpen a tömegközlekedést.

GOMBAVIZSGÁLAT
Az október végéig tartó gombasze-
zonban a Fehérvári úti vásárcsar-
nokban (XI., Kőrösi József u. 7-9. 
Tel.: 209-6355, 385-6568) szombaton 
és vasárnap 10 és 18 óra között tar-
tanak gombavizsgálatot. A főváros 
területén ezen kívül még a Bosnyák 
téri vásárcsarnokban az előbbi idő-
pontokban, és július 1-jétől kedd és 
csütörtök kivételével a hét többi nap-
ján 10 és 18 óra között a Fény utcai 
piacon is lehet ellenőriztetni a frissen  
gyűjtött gombát.

ÖNKÉNTES VÉRADÁS
A XXII. kerületi Vöröskereszt szer-
vezésében július 28-án, csütörtö-
kön 11 és 16 óra között önkéntes 
véradás lesz az Infoparban (XI., 
Infopark sétány 1.) A véradók vigye-
nek magukkal személyi igazolványt  
és tb-kártyát.

NYÁRI RUHAAKCIÓ
A Családok a Családokért Polgári 
Egyesület Nyári ruhaakcióját július 
29-én, pénteken 11–17 óráig tarja az 
Albertfalvi Közösségi Házban (XI., 
Gyékényes u. 45-47.). A használt fel-
nőtt- és gyerekruhák, valamint ház-
tartási cikkek eladásából származó 
bevételt hátrányos helyzetű gyerekek 
nyaraltatására fordítják.

ezeknek az intézményeknek a vezetőit, és 
sikerült elérnem, hogy egymással is baráti 
viszonyt létesítsenek. Ennek köszönhetően 

Közvetlen a kapcsolatom a lakókkal
Balázs György, Gazdagrét önkormányzati képviselője

Balázs György 1998 óta a gazdagréti 
19. számú választókörzet szocialista 
párti önkormányzati képviselője.

 Minek köszönheti a gazdagrétiek bizalmát?
Egyfelől az MSZP jó 2002-es választási 
szereplésének, ami kétségtelenül hoz-
zájárult ahhoz, hogy egyéni körzetem-
ben nyerni tudtam. Másfelől a lakókkal 
létesített közvetlen kapcsolatnak. 1987 
óta lakom Gazdagréten a családommal 
együtt. A gyerekeim oda jártak óvodába, 
iskolába. Szívesen szóba elegyedek az em-
berekkel, érdeklődöm a problémáik felől. 
Úgy érzem, hogy elég sok egyéni problé-
mát sikerült megoldanom, ami növelte az 
irántam meglévő bizalmat.

 Milyen eredményeket ért el munkája során?

Elsőként Gazdagréten helyeztünk el virá-
gokat a villanyoszlopokra. Ez azóta már a 
kerület más pontjain is látható, és tetszik 
az embereknek. Beindítottuk az Újbuda-
buszt, amelynek köszönhetően a gazdag-
réti lakók sok olyan csomópontra közvet-
lenül tudnak eljutni, amelyeket korábban 
csak két-három átszállással tudtak meg-
közelíteni. Az Eleven Centerben létrehoz-
tunk egy ügyfélszolgálati irodát. A polgá-
rok itt is elintézhetik az önkormányzati 
ügyeiket, nem kell feltétlenül bemenniük 
a Bocskai úti Polgármesteri Hivatalba. 
 Az Eleven Center előtti parkolás évek 
óta nagy problémát jelentett, sok volt a bal-
eset. Ezt idén végre sikerült megoldanunk. 
Tavaly pályázati úton találtunk nevet a kö-
zépső sétálóutcának, ami így lett Kaptató 
sétány. Kihelyeztünk egy háromnyelvű 
köszöntőtáblát is. A körzetemben van egy 
bölcsőde, két óvoda, egy iskola és egy nyug-
díjas otthon. Minden év végén meghívom 

közös programokat szerveznek. A képvise-
lői keretemből valamennyi intézményt tá-
mogatom. Ami a köztisztaságot illeti: nagy-
takarítási akciókat szervezünk, jelentős 

Balázs György 1957. november 16-án 
született Hajdúnánáson. Nős, két lánya 
van. Középiskolai végzettséggel ren-
delkezik. 1987 óta lakik Gazdagréten. 
1989-ben lépett be az MSZP-be. 1998 
óta önkormányzati képviselő. Újbuda 
sporttanácsnoka, a szociális és csa-
ládügyi bizottság alelnöke, valamint a 
vagyongazdálkodási bizottság tagja. 
Egy betéti társaság ügyvezetői tisztsé-
gét is betölti. Szeret teniszezni, fallab-
dázni, bowlingozni, futballozni.  

sikerrel. Több ilyenre lenne szükség, de úgy 
érzem, az elmúlt időszakhoz képest javul a 
helyzet. Gazdagréten három éve térfigyelő 
rendszer működik. Ennek köszönhetően 
jobb a közbiztonság, kevesebb az autólopás.

 Mi az, amit még nem sikerült megvalósítania?

Amit 2002-ben felvállaltam, szinte kivétel 
nélkül teljesítettem. Egy dolog maradt ki, 
a parkolás helyzetének javítása. A lakókkal 
történt egyeztetés után két megoldás merült 
fel. A Gazdagréti úton a fák közötti füves 
területre amúgy is fölállnak az autók. Ide az 
ősz folyamán speciális téglákat helyezünk 
el, a gépkocsik így nem fogják tönkretenni 
a füvet. A másik megoldás a Torbágy utcá-
ba tervezett kocsibeálló sor, ami reménye-
im szerint 2006-ban fog elkészülni.

 Mik a tervei a jövőre nézve?

Ősszel megkezdődik a Gazdagréti út és a 
Rétköz utca újraaszfaltozása. Ez a két főút 
elég rossz állapotban van, rájuk fér a felújí-
tás. Az Eleven Centerben található ügy-
félszolgálatot még az idén ki szeretném 
bővíttetni egy okmányirodával. Terveim 
között szerepel a köztéri szemetesládák 
számának és méretének megnövelése. 
A legfontosabb azonban talán az lenne, 
hogy a lakók közvetlen, baráti viszony-
ban legyenek egymással. Gazdagrét egy 
önálló kis városnak tekinthető. Nyíltabb, 
családiasabb légkört szeretnék itt megho-
nosítani.

 2006-ban újraindul a választáson?

Ez pártdöntés lesz, ha a Magyar Szocialis-
ta Párt vezetése úgy határoz, hogy engem 
kíván indítani 2006-ban, szívesen dolgoz-
nék még a gazdagréti lakók érdekében.

Dergán Ádám

A tervek szerint november 4-re elké-
szül a Bartók Béla út külső részének 
teljes felújítása. A munkák állásáról 
és az aktuális tudnivalókról a környék 
lakosságát és a közlekedőket folyama-
tosan tájékoztatják. 

A Bartók Béla út külső részén végzendő 
útfelújítás tervéről tartott prezentációt 
Pálfi Imre, a Fővárosi Vízművek Rt. mű-
szaki-fejlesztési és beruházási igazgatója 
július 11-én a XI. kerületi Önkormányzat 
kistermében. A bemutató célja az volt, 
hogy a hivatal illetékesei pontosan ismer-
jék a már elfogadott terveket, illetve felte-
hessék kérdéseiket a lebonyolító és kivite-
lező cégek szakembereinek. 
 A projekt beruházója a kerületi ön-
kormányzat, a lebonyolító a Fővárosi 
Vízművek Rt., közbeszerzési eljárás ke-
retein belül az Alterra-Egút konzorcium 
nyerte el a csatornaépítés kivitelezését, a 
forgalomtechnikai munkálatokat pedig 
a Bentax Kft. végzi. A megvalósításban 
részt vesz a Fővárosi Csatornázási Mű-
vek Rt., Budapest Főváros Főpolgár-
mesteri Hivatal közlekedési ügyosztá-
lya, a Fővárosi Közterület-fenntartó Rt.  
és a Főkert Rt.
 A Tétényi köz és a Vasút utca között 
húzódó útszakasz felújítása már régen 
váratott magára. A főváros egyik legrosz-
szabb állapotú útburkolatának cseréjéhez 
kapcsolódóan új főgyűjtőcsatornát építe-
nek ki, megoldják Gazdagrét csapadék-

vizének, valamint Sasad, Madárhegy és a 
Rupp-hegy szennyvizének elvezetését. Az 
eddig kétszer kétsávos út egy-egy forgalmi 
sávra szűkül majd, de mindkét oldalon ki-
alakítanak egy parkolósávot és bicikliutat 
is. A járdák új burkolatot kapnak, a köz-
világítást modernizálják, valamint közel 
6000 m² zöldfelületet rendeznek, amibe 
az automata öntözőrendszer kiépítése is 
beletartozik. 
 A csatornaépítést kétfajta technoló-
giával végzik, az egyik a már régóta is-
mert nyíltárkos, keskeny munkagödrös 
technika, a másik a kitakarás nélküli, ún. 
microtunelling módszer, melynek alkal-
mazásával lehetővé válik, hogy a föld alatt 
futó vezetékek rekonstrukciója során ne 
kelljen az érintett szakaszon teljes hossz-
ban útfelbontást végezni. 
 Ütemezés tekintetében a következő 
határidőket határozta meg a lebonyolító: 
július 25-ig a páratlan oldal lezárása mel-
lett csatornaépítés folyik a Tétényi köz 
– Bogyó utca és a Thallóczy utca – Vasút 
utca között. Július 29-ig megtörténik a 
páros oldal lezárása, azaz kizárólag célfor-
galom számára lesz járható az útszakasz, 
ez idő alatt csatornaépítés folyik majd a 
remíz előtt, a Thallóczy utca – Vasút utca 
között, illetve a Tétényi köz – Thallóczy 
utca között a páros oldalon elkészül az 
út kötőrétege. Augusztus 15-re a Bogyó 
utca – Csóka utca között, a remíznél, a 
Thallóczy utca – Vasút utca között foly-
tatódik a csatornázás, a BKV elkezdi a 

Most kerüljük a külső Bartók Béla utat!
A november 4-ei határidőt csak váratlan körülmények veszélyeztethetik 

A közművek állapotát előzetesen felmérték, de érhetik még kellemetlen meglepetések a kivitelezőket. 

vágányépítési munkálatokat, valamint 
befejeződik az útépítés a Tétényi köz – Bo-
gyó utca közti szakaszon. Augusztus 30-ig 
folytatódik a csatornaépítés a Thallóczy 
utca – Vasút utca között, addigra a BKV 
befejezi a vágányépítést, valamint kopó-
réteg felhordásával elkészül az útburko-
lat a Bogyó utca – Csóka utca között. Az 
utolsó hónapban a Thallóczy utca – Vasút 
utca között befejeződik a csatornaépítés, 
mindkét oldalon elkészül a kopóréteg, és 
a zöldfelület rendezésére is sor kerül. A 
november 4-i határidőt várhatóan tartani 
tudja majd a lebonyolító, azonban hátrál-
tathatja a munkát a különösen csapadékos 
időjárás, illetve, ha a közművek a vártnál 
sokkal rosszabb állapotban vannak. 
 A közlekedőket információs táblák 
igazítják el, a környéken lakókat szóró-
lapokon értesítik, az Útinformot pedig fo-
lyamatosan tájékoztatja a lebonyolító cég 
az aktuális tudnivalókról, így a forgalmi 
változásokról, a parkolási lehetőségek-
ről. A több mint három és fél hónapon át 
tartó munkálatok során másfél kilométer 
csatornát fektetnek le, és közel 10 000 m² 
útburkolatot újítanak fel. Az eddig burko-
latot alkotó kockaköveket a tervek szerint 
az önkormányzat hasznosítja.
 Lakos Imre alpolgármester elmondta: 
már idén megállapodtak a jövő nyáron fo-
lyó felújításokról, ennek értelmében 2006 
májusában a Rimaszombati út rekonst-
rukciója kezdődik majd el.

Szöllőssy Anna

NYÁRI SZÜNET A 
POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy július 26-
tól augusztus 13-ig a Polgármesteri 
Hivatal zárva tart.
 A nyári szünet ideje alatt a Ható-
sági Irodát érintően az ügyintézés az 
alábbi sürgősségi ügyekben változat-
lan formában történik: lakcímbejelen-
tés, okmánykiadás, elveszett okmány 
bejelentése, vállalkozói igazolvány 
kiadása, vállalkozói igazolványhoz 
igény benyújtása, házasságkötésre 
történő bejelentkezés, anyakönyvi  
kivonatok kiadása.
 Az ügyelet hétfőtől csütörtökig 
8–16 óráig, pénteken 8–12 óráig tart. 
A beadványok átvételére az eddigi-
eknek megfelelően az ügyelet alatt  
is lehetőség van.
 Az esetleges kellemetlenségekért szí-
ves elnézésüket és megértésüket kérjük.

Dr. Filipsz Andrea, jegyző
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Két és fél órás, indulatoktól sem 
mentes közgyűlésen szavazta meg a 
2. számú Kelenföldi Lakásfenntartó 
Szövetkezet a 2005. évi strangfelújítási 
programot június 29-én. 

A közgyűlés által elfogadott napirend 
három pontból állt: döntés a 2004. évi 
mérlegről, szavazás a 2005. évi költség-
vetési tervről – amely a strangfelújításra 
elkülönített összeget is tartalmazza –, 
végül: a felügyelőbizottsági megbízott ál-
lásfoglalásának ismertetése, javaslatainak 
megvitatása. Molnár Ferenc levezetőelnök 
elmondta: a megjelentek valamennyi kér-

désben ismerik a támogató és az ellenző 
véleményeket is, most azok kifejtése he-
lyett dönteniük kell, hogy elfogadják-e?
  A múlt évi költségvetésről készült 
összesítést a közgyűlés a legutóbbi alka-
lommal – április 28-án – nem fogadta el, 
most viszont igen. A változatlan számok-
kal beterjesztett 2004-es mérleg főösszege 
ezek szerint 39,5 millió forint, s a lakás-
szövetkezet 380 ezer forint saját tőkével, 
s mínusz 1,4 millió forint adózás előtti 
eredménnyel zárta a tavalyi évet. 
 Ezt követően került napirendre a 
strangfelújítás kérdése, amely – már jóval 
a közgyűlés előtt – alaposan megosztotta 
a lakástulajdonosokat, több, egymással 
ellentétes, össze nem békíthető álláspont 
alakult ki vele kapcsolatban. Támogatói 

azt hangsúlyozták, hogy a műszaki meg-
oldással a vízcsövek mellett a szellőzés 
rendszerét is korszerűsítették, és a két 
rendszer cseréje csak egy ütemben végez-
hető gazdaságosan, ellenzői ugyanakkor 
vélelmezték: a beavatkozással megszű-
nik a természetes szellőzés. A távollévő 
felügyelőbizottsági megbízott, Kapui 
Zoltán – akit hivatalos kiküldetésben tar-
tózkodott külföldön – a közgyűlést meg-
előzően több kérdésben is jelezte ellenvé-
leményét az elnöknek, és Molnár Ferenc a 
fórumon felolvasta e leveleket.
 A közgyűlés végül is – 72 igen és 25 
nem szavazattal – elfogadta további hat 

strang komplex felújítását legfeljebb 21,2 
millió forintos költséggel, és 2006. március 
31-i befejezéssel. A munkálatok feltehetőleg 
idén szeptemberben kezdődnek, s egy lakás 
legfeljebb egy napig marad víz nélkül. 
 A levezetőelnök kiemelte: a szövet-
kezetet alkotó 288 lakástulajdonos közül 
235 nyilatkozott úgy, hogy támogatja a 
felújítást, s vállalták, hogy öt éven keresz-
tül havi 4000 forintot fizetnek a költsé-
gek fedezésére. De hogy a munkálatokat 
el lehessen végezni, teljesíteni is kell ezt a 
vállalást. 66 komolyabb tartozást felhal-
mozó lakónak ezért fizetési felszólítást 
küldtek. Elmondta: ahol már felújították 
a strangokat, a tulajdonosok nem észleltek 
gombásodást, vagy más problémát.

(regényi)

Vezetékháború Kelenföldön II.
Összebékíthetetlen véleménykülönbségek

A kelenföldi Bikás parkban található 
sportkert tervezett felújítása továbbra 
is húzódik. Balázs Gyulát, a kerület 
sportéletéért felelős alpolgármestert 
az ügyben májusban hozott képviselő-
testületi döntés részleteiről kérdeztük.

Én itt biztosan nem fogok fallabdázni 
– érvelt valaki a Bikás parkba tervezett 
sportcentrum ellen egy, még júniusban 
tartott lakossági fórumon. A felszólaló 
korát tekintve, ez valószínűnek is tűnt, 
mint ahogy az is, hogy a parkban jelenleg 
található pályákon sem fog kosárlabdázni 
vagy gördeszkázni. A gyomverte, dülede-
ző területet elnézve ezt más se nagyon te-
hetné, ha a jövőben sem lenne a sportkert-
nek – a felújítást, a karbantartást és az őr-
zést magára vállaló – gazdája. A leromlott 
pályák rendbetételére kidolgozott projekt 
mégsem aratott osztatlan sikert.

 „Ne adjuk!”, „Védjük meg a parkot!” – ilyesfajta 
jelszavakkal demonstrált június 5-én a Bikás Park 
Egyesület a teniszpályák mellé tervezett új klub-
ház ellen. Valóban elvesz valamit az itt lakóktól a 
készülő sportcentrum?

Éppen ellenkezőleg, új lehetőségekkel bő-
víti a parkot. A Bikás parkban még a 60-as 
években hozták létre a sportkertet, két asz-
faltos foci- és egy kosárlabdapályával. Fel-
állítottak három beton pingpongasztalt, 
s építettek a gyerekeknek egy „csigadom-
bot” is. A pályákat betonfalú lelátódomb-
bal övezték, a kertet bekerítették, mellette 
pedig épült még négy teniszpálya is.
 A kert időközben teljesen lepusztult, 
az aszfaltpályákat felpúposította a gyom, 
a „lelátók” beton oldala düledezik, korsze-
rűtlenek a kosárlabdapalánkok, elkorhadt 
a csigadomb palánkja, s rozsda marja a ke-
rítést. Ma jószerével csak azok a csavargók 
örülhetnek felhőtlenül a parknak, akik a 
pingpongasztalok alatt töltik az éjszakát.
 A balesetveszély miatt sürgősen meg-
oldást kellett találni a felújításra, és a park 
további gondozására. Mivel a múlt év vé-
gén lejárt a teniszpályák bérleti szerződé-
se, ezért kézenfekvő volt, hogy a felújítást 
– vállalkozói tőkét bevonva – összekössük 
a sportlétesítmények gazdagításával, és a 
higiénés feltételek megteremtésével is, ami 
egy sportparkban minimálisan elvárható.

 Az ellenzők szerint azonban ezután fizetni kell 
azért, ami eddig ingyen volt…

Ez nem igaz. A felújított kosárlabda-, foci- 
és minigolf-pályákat, a pingpongasztalo-
kat, illetve a csigadomb körüli játszóteret 
természetesen változatlanul ingyenesen 
használhatja majd a lakosság, azonban 
a korábbiaknál sokkal kulturáltabb kö-
rülmények között, mert a vállalkozó, az 
Univer-Coop Kft. kötelezte magát a kert 
valamennyi tartozékának folyamatos 
karbantartására. Éjjel pedig le lesz zárva a 
kert, hogy valóban csak arra használják a 
területet, amire szolgál.

 Ami pedig a meglévő teniszpályá-
kat illeti, a felújításukat követően ezekre 
is havonta összesen 60 órányi, díjmentes 
pályahasználatot kötöttünk ki, s a felépülő 
klubházban – amely egyébként mozgás-
sérültek számára is megközelíthető lesz 
– nyilvános illemhely, öltözködési, tisz-
tálkodási, zuhanyozási lehetőség áll majd 
rendelkezésre mindenki számára, aki a 
sportkertben keres felüdülést.

 Új fallabdapályák is épülnek. Gondolom, ezek 
használatáért azért fizetni kell?

A bérelt területen a tenisz mellett új – ma-

Mi lesz a Bikás parkkal?
A sajáterős felújítás máshonnan vonna el forrásokat

Az „anyák megmentőjéről” elnevezett 
ünnepet immár hagyományosan július 
1-jén tartják meg a Szent Imre Kórház-
ban. Házi ünnepély keretében e jeles 
napon adják át az Év Orvosa és az Év 
Orvosnője elismeréseket is. 

Az F épület dísztermében megtartott 
ünnepség levezetője, dr. Péteri Miklós 
bevezetőjében elmondta, az egészségügy 
általános alulfinanszírozottsága ellenére 
a Szent Imre Kórház elismertségnek ör-
vend a XI. és a XXII. kerületi lakosok kö-
rében, majd röviden megemlékezett Sem-
melweis Ignácról is, aki 140 éve hunyt el. 
 A megjelenteket dr. László Imre fő-
igazgató üdvözölte, ezután – az ünnepség 
hagyományához híven – a Semmelweis 
Kórus rövid műsora következett, mad-
rigálokat és egy spirituálét adtak elő. Az 
ünnepi szónok a tavalyi Év Orvosnője, 
dr. Audikovszky Mária helyettes vezető 
főorvos volt. Beszédében ismertette a IV. 
belosztály keretén belül működő lipid 

részleg munkáját, mely elhízott és egyéb 
rizikófaktorokkal is terhelt emberek ki-
vizsgálásával és kezelésével foglalkozik. 
Ez azért különösen fontos napjainkban, 
mivel az ország felnőtt lakosságának több 
mint 60%-a érintett a súlyproblémában. 
Elmondta, a részleg a zsíranyagcsere be-
tegségek egyik ellátó központja – még 
három hozzá hasonló működik –, ezért 
a kerületi lakosok mellett az ország egész 
területéről fogadnak háziorvosi beutaló-
val érkező betegeket. 
 Molnár Gyula polgármester beszé-
dében megköszönte az intézmény ve-
zetésének, orvosainak és dolgozóinak, 
hogy a kórházi épületek felújítása alatt is 
zökkenőmentesen biztosították a betegek 
ellátását. Hozzátette, a továbbiakban a 
kórház műszerállományának fejlesztését, 
korszerűsítését helyezik előtérbe. 
 Az ünnepség fénypontja az Év Or-
vosa és az Év Orvosnője elismerések át-
adása volt. Ez utóbbi dr. Farkas Katalin, 
a kórház I. belgyógyászati osztályának 

Semmelweis napi elismerések és kinevezések orvosoknak

Ünnep a Szent Imre Kórházban
főorvosa lett. Az indoklás szerint azért, 
mert másodfőorvosi tevékenysége mel-
lett komoly szerepet vállal a kórházi, 
a regionális és az országos angiológiai 
ellátás szervezésében, valamint a bel-
gyógyászati angiológia módszertaná-
nak terjesztésében. (Az angiológa az 
erekkel és a nyirokerekkel foglalkozó  
tudományterület – a szerk.)  
 Az Év Orvosának dr. Darabos Gá-
bort, a kórház érsebészeti profiljának 
szakorvosát választották. Kifogástalan 
szakmai munkája mellett azzal szolgált 
rá az elismerésre, hogy jó kapcsolatban 
áll közvetlen munkatársaival és a kór-
ház valamennyi dolgozójával, továbbá 
kiemelkedő tudományos munkát vé-
gez: előadásokat tart hazai és nemzet-
közi fórumokon, jelenleg pedig az őszi 
angiológiai és érsebészeti kongresszusra  
készül három referátummal.
 Az ünnepi esemény befejezéseként fő-
orvosi és adjunktusi kinevezéseket adtak át. 

Farkas Annamária

napság divatos – sportolási lehetőség lesz a 
fallabda. Ezeknek a pályáknak a használata 
valóban pénzbe kerül majd, mint ahogyan 
az épületen belüli presszóban sem fogják 
ingyen mérni a sört. Ez azonban, úgy gon-
dolom, természetes, hiszen a vállalkozónak 
is meg kell találni a számítását…

 A korszerűsítést nem lehetett volna tisztán önkor-
mányzati forrásokból megoldani?

Ezen a színvonalon semmiképpen sem. 
Még akkor sem, ha tudjuk, hogy Újbuda 
parkjainak fenntartására az idén kétszáz-
millió forintot, a múlt évi összeg kétszere-

sét költheti az önkormányzat. Mivel vala-
kinek mindenképpen állni kell a számlát, 
a sajáterős felújítás szükségszerűen más-
honnan vont volna el forrásokat.

 A tiltakozók azért is szót emeltek, hogy a klub-
ház építése miatt csökkenni fog a közpark. 
Megalapozott a vád?

A klubház kétszintes – alap és földszin-
tet magában foglaló –, 368 négyzetméter 
alapterületű, könnyűszerkezetes épület 
lesz. A vállalkozó az összesen 7,6 hektáros 
sportkertből 1,8 hektárnyi területet bérel 
15 évre, amire semmilyen tulajdonjogot 
nem szerez, s ennek maximum 2 százalé-
kát építheti be. Ezzel áll szemben az egész 
park „komfortfokozatának” növekedése, 
a kulturáltabb környezet és a gazdagabb 
sportolási lehetőség.
 A sportkert bérlethez nem tartozó ré-
széhez a vállalkozónak a karbantartáson 
kívül semmi köze nem lesz, s a 15 év letel-
tével az általa bérelt területen létrehozott 
épület, sportpályák és ezek tartozékainak 
tulajdonjoga is térítésmentesen az önkor-
mányzatra száll.

 „Nélkülünk döntöttek” – mondják az ellenzők. 
Kielégítőnek tartja a helyi lakosság tájékoztatását 
a készülő beruházásról?

Semmi nem történt a lakosság „háta mö-
gött”. Még az év elején részletesen tájékoz-
tattuk a Bikás Park Egyesületet a sport-
park felújítási terveiről. Klacskó Géza, az 
egyesület elnöke részt vett azon a tárgya-
láson is, amelyen megegyeztünk a vállal-
kozóval, s egyetértett a bérlővel szemben 
támasztott feltételekkel. A Bikás Park 
Egyesület lakossági fórumot is szervezett, 
ahol az érdeklődők tájékozódhattak a fel-
újítás részleteiről.
 A Bikás park Kelenföld és az egész ke-
rület kiemelkedő értéke, a fejlesztését pedig 
már csak azért is szívügyemnek tartom, 
mert én is itt lakom, s az unokáimmal na-
gyon sok időt töltünk a parkban. A park 
fejlesztési terveire az idén hárommillió fo-
rintot fordított az önkormányzat, s bízom 
benne, hogy – a demokrácia szabályait be-
tartva – valamennyi itt lakó hallatja majd a 
hangját, hogy közös örömünkre szépüljön 
tovább a kerület legnagyobb zöldterülete.

Kocsis Kristóf

Ismét Kattints rá, nagyi! 
Az idősebb korosztály számára indította 
el számítógépes tanfolyamát az Őrmezei 
Közösségi Ház Kattints rá, nagyi! cím-
mel. A nagy érdeklődésre való tekintettel 
újabb 25 órás kurzus kezdődik, melyen a 
résztvevők megtanulhatnak elektronikus 
úton levelezni és internetezni. A képzé-
sért csak jelképes, ezer forintos díjat kell 
fizetni. Jelentkezni augusztustól folyama-
tosan lehet a képzés helyszínén: Őrmezei 
Közösségi Ház, XI., Cirmos u. 8. Telefon: 
310-0644 vagy 309-0007, e-mail: ormezei.
k@chello.hu A tanfolyamot a XI. kerületi 
Önkormányzat információs társadalom 
bizottsága, valamint Molnár Gyula pol-
gármester támogatja.

Újabb szint készült el  a 
Fehérvári úti rendelőben
Július 4-től újjáépített, kellemes környe-
zetben működik a sebészeti és a fogásza-
ti ellátás a Fehérvári úti szakrendelő III. 
emeletén. Újbuda Önkormányzata 2004 
októberében kezdte meg a rendelő teljes 
átépítését oly módon, hogy a betegek el-
látását a munkák ideje alatt is biztosítják.  

   RÖVIDEN      RÖVIDEN      RÖVIDEN      RÖVIDEN      RÖVIDEN      RÖVIDEN      RÖVIDEN      

A rekonstrukció felülről lefelé halad, ko-
rábban elkészült az V. és a IV. emelet. A 
teljes befejezés 2005 végére várható. 
 A sebészeti szakrendelésre a 279-2156 
és 279-2158-as közvetlen telefonszám-
okon lehet előzetesen bejelentkezni, míg 
a fogászatra a rendelő központi hívószá-
mán, a 279-2100-as telefonszámon lehet  
időpontot kérni. 

Utcaneveket kapott 
Kőérberek-Tóváros 
Kőérberek-Tóváros lesz Újbuda egyik 
legújabb városrésze. Az önkormányzat 
képviselő-testülete a most kiépülő új utak 
elnevezéséről döntött. A városrész főut-
cája a Kánai út nevet kapta, mivel éppen 
a mostani építkezések nyomán kerültek 
napvilágra az egykor itt állt középkori 
Kána falu maradványai. A többi utca el-
nevezése a környezethez – azaz a Hosz-
szúréti patak felduzzasztásával létrejövő 
tóhoz – igazodik, illetve a vadvízi élővilá-
got idézik: Tippan utca, Tóberek utca, Tó-
város út, Kékperje utca, Kanalasgém utca, 
Ásólúd utca, Bodorka utca, Billegető utca, 
Kislilik utca, Partfutó utca.

Roma Gulyásparti
Július 28-án, csütörtökön 19 és 22 óra 
között a Zorill Alapítvány Roma Gulyás-
partit szervez a Családok a Családokért 
Egyesület és a helyszínt biztosító Sörbarát 
Söröző (XI., Halmi út 44.) támogatásával. 
A valódi cigánygulyást roma asszonyok 
főzik. Berényi Gábor élőzenéjére lehet 
táncolni, de lesz tombola, sörkóstoló és 
„szívküldi” is. A belépés díjtalan. 

Gellért-hegyi ivókutak
Elkészültek, és július elején kipróbálásra 
üzembe helyezték az új ivókutakat a Gel-
lért-hegyen. Tervezőjük egy iparművész 
volt, akinek az elképzelését az üzemeltető 
Főkert Rt. munkatársai véglegesítették. 
Az új szerkezet üzembiztos, víztakarékos, 
a vandálok nem tehetnek kárt benne, ol-
csón legyártható, és egyszerű, semleges, 
mégis esztétikus látványával szinte min-
den környezetben felállítható. A kutakat 
ebben a szezonban tesztelik, és amennyi-
ben beváltják a hozzájuk fűzött reménye-
ket, a főváros több pontján is találkozni 
fogunk velük, elsősorban a turisták által 
előszeretettel látogatott helyeken.

A közgyűlésen a többség a strangfelújítás folytatása mellett szavazott
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Kitűnőre érettségizett diákok köszön-
tésére  ünnepséget tartottak a Polgár-
mesteri Hivatalban. A megjelenteket 
Molnár Gyula polgármester fogadta, 
majd egy-egy könyvet, emléklapot 
adott át az ünnepelteknek, a lányok 
egy csokor virágot is kaptak. Befejezé-
sül pezsgővel koccintottak.

A rendezvény után két most végzettet kér-
deztünk tapasztalataikról, terveikről.
 Selmeczi Alexandra a Bárdos Lajos Ál-
talános Iskola és Gimnáziumban tanult.  
Magyar irodalomból tett emelt szintű 
érettségit, az ELTE jogi karára készül.
 Kucsera Miklós a József Attila Gimná-
ziumban érettségizett. Emelt szintű érett-
ségit nem tett, ugyanis angol felsőfokú és 
olasz középfokú nyelvvizsgája van, és ez 
felér két emeltszintű tárggyal. Az ELTE 
bölcsészkarán finn-skandinavisztika sza-
kon szeretne továbbtanulni.

Mit gondoltok az új rendszerről?

S. A.: Nem rossz, azért viszont kár volt, 
hogy a matek érettségit újra kellett írnom. 
Nem volt korrekt, amit csináltak. Miután 
azonban másodszorra is ötösre írtam meg 
a matekot, így már nem számít.
K. M.: Szimpatikusnak tartom, ugyan-

akkor szerintem erőltették a bevezetését, 
ráértek volna vele egy-két évet. Túlélhe-
tő volt. Az egyetlen hibának azt tartom, 
hogy fakultatívvá tették, ki írja újra a 
matek érettségit. Szerintem  mindenki-
vel újra kellett volna iratni. Egyébként 
én is így tettem.

Sokat készültetek az újfajta érettségire? 
Kitűnők lettetek?

S. A.: Igen, mindig kitűnő voltam. Az 
írásbelire és a szóbelire is nagyon sokat 
készültem, mert tartottam az új rendszer-
től. Utólag persze már nyugodtan mond-
hatom, indokolatlan volt a félelmem.
K. M.: Az írásbelire jóval kevesebbet, mint 
a legtöbb diák, a szóbelire viszont nagyon 
sokat tanultam. Általánosban végig kitűnő 
voltam, de a gimnáziumi négy év során saj-
nos nem. Most az érettségi viszont sikerült.

Végezetül álljon itt az önkormányzati 
fenntartású iskolákban kitűnő érettségi 
vizsgát tett és elismerésben részesült tanu-
lók névsora: Antal Zsófia, Horváth Emese, 
Selmeci Alexandra, Vörösmarty Andrea, 
Závoczky Tamás a Bárdos Lajos Általános 
Iskola és Gimnázium tanulói,
Földes Zsófia a Bethlen Gábor Általános 
Iskola és Újreál Gimnáziumból,

Botka Boglárka An-
na, Csuka Márta, 
Deg tyareva Liza , 
Énekes Márk, Far-
kas Zita, Forró János, 
Jugenheimer Petra, 
Kluha Enikő, Kucsera 
Miklós, Lőrincz Csilla, 
Mikolai Júlia, Mráz 
Brigitta, Nagy Bog-
lárka, Nánássy Dóra, 
Pálfi Zoltán, Polyák 
Adrea, Remeli Viktor, 
Tájmel Noémi, Ternai 
Zita, Tihanyi Mária, 
Sófalvi János, Szalai 
Petra, Varga István 
Zoltán, ők a József At-
tila Gimnáziumban 
érettségiztek kitűnőre.

(m / p)
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Honnan jött az ötlet egy ilyen cég alapítására?
Szerettük volna, hogy a diákok szervezett 
keretek között dolgozhassanak, nemcsak 
nyáron, hanem egész évben. Abból indul-
tunk ki, hogy az egyes cégek ne közvetle-
nül vegyék állományba a diákokat, hanem 

a diákvállalkozáson keresztül, mert így 
mindkét fél védett lehet: a megbízók meg-
felelő munkaerőt kapnak, a diákok is meg-
kapják a pénzüket. A cégek is jól járjanak, 
hiszen így nem bérként, hanem költség-
ként tudják elszámolni a kiadásokat.

Milyen munkákat végeznek nálatok a diákok, és 
hol lehet ezekre jelentkezni?

Személyesen irodánkban lehet jelentkez-
ni, mely a IX. kerületben van a Lónyai 
utca 34. alatt. Honlapunkon, a www.

universitas.hu-n is megtalálhatók az ak-
tuális, vagyis még betöltetlen munka-
lehetőségek, és itt is lehet jelentkezni. A 
diákvállalkozások közül választékban 
és mennyiségben mi kínáljuk a legtöbb 
munkát. 600 partnerünk van egy évben, 

ami ennyifajta munkát jelent. Ezek ter-
mészetesen olyan feladatok, amelyeket a 
diákok el tudnak végezni. Ez lehet egy-
szerű borítékolás, vagy akár szinkrontol-
mácsolás is. Mivel szövetkezet vagyunk, 
az új tagoknak – akik 16 éven felüli diá-
kok lehetnek – be kell iratkozniuk, ehhez, 
vagyis a munkavállaláshoz szükséges az 
adószám, a tajszám, személyi igazolvány, 
diákigazolvány, valamint iskolalátogatási 
igazolvány, bár utóbbira az új diákigazol-
ványokkal már nem lesz szükség. Ezen-

Biztosan megkapják a pénzüket 
A nyári diákmunka felfogható szakmai gyakorlatnak is

Könyv és pezsgő az ötösért
Marosi Zoltán az országos szintű Meló-Diák, illetve a Budapesten működő 
Universitas diákmunkákkal foglalkozó szövetkezet vállalkozási igazgatója. Az 
Universitas – melyet 1983-ban alapított a közgazdasági egyetem néhány tanulója 
pár felnőtt részvételével – Magyarország legnagyobb diákmunka-közvetítője, 
egyben ez volt az első diákvállalkozással foglalkozó szövetkezet hazánkban.

kívül be kell fizetniük ezer forintot, amit 
tagságuk megszűntével visszakapnak.

Milyen időtartamú munkákat kínáltok?

Változó. Vannak pár naposak, de vannak 
olyanok is, amelyek folyamatosak, nagy 
létszámmal. Előfordul, hogy egy hónapra 
kell valaki, egy titkárnőt helyettesíteni.

Milyenek a fizetések?

Legjellemzőbb az órabéres fizetés, az óra-
bér minden esetben eléri a 328 Ft-ot, hogy 
a minimálbér kijöjjön. Egynapos munká-
kat azonban nem vállalunk.

Melyek a legfelkapottabb diákmunkák?

A szórólaposztás, mert viszonylag jól fizet, 
illetve a számítógépes munka, de a gyors-
éttermi állások is hamar megtelnek. Kere-
settek a hosztesszmunkák is. Lehet külön-
leges elvárása a megrendelőnek – mond-
juk az extrém kinézet –, ez azonban ilyen 
munkák esetében nem megengedett.

Te milyen munkát vállalnál a legszívesebben?

Mivel eredetileg építész vagyok, ezzel 
kapcsolatos munkát keresnék. Egyébként 
vannak olyan tagjaink is, akik direkt a jö-
vőjükkel kapcsolatos munkát szeretnének 
végezni, és természetesen erre lehetőség is 
van. Ebben ez esetben a munka felfogható 
szakmai gyakorlatnak is. 

Meddig dolgozhat egy gimnazista?

18 év alatti diák éjszaka nem dolgozhat. 
Ezentúl ugyanazok a szabályok érvénye-
sek a diákságra, mint a felnőttekre. Napi 
12 órát dolgozhatnak, és biztosítani kell 
nekik pihenőidőt.

Mi az oka annak, hogy ilyen sok diák dolgozik?

A középiskolások többnyire gyűjtenek 
valamire. Az egyetemisták és főiskolások 
a Diákhitel visszafizetése melletti megél-
hetésért dolgozik. De ez lehet jó kiugrási 
lehetőség is, hiszen sok példa volt már ar-
ra, hogy egyetemisták végigdolgozták ná-
lunk az egyetemi éveiket, és végül annál 
a cégnél kötöttek ki a diploma után, ahol 
már diákként is dolgoztak.

Magyar / Pelles

A diákok szerint túlélhető volt az érettségi vizsga
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A BKV illetékesei bejelentették, 
eladásra kínálták a Móricz Zsigmond 
körtéren álló egykori villamos végállo-
mást, a Gombát.

Az igencsak elhanyagolt állapotú, mű-
emléki védettségű épület a fővárosi ön-
kormányzaté, ám a tulajdonviszonyokat 
bonyolítja, hogy jelenleg is üzemel benne 
a BKV jegypénztára és áramátalakítója. 
Felújítására a Móricz Zsigmond körtér 
átépítésekor azért nem került sor, mert 
a beruházók új funkciót szántak neki a 
leendő 4-es metróhoz kapcsolódóan. Az 
eredeti elgondolás szerint ide került volna 

Ki veszi meg a Gombát?

körtéri állomás összes szellőző-berende-
zése és mozgáskorlátozottak közlekedését 
segítő két metrólift felszíni kijárója is. A 
legújabb elképzelések azonban átértékel-
ték a Gomba szerepét. Gelesz András, a 
metróállomás egyik tervezője lapunk ez 
évi 8. számában úgy nyilatkozott, hogy 
„az épületet fel kell szabadítani e terhek 
alól”, a szellőzőket és a lifteket a tér egy 
másik pontján kell elhelyezni, és üzleteket, 
vendéglátó-ipari egységeket kellene itt el-
helyezni, esetleg kulturális létesítménnyé 
lehetne átalakítani.
 Egyéb gazdaságossági megfontolások 
mellett – költségcsökkentő programjában 

a BKV az elmúlt években lényegében az 
összes nélkülözhető ingatlanát eladta – va-
lószínűleg e tervmódosítás is közrejátsz-
hatott a közlekedési vállalat döntésében 
az építmény megpályáztatásáról. A leendő 
tulajdonosnak rendeznie kell a tulajdoni 
viszonyokat, meg kell oldani a jegypénz-
tár és az áramátalakító kiváltását, és va-
lamilyen formában kártalanítani kell azt 
a két boltost is, aki a Gombában bérel he-
lyiséget. Nem elhanyagolható szempont, 
hogy a felújítás során tekintettel kell lennie 
a műemlékvédelmi előírásokra is. A pá-
lyázat kiírói szerint e kötöttségeket bőven 
ellensúlyozzák a kedvező körülmények, 
elsősorban az építmény kitűnő fekvése, és 
az, hogy az amúgy is forgalmas környék a 
metróépítéssel még inkább felértékelődik. 
Ezt a feltételezést támasztja alá a jelentős 
befektetői érdeklődés. A pályázatok kiér-
tékelése megkezdődött, eredmény a nyár 
végére várható.  

Kis Gomba-történet
A Móricz Zsigmond körtér arculatát je-
lentős mértékben meghatározó építmény 
– melyet a köznyelv Gombának hív – ere-
detileg BSZKRT, BHÉV hurokvégállo-
másnak épült. Tervezője a II. világháborút 
megelőzően diplomázott új építészge-
neráció egyik fiatal tagja, Schall József 
(1913–1989) volt, aki később műegyetemi 
tanár lett, és munkássága elismeréseként 
1956-ban Ybl-díjat kapott. Körtéri végál-
lomását 1941-ben adták át az akkor már 
Horthy Miklósnak nevezett tér átépítési 
munkáinak részeként. A Gomba lett a 
Fehérvári úton közlekedő tétényi és tö-

Rendezetlen tulajdonviszonyok – 64 éve a körtéren Schall József építménye 

rökbálinti HÉV végállomása, a körülötte 
lefektetett hurokvágányon fordultak meg 
a szerelvények. Ezt a szerepét 1963. január 
elsejéig töltötte be, ekkor megszűnt a két 
HÉV-járat, feladatukat a 41-es és 43-as 
villamosok vették át. A hurokvágányokat 
1972-ben vonták ki a napközbeni forga-
lomból, attól fogva csak egy éjszakai járat 
használta, 1984 után pedig már semmi 
sem közlekedett rajtuk. A sínek egy ré-

szét leaszfaltozták, egy részét felszedték, 
a többit a helyén hagyták. E folyamattal 
párhuzamosan az építmény is enyészet-
nek indult, karbantartására alig költöttek, 
érdemleges felújítására évtizedek óta nem 
került sor. Régóta nem működik a Gomba 
középpontjában álló ivókút sem, melyet 
Szomor László nemzeti ihletésű dombor-
művei díszítenek.

(n.n)

A környezete rendezett, az épület felújításra vár

A Gomba előtt egy kis park volt itt szökőkúttal. Felvétel az 50-es évek végéről.

Édesapja, Szalay Bé-
la nyitotta ezt a boltot 
1942-ben. (Az üveg 
cégtábla is ugyanúgy 
néz ki, mint egykor.) 

Úgy lett fényképész, hogy nővére, Aranka, 
Kaposváron elvégezte a fényképésziskolát, 
és amikor szakmát kellett választani, azt 
tanácsolta Bélának, legyen ő is fényképész. 
Kitanulta a szakmát, először megkapta az 
iparostanonci bizonyítványt, aztán segéd-
levelet szerezett, végül 1940-ben mester-
levelet kapott. Aranka néninek a József 
körúton volt fényképész műterme, Szalay 
Béla is felkerült Budapestre, kibérelte ezt 
a helyiséget, és megnyitotta saját fényké-
pészetét. 1949-ben költözött a család a 
Mányoki útra, az üzlet mögötti házba.
 Jó környék volt, nagy élettel. Jobbra 
a Ménesi úti sarkon Pósa könyvesboltja 
volt, balra, ahol most a hallókészülékes 
van, egy drogéria volt, nem messze a 
Hadik kávéház, szemben egy Figaro ne-
vezetű fodrászat, ott dolgozott Szalay úr 
barátja, akié most a Bűvészbolt. Nagyon 
jól ment az üzlet, segédekkel dolgozott, 
tanulói voltak... Majdnem minden har-
madik házban volt fényképész, tartották 
egymással a kapcsolatot, és ha bejött va-
laki, hogy nézze meg, az vagy az milyen 
képet készített rólam, soha nem szidták 
a másikat. Legfeljebb azt mondták, meg-
próbálhatjuk egy másik szögből...
 Akik náluk fényképezkedtek és híre-
sebb emberek voltak, azok képeit eltették, 
például a gépgyáros Csonkáék egész csa-
ládját fényképezték. Karinthy Ferenc is 
náluk fényképezkedett, jó barátok voltak 
Szalayval, együtt jártak a Gellértbe, a gőz-
be. Vagy Mészáros Ági, és sok sportoló, 
Papp Laci is... Az ostrom alatt sok minden 
megsemmisült, az összes negatív nincs 
meg, csak a legértékesebbek, csak azok, 
amelyek akkor már külön voltak választ-
va. A legfontosabb, legértékesebb dolgok 
a gépek és a lámpák, ezeket biztonságba 
helyezték, tehát olyan nagy kár nem érte 
a céget. Lehúzhatós redőnyük volt, vala-
hogy benyomódott, és egy roncs teherautó 
állt a kiégett helyiségben. A berendezésből 
egyetlenegy kép maradt meg sértetlenül, 
(ott a falon, az a fönti.)

 – 1946-ban ismerkedett meg apukám 
anyukámmal, Elek Irénnel. Munka volt 

rengeteg, ezért anyukám is elvégezte a 
fényképésziskolát, és mivel apukám tart-
hatott tanulót, egy év alatt megtanította 
mindenre. A családban a gyerekek is ezt 
a szakmát választották, bátyámra hét éves 
korában már rá lehetett bízni az üzletet, 
annyira tudott. A húgom és én nem vol-
tunk jó tanulók, így érettségi után úgy 
adódott, hogy mi is fényképészek leszünk.
 A Kaffka Margit Gimnáziumban 
érettségiztem. Elvégeztem a Práter utcai 
fotósiskolát, ott csak az elméletet tanul-
tam, a gyakorlatot itt, apukámnál. Abban 
az évben lett beteg, 1972-ben, amikor én 
fölszabadultam. Az üzletet akkor csak 
özvegyi jogon lehetett örökölni, így kapta 
meg az anyukám az üzletet. A bátyám ezt 
a kulimunkát nem vállalta. Mert az ember 
reggel hatkor itt van, kilencig laborál, és 

kilenctől este hatig foglalkozik 
a kuncsaftokkal. A labormunka 
viszonylag egysíkú, bár minden 
egyes filmtekercs kidolgozásá-
nál én is utazom, ha valaki egy 
utazásról hoz be filmet, végigné-
zem a képeit és minden egyes képnél ben-
nem van az a várakozási öröm, na hogy 
sikerült az a kép, és fog-e tetszeni az illető-
nek, amit készítettem. Tehát azért annyi-
ra nem unalmas. És akkor én jöttem ide 
segítő csalátagként. Ennek már majdnem 
harminc éve.
 Reggel laboráltam, anyukám jött nyi-
tásra, én elmentem edzésre, délben haza-
jöttem, dolgozgattam, este megint edzés, 
fárasztó volt, de szerettem. Közben NB I.-
es szinten kosárlabdáztam a Főkert HSC. 
felnőtt csapatában. Egy térdsérülés miatt 

az élsportolói karrierről le kellett monda-
nom. Gondoltam, szakedző leszek, csak-
hogy nem vagyok olyan edző, amilyenek 
nekem voltak, akik kedvéért az ember 
meghal a pályán. Én nem éreztem azt, 
hogy akiket tanítok, ugyanezt érzik. Nem 
voltam megfelelő erre a posztra. Aztán 
gombaszakértő lettem, túrákat vezetek...

Miközben milliószámra készülnek a fo-
tók, ez a foglalkozás kihaló szakmának 
számít. Magyarországon sorban zárnak 
be a fényképészek, mert nem tudnak 
megélni. Az igazolványképeket már a hi-
vatalokban hivatalnokok készítik, minő-
síthetetlen színvonalon. Nem is tetszik az 
senkinek, de mást nem fogadnak el. Az 
emberek nem elég igényesek, megeléged-
nek a gyorslaborok kidolgozásával. Sokan 
nem is tudják, lehetne arról a negatívról 
jobb nagyítást is csinálni. A fotográfus-
hoz  az igényesebb, a pepecs munka jön. 
A fotózásban, legalábbis abban, amit ők 
csinálnak, az a szép, hogy a tudáson ala-
pul. Ha portrézik, világítással eltünteti a 
tokát, kisimítja a ráncokat, kis orrárnyé-
kot ad, derítőfényt a hajra, és a végén a 
labormunka. A digitális kidolgozás más. 
Eltűnt a gondolkodás és az az öröm, hogy 
most sikerült az, amit elterveztünk. Ha az 
anyagi részét nézzük, körülbelül azonos 
áron van a hagyományos és a digitális 

kép kidolgozása. Viszont az igazi fénykép 
már több mint száz éve bizonyít. Honnan 
tudni, hogy egy kinyomtatott kép száz év 
múlva is kép lesz-e?
 Húsz-harminc évvel ezelőtt nagy divat 
volt az amatőr fényképezés. Sokaknak volt 
otthon nagyítógépe, éjszaka a fürdőszo-
bában laboráltak, és innen nem messze, a 
Bartók 47-ben volt egy nagy Ofotért, ahol 
filmet, vegyszert, papírt lehetett kapni, és 
a használt fixírt (ezüst volt benne) vissza-
váltották. Ez a világ eltűnt. Kölnben volt 
idén a fototechnikai kiállítás. Újra kezdik 

a fekete-fehér fotópapírok gyártását, és a 
manuális retrogépek készítését. Nézem a 
régi fényképezőgépeket a falon. Egy-kettő 
még az öreg Szalay hagyatékából való, a 
többi ajándék. Bejönnek a kuncsaftok, tet-
szik nekik, azt mondják, jaj nekem is van 
egy ilyen régi gépem, elfogadja-e Ágnes. 
Tudják, hogy jó helyre kerül.
 
– Van egy százéves masinám, ez még apu-
kám gépe volt. Síkfilmre dolgozik, és az 
expozíció is úgy történik hogy leveszem 
és visszateszem a kupakot. Anastigmat 
Dagor lencséje van, ami a legelső lencsék 
közé tartozik. (Nevét a dagerrotípiáról 
kapta, a Dagor objektívet Hoegh tervezte 
1892-ben). Ez egy lágy rajzú objektív, így 
annyira nem jönnek ki a ráncok, a bőrhi-
bák. A gép elején egy pici, fából faragott 
madárka ácsorog. Ide kell nézni, nem az 
objektívbe, így természetesebb a tekintet. 
A harmonikája elszakadt egy-két helyen, 
és nézze: az élességállító az egyik oldalon 
recés, a másik oldalon simára kopott... 
hogy mennyit használtuk már...

A fotográfiától régen elvárták, hogy meg-
szépítse a valóságot, azok a képek tet-
szettek a kuncsaftnak, amelyek szebbnek 
mutatták. Most is ezért jönnek ide, mert 
itt retusálnak. Régen, mikor még nem 
volt színes fénykép, a fekete-fehér képet 
anilinfestékkel kifestették. A színezés még 
most sem szűnt meg, ha valaki hoz egy 
régi képet reprózni, azt ugyanúgy ki kell 
színezni. Lámpakorom feketével javítot-
ták a szemöldököt, szájszögletet, kettétört 
zsilettel finoman lehántották a felesleget, a 
hiányt apró pontokkal bepontozták, végül 
a rasztergépen áthúzva a smirgli meg-
nyomta a papírt érdesre, ezzel eltűntek a 
retus által okozott sérülések. 
 Az igazolványképnél csak minimálisan 
szabad retusálni. A két fülnek látszani kell, 
nem szabad mosolyogni, nem lehetett a kun-
csaft sötét szemüvegben, hajpánttal és kivá-
gott ruhában. Szembe kellett nézni, mert ha 
kicsit elfordítjuk az arcot, a rendőr nem látja 
a képen hogy megvan-e mind a két fül...

– Nem mindig sikerül a fotó. Nem is ha-
ragudnak, ha jönnek a képért és azt mon-
dom, nem sikerült, meg kell ismételni. 
Hogy időre és jót tudjak teljesíteni, inkább 
két nappal későbbre ígérem, elégedetlenül 
nem mehet el tőlünk senki. Azt hiszem, 
azért maradt meg ez az üzlet 62 éven ke-
resztül, mert ezt mindig betartottuk.
 Ebből nem lehet megélni, csak vege-
tálni, éppen ki tudok mindent fizetni. Ha 
nyugdíjba megyek, nincs, aki folytassa. A 
városban sorra zárnak be a műtermek. A 
kerületben talán én vagyok az egyetlen, 
akinek még megvan az üzlete. Gondol-
koztam, hogy profilt váltok, de ezt szere-
tem, foglalkozni az emberekkel, ismer-
nek... most nyissak egy zöldségesboltot? 
És hát a szívem szakadna meg...

Cservenits Jolán

Aki ide jön fényképezkedni, kedveli a 
régi technikát. Szeretne egy olyan bar-
nás képet magáról, amilyen a kirakatban 
van, és megkérdezi, hogyan öltözzön 
föl hozzá. Akik elköltöztek a környékről, 
visszatérnek megnézni, hogy megvan-
e még ez az üzlet, és nagyon örülnek 
hogy igen. Hatvanhárom éve a Bartók 
Béla út nevezetes helye Szalay fotómű-
terme. Beszélgessünk a tulajdonossal, 
Szalay Ágnessel a régi szép időkről, és 
szakmája nem oly bíztató jövőjéről.

Az egész családnak ugyanaz a szakmája

Szalay fotóműterem

Szalay Béla a retusálást tanulja Kaposváron
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PROGRAMOK6 ÚJBUDA 2005. JÚLIUS 20.

15.45 táncos gyermektornák. SZOMBAT 9.00 
táncterápia, kosárfonó klub: 9.00 kezdő, 
14.00 haladó, 9.00 medencetorna, 12.00 
társastáncklub gyerekeknek, fiataloknak. 
VASÁRNAP 8.00 hobbiklub, 15.00 nosztalgia 
klub nyugdíjasoknak. MINDEN HÓ MÁSODIK 
VASÁRNAPJÁN 10.00 Keresztény játszó-
ház.  MINDEN HÉTFŐN 19.00 Ír táncház a 
Greenfields együttessel. 
TÁBOR:  AUGUSZTUS 12-IG HÉTKÖZNAPOKON 
7.30–17.00-ig Zsebibaba nyári játszóházi 
tábor. KÖNYVTÁRI NYITVA TARTÁS:  
H., K., P.: 13–19-ig, Sze.: 9–15-ig,  
Szo.: 9–12-ig, Cs., V.: zárva.

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

HÉTFŐ, SZERDA 17.30 aikido, 19.30 Iai Jutsu.
KEDD 10.00 eklektika klub, 17.00 hagyomány-
őrző íjászklub gyerekeknek. SZERDA 19.30 
hagyományőrző íjászklub felnőtteknek.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 10.30 ízületi torna, 
18.00 aerobik, 19.00 Kenpo karate. SZERDA 
15.00 fashion dance (PÉNTEKEN is 15.30). 
HÉTKÖZNAPOKON 10.00–19.00-IG internete-
zési lehetőség.

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

TÁBOROK: AUGUSZTUS 19-IG HETENTE: Indián 
játszótábor, Portya tábor 8-12 éves kalando-
roknak, Ugra-bugra tábor.

TETŐ GALÉRIA
XI., Ecsed utca 13.

TÁBOR: AUGUSZTUS 31-IG HETI TURNUSOK-
BAN: Rajz, festés és animációs nyári alkotó 
műhely. Érdeklődni a 06/70/258-46-40 vagy 
06/30/369-63-95-ös számokon lehet.

ÚJBUDA PART
A budai alsó rakparton a Petőfi híd és Lágymányosi 
híd között.

JÚLIUS 21. 21.00 Karaoke party, 21.00 
lézershow.  JÚLIUS 22. 20.00 Népek napja: 
ír est, kisszínpad. JÚLIUS 23. 17.00 Bóbita 
Bábszínház: Gőgös Gúnár Gedeon, kisszínpad, 
21.00 naplemente parti.  JÚLIUS 24. 17.00 
Bojtorján, kisszínpad, 20.30 elektro nap. 
Karányi Dani, Unique, nagyszínpad. 
JÚLIUS 26. 21.00 MTV videoszínház. Rideg 
Sándor: Indul a bakterház (Zalaegerszegi 
Hevesi  Sándor Színház).  JÚLIUS 27. 20.30 
Eleven Hold és Balcan Fanatic, nagyszínpad. 
JÚLIUS 28. 21.00 Karaoke party.  JÚLIUS 30. 
17.00 Lufieregetés 18.00 Eszményi Viktória–
Heilig Gábor, kisszínpad, 21.00 naplemente 
parti, 21.00 lézershow.

TIT STÚDIÓ

XI., Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514, www.tit.hu 

JÚLIUS 28. 17.00 Bonsai Egyesület bemutató-
ja: Bonszai fát alakít Kalászi József. Különleges 
bonszai stílusokat mutat be Forrás Gyula.
Tudománybarát klubok nyári programjai: 
Akvarista, Ásványbarát, Csapody Vera 
Növénybarát, Csincsilla, Díszmadár, Gombász, 
Hajózástörténeti, Madárpók, Suiseki, 
Tengerimalac, Törpenyúl klubok várják az érdek-
lődőket szakmai kirándulásokra, gyűjtőutakra. 
Információ: Tóth Mihályné 466-9019.
Ismerkedés a természettel! Látványos video-
filmek vetítése előzetes bejelentkezés alapján 
csoportok részére. Információ: Szöllősi Imréné, 
Tóth Mihályné 466-9019 

OLAJIPARI TERMÉSZETBARÁT SE

Minden szerdán nyugdíjastúra. Találkozó: 
7.20-KOR a Moszkva téri metrókijáratnál (a 
hétvégi Budai-hegység túrákra ugyanebben 
az időben és helyszínen van a találkozó). A 
hétvégi vonatos túrákra az előző túrákon 
lehet jelentkezni. A pilisi túrák találkozója 
7.15-KOR a Batthyány téri HÉV-végállomáson. 
Túravezető: Kremser Ferenc.
JÚLIUS 30. Börzsöny. Nagybörzsöny–
Hamuház–Hangyás-bérc–Nagy-Hideg-
hegy–Királyrét. Táv: 22 km. Találkozás: 7.30-ig 
a Nyugati pályaudvari pénztáraknál. 
JÚLIUS 31. Budai-hegység. Nagykovácsi–
Ördögtorony–Nagyszénás–Antónia-árok-
Pilisszentiván. Táv: 16 km.  
Túravezető: Kremser Ferenc.

EGYHÁZAK

GAZDAGRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET 
XI., Rétköz u. 41. Tel: 246 0892,  
www.reformatus.hu/gazdagret

A Törökugrató utcai Általános Iskola,  
(XI., Törökugrató u. 15.)
AUGUSZTUS 1–5-IG NAPONTA 9.00–16.00-IG 
Zsiványtanya, napközis tábor 6-10 éveseknek: 
Időutazás a fáraók korába. 
AUGUSZTUS 8–12-IG NAPONTA 9.00–13.00-IG 
Angol tábor, anyanyelvi és magyar tanárok, 
6-10 fős csoportok, 14-éves kortól (középfok, 
haladó szint). Részvételi díj 8000 Ft/fő/hét, 
jelentkezés: július 20-ig Bobby Booze-nál, 
bbooze@crmnet.hu, tel: 246-1613 vagy Király 
Ágnesnél, 06/30/422-0244.
AUGUSZTUS 5–14-IG NAPONTA 16.00–18.00-IG 
sportprogramok. 
A Gazdagréti Református Templom teraszán: 
AUGUSZTUS 5–14-IG NAPONTA 19.00–22.00-IG 
Terasz café 16 év feletti fiataloknak. 

 SZÍNHÁZ, KIÁLLÍTÁSOK

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

VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet. Ugyanekkor 
foglalkozások gyermekeknek. 
TÁBOR: AUGUSZTUS 22–28-IG: Nyári Bibliatábor 
4-12 éves gyerekeknek Kelenföldön, délutá-
nonként 16.00–19.00-ig. 

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

MINDEN HÓ ELSŐ SZERDA 18.00 református est 
(bibliaóra és szeretetvendégség AUGUSZTUS 
3-ÁN). VASÁRNAP 17.00 Istentisztelet 
(külön jelzett időpontokban). Hittanórák a 
Menyecske utcai Általános Iskolában hetente 
5 csoportban.

BUDAI PARK SZÍNPAD

XI., Kosztolányi D. tér/Feneketlen-tó. Tel.: 466-9916

JÚLIUS 23. 20.00 XV. Nemzetközi 
Cigánykarnevál.  JÚLIUS 26. 20.00 Budapest 
Klezmer Band koncert (esőnap július 27.).
JÚLIUS 28. 20.00 Benkó Dixieland Band DVD-
bemutató koncert (esőnap július 31.).
JÚLIUS 29. 20.00 Pannon Freskó karnevál. 
Fellép a Magyar Állami Népi Együttes tánckara 
és zenekara, valamint meghívott zenészek 
énekesek (esőnap augusztus 1.).

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

SZOMBAT 15.00 Őszidő Nyugdíjasklub (Info: 
Vadócz Zsuzsa - 371-2779) 
ÁLLANDÓ PROGRAMOK: vasútmodell klub fel-
nőtteknek, gyermekeknek (10–18 éves korig), 
gerinctorna, kerámia-tanfolyam felnőtteknek, 
gyerekeknek, papírmárványozás, komplex 
kézműves tanfolyam gyerekeknek, callanetics 
torna, fotóklub, ikebana klub, hastánctanfo-
lyam, számítógépes tanfolyamok.
BMK Oktatóterem: AUGUSZTUS 1-5-IG  
13.00–17.00 Szünidei Játékháló. Bejelentkezés: 
Terbe Rezső (371-875). A klubban gondolko-
dás- és képességfejlesztő, logikai-, valamint 
stratégiai számítógépes játékok kipróbálására 
van lehetőség. A belépés díjtalan.

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

HÉTFŐ 9.30 tücsök zene (CSÜTÖRTÖKÖN is), 
14.00 Nóta-tv klub, 15.00 akrobatikus rock 
and roll klub 4 éves kortól, 17.00 hatha jóga, 
17.00 latin aerobik, 17.00 gyógytorna, 18.00 
angol társalgási nyelvklub, 18.00 szőnyeg-
szövő klub, 18.00 Hanna holisztikus klubja, 
19.00 Greenfields, 19.00 hastáncklub, 19.15 
ír sztepptáncklub.  HÉTFŐN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN 
17.00 jazztorna latinos zenére, 18.00 gerinc-
tánc jazz-zenére. KEDD 15.30 nyugdíjastorna, 
16.30 alakformáló torna, 16.30 Etka jóga, 
17.00 Muzsikás gyermektáncház, 17.45 
táncos gyermektorna, 19.30 szenior társas-
táncklub felnőtteknek. SZERDA 10.00 csikung 
klub, 16.00 akrobatikus rock and roll klub, 
17.00 nindzsaedzés, 17.00 Frissítő gerinc 
gyógytorna, 18.00 szőnyegszövő klub, 19.00 
Picasso klub, 19.15 hastáncklub. SZERDÁN 
ÉS PÉNTEKEN 17.00 digitális fotóklub.  
CSÜTÖRTÖK 9.00 talpmasszázs klub, szabás-
varrás klub 16.30 kezdő, 18.00 haladó, 16.30 
lélektáncoltató 16.30 Etka jóga, 17.00 latin 
aerobik, 18.00 Egészségünk titkai, előadás-
sorozat, 19.00 ír sztepptáncklub. PÉNTEK 
14.00–18.00 biovásár, 15.30 nyugdíjastorna, 

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

Szentmiserend július és augusztus hóna-
pokban: VASÁRNAP 7.00, 8.00, 9.00, 10.15, 
11.30, 19.00, HÉTKÖZNAP 6.30, 8.00, 18.00. 
MINDEN ESTE 21.00 egymásra gondolunk egy 
Üdvözlégy Máriával.  
JÚLIUS 24. 19.00 A varsói Szent János 
Katedrális Cantores Minores fiúkórusa 
énekel. Zenei kísérő: Michael Oczko, kar-
mester: Joseph A. Herter.  JÚLIUS 30. 19.00 
A Bablake Youth Orchestra hangversenye 
(Nagy-Britannia), vezényel Bernard Sutton. A 
belépés díjtalan.  
JÚLIUS 31. 19.00 International Music Ministry 
Chorale. Vezényel: Charles W. Zwicki, közre-
működik: Clint Gawthrop orgona. 

FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
XI., Fehérvári út 47. T.: 203-3868
JÚLIUS 25., 26. 21.00 Folklór színház: 
Százhalombattai Forrás Együttes.

ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI 
GYŰJTEMÉNY
XI., Pentele u. 8. T.: 208-6635
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK: Római ásatások, 
egyház- és iskolatörténeti kiállítás, 
Albertfalva önállóságának évei  
1819–1950-ig, az Első Magyar 
Repülőgépgyár, borgyűjtemény, középkori 
rom Albertfalva területén.  
A gyűjtemény telefonon előzetesen 
 egyeztetett időpontban látogatható.

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
XI., Etele út 55. T.: 371-2760
SZEPTEMBER 11-IG Gajdov Géza grafikus 
kiállítása.

MOLNÁR C. PÁL GALÉRIA
XI., Ménesi út 65. T.: 385-3637, 06/30/201-1073
SZEPTEMBER 8-IG A nap szerelmesei.  
A MCP Baráti Kör kiállítása (Volksbank 
Galéria, XII., Istenhegyi út 40/a. Nyitva:  
h, sze, cs: 10.15-19.15; k, p: 7.45-13.00).

TETŐ GALÉRIA
XI., Ecsed utca 13.
AUGUSZTUS 26-IG Pusztai Csaba  
Szemlélődő pillanataim című kiállítása. 
Megtekinthető hétfőtől péntekig  
14.00–21.00-ig.

AJÁNLÓ

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

HÉTFŐ 14.00–16.00 Életet az Éveknek 
Nyugdíjas Klub, a Vöröskereszt 11/16 és  
11/17 sz. alapszervezete,  
16.00–18.00 Családok a Családokért Polgári 
Egyesület klubnap, 18.30 AKH Gesualdo 
Kamarakórus (próba).
HÉTFŐ (KÉTHETENTE) 16.00 az AKH Opera- 
és dalstúdiója. KEDD 14.00 Albertfalvai 
Keresztény Társas Kör Nyugdíjas Klubja.
SZERDA 17.00–19.00 Albertfalvai Polgárok 
Köre. KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00 callanetics, 
18.00 ovis torna, 20.30 felnőtt táncklub.
CSÜTÖRTÖK 19.00 felnőtt kezdő tánctanfolyam. 
PÉNTEK (KÉTHETENTE) 18.00–19.00 bringás 
klub. SZOMBAT (KÉTHETENTE) 20.00 AKH össz-
táncklub. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00-IG 
internetezési lehetőség.

Július 20–augusztus 3.

JÚLIUS 20.   SZERDA
 18.00 ismétlés
 20.30 A Tapolcai-tavasbarlang
 21.00 a Főnix TV műsora
 21.30 a 9STV műsora

JÚLIUS 21.   CSÜTÖRTÖK
 9.00 ismétlés

JÚLIUS 22.   PÉNTEK
 18.00 és 22.30 ismétlés

JÚLIUS 23.   SZOMBAT
 9.00, 14.00 és 23.00 ismétlés

JÚLIUS 24.    VASÁRNAP
 9.00, 13.00 és 23.00 ismétlés

JÚLIUS 25.   HÉTFŐ
 4.00 a július 18-i adás ismétlése
 18.00 Magazin
 18.40 Sport
 18.55 Hit és élet
 19.00 SzivárványSzín 
 19.30 Közkívánatra:
  Oláh Ibolya és Gáspár Laci műsora

JÚLIUS 26.   KEDD
 18.00 és 22.30 ismétlés

JÚLIUS 27.   SZERDA
 18.00 ismétlés
 20.30 Portré: Hobo

 21.30 a Főnix TV műsora
 22.00 a 9STV műsora

JÚLIUS 28.   CSÜTÖRTÖK
 9.00 ismétlés

JÚLIUS 29.   PÉNTEK
 18.00 és 22.30 ismétlés

JÚLIUS 30.   SZOMBAT
 9.00, 14.00 és 23.00 ismétlés

JÚLIUS 31.   VASÁRNAP
 9.00, 13.00 és 23.00 ismétlés

AUGUSZTUS 1.   HÉTFŐ
 4.00 a július 25-i adás ismétlése
 18.00 Magazin
 18.40 Sport
 18.50 Hit és élet
 18.55 Égető kérdések
 19.00 SzivárványSzín
 19.30 Közkívánatra: A Hárem csoport műsora

AUGUSZTUS 2.   KEDD
 18.00 és 22.30 ismétlés

AUGUSZTUS 3.   SZERDA
 18.00 ismétlés
 20.00 Szentivánéj Gazdagréten
 21.00 a Főnix TV műsora
 21.30 a 9STV műsora

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

MŰSOR
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HOZZÁSZÓLÁS

Nem merek beugrani? 
Július 11-én hajnali három órakor a 
Dunába ugrott egy harminc éves férfi a 
Petőfi hídról. Egy négytagú társasággal 
sétált hazafelé az egyik kerületi szórako-
zóhelyről Pest irányába. A szemtanúk el-
mondása szerint a híd közepénél egyszer 
csak azt kérdezte: nem merek beugrani? 
S ezzel már át is lendült a híd korlátján. 
Társai látták, amint a vízbeérést követő-
en nem sokkal a felszínre bukkan, szem-
mel követték még vagy 10-15 méteren 
át, de aztán a folyó elsodorta a férfit. A 
társaság tagjai elmondták, tettét semmi 
sem indokolta, megdöbbenve állnak a 
történtek előtt. A rendőrség nagy erőkkel 
kezdte meg a kutatást, de lapzártánkig 
nem értek el eredményt.

Lelki problémák
Július 8-án este tíz óra után egy férfi fel-
mászott a Szabadság híd felső szerkezeté-
re. Mint ilyen eseteknél szokásos, a rend-
őrség, a mentők és a tűzoltóság nagy erők-
kel vonult ki a helyszínre. Rövid rábeszé-
lés után a tűzoltóknak baj nélkül sikerült 
lehozni a huszonhat éves fiatalembert, aki 
később elmondta, lelki problémái miatt 
mászott fel a hídra, leugrani azonban nem 
akart. A világ figyelmét akarta felhív-
ni magára és gondjaira, elsősorban arra, 
hogy összeveszett a barátnőjével.

Repkedtek a székek 
Szabályos tömegverekedés alakult ki jú-
lius 10-én hajnalban az egyik kerületi 
szórakozóhelyen annak ürügyén, hogy 
az egyik társaság férfi tagja tánc közben 
úgymond feltűnően nézett egy másik tár-
saság hölgy tagjára. A kialakult csetepaté-
ba egyre többen szálltak be, zuhogtak az 
ütések, repkedtek a kerti műanyag székek. 
A sérülteket a helyszínre érkező mentősök 
látták el. Az ügyben nem csak a verekedés 
miatt indult vizsgálat: a küzdelemben két 
férfinak is eltűnt értékes arany nyaklánca. 

Sikertelen alku 
Egy hajléktalan július 10-én különféle 
apróságokat árult a Móricz Zsigmond 
körtéren. Egy arra járó háromfős társa-
ság férfi tagja alkudozni kezdett egy pu-

lóverre és egy karórára, ám miután nem 
tudtak megegyezni az árban, ököllel ke-
ményen arcul ütötte a hajléktalant, majd 
felkapta a tárgyakat és a vele lévő két nő-
vel együtt felugrott a megállóban álló vil-
lamosra. A férfi 170 centi magas, 35-40 
év körüli, kövér testalkatú. Fekete, rövid 
göndör haja van, karján tetoválás látha-
tó. Az esemény idején krémszínű pólót 
és farmernadrágot viselt, vállán fekete 
sporttáska lógott. A rendőrség kéri, aki 
bármit is tud a jelzett személlyel kapcso-
latosan, értesítse a kerületi kapitányságot 
a 381-4300 telefonszámon.

Idejében fékezett
Öngyilkos akart lenni egy ötvenhat éves 
férfi július 8-án hajnalban. A Tétényi úti 
vasúti hídon lefeküdt a vágányokra úgy, 
hogy a fejét az egyik sínszálra tette. Jött is 
egy kamionszállító vonat, ám a híd előtt 
körülbelül 30 kilométeres sebességre lassí-
tott. Ennek köszönhetően a vonat vezetője 
idejében észrevette a síneken fekvő férfit, 
azonnal fékezett is, de a kis sebesség elle-
nére sem tudott már megállni a szerelvény. 
A tragédia végül azért nem következett be, 
mert a mozdony elején lévő terelőszelvény 
lelökte a sínről a férfi fejét, így csupán sé-
rüléseket szenvedett. A helyszínre érkező 
rendőrök megpróbálták kikérdezni a sé-
rült férfit, ám ő nem válaszolt semmire, 
csupán a személyi adatait adta meg.

RENDŐRSÉGI HÍREK

Az Újbuda 2005. július 6-i számában eny-
hén reklám-ízű cikket olvashattunk arról, 
hogy milyen csodálatos Kánaán épül a 
Lágymányosi-öböl partján a kerület sze-
gény, megfáradt lakói számára. Kiderül 
az írásból az is, hogy a beruházás során 
egy 55 méter magas luxusszálloda fog 
ide épülni, ami már csak azért is biztos 
jó dolog, mivel lám, a néhány megátal-
kodott kereszténydemokratát leszámítva 
ennyire pártok fölött álló, osztatlan sikert 
arathatott a képviselő-testület ülésén. A 
cikk írója szerint ugyanis: „A többi kerü-
leti képviselő támogatja az elképzelést.” 
Mindez nagyon szép; a gond mindössze 
annyi, hogy – nem így történt.
 A – jegyzőkönyvvel is dokumentál-
ható – valóság ugyanis az, hogy az ellen-
zék egységesen nem támogatta az ötletet! 
Ez az egy szó azt hiszem mégis csak elég 
fontos különbség. A cikkben írottakkal 
ellentétben ráadásul építési engedélye 
sem lehet a beruházónak, hiszen jelenleg 
még csak a rendezési tervek módosítás-
nál tartanak. A vitában az ellenzék sora-
iból többen is hozzászóltunk, én magam 
az összes hozzászólási lehetőségemet 
kihasználva három alkalommal is el-
mondtam az aggályaimat. Nem örülünk 
ugyanis annak, hogy kerületünkben nem 

a befektetők igazodnak a városépítészeti 
elképzelésekhez, hanem épp fordítva; a 
városépítészeti elképzeléseket igazítják a 
befektetői igényekhez. Ez ugyanis nem 
az itt lakók érdekeit szolgálja. Annak sem 
tudunk örülni, amikor a polgármester 
úr a vitában közli, hogy igazából nem is 
lehet pontosan tudni, miről is beszélünk, 
amikor magasházakról esik szó, hiszen 
vagyunk néhányan, akik ezt nagyon is 
pontosan tudjuk. A magasház elleni alá-
írásgyűjtéssel egyébként a Fidelitas is 
egyetért, támogatja azt; a magam nevében 
pedig megígérhetem, hogy képviselőként 
is mindent el fogok követni annak érde-
kében, hogy ne épülhessen ezen a terüle-
ten olyan épület, amely ennyire idegen a 
tájtól és a környezetétől egyaránt.

Dr. Schneller Domonkos 
a Fidelitas kerületi elnöke

Dr. Fenyvessy Zoltán (MIÉP) önkor-
mányzati képviselő ugyanebben a témá-
ban, ugyanehhez a cikkhez fűzött hason-
ló megjegyzéseket juttatott el szerkesztő-
ségünkbe, egyúttal elküldve az április 21-
én 17 óra 19 perckor lezajlott szavazás 
névszerinti kimutatását is. Előzékeny 
tájékoztatását megköszönjük. – a szerk.

A Fúzió Rádióról
A Fiksz Rádió 1995 óta a BME-n van, 
és 98 MHz-en vasárnaptól szerdáig su-
gározzuk a műsorunkat URH adóval, 
interneten – www.fikszradio.hu – pedig 
folyamatos a műsorunk. Amiért tollat 
ragadtam: a Napszél Egyesület „Monó 
Rádió”, később „Fúzió Rádió” elnevezés-
sel kisközösségi rádiós pályázatot nyert, 
amelynek keretében a XI. kerület egy 
csekély része számára (maximum 1 km-
es vételkörzetben) műsort sugározhat, s 
erről az Újbuda beszámolt.
 A Napszél Egyesület és a Fúzió Rádió 
vezetőinek, munkatársainak a szervezet 
szellemiségét meghatározó része a Fiksz 
Rádióból különböző okokból elküldött, 
kizárt emberek. A Napszél egyesület el-
nöke, Muka László ellen – a XI. kerületi 
Rendőrkapitányság nyomozását követő-
en –  súlyos testi sértés miatt vádat emelt 
az ügyészség. Egy másik tagot, a Fiksz 

Néhány szó a magasház-vitáról

Rádióban néhány hónapig főszerkesztői 
pozícióban levő Matykó Károlyt kitiltot-
ták a Fiksz Rádiónak helyt adó BME E 
épületéből, mert megfenyegette az épület 
portását, és két ízben is indokolatlanul ri-
asztotta a rendőrséget. 
 Matykó Károly főszerkesztősége alatt 
állapította meg az ORTT Panaszbizott-
sága, hogy a Muka László által készített 
Andaxin című műsor „a rádiózásról és 
a televíziózásról szóló 1996. évi törvény 
műsorszolgáltatásra vonatkozó alapelve-
it, szellemiségét sérti, különösen ízléste-
lensége következtében”. Ugyanennek a 
műsornak egy másik adásával szemben 
– annak rasszista mivolta miatt (cigány-
gyűlölet, a holocaust tagadása) – a ki-
sebbségi ombudsman is kifogást emelt. 
Ennek ismeretében persze roppant érde-
kes, hogy a Fúzió ún. „kisebbségvédelmi 
műsorokat is tervez. ”

Cs. Kádár Péter 
a Fiksz Rádió alapító főszerkesztője

Lebukott leskelődők
Két férfi leskelődött az egyik kerületi szóra-
kozóhely női WC-jében július 10-én hajnali 
öt óra tájban. Észrevette ezt a WC-s asszony, 
rájuk is szólt, mire azok minősíthetetlen 
hangon nekitámadtak. A kiabálásra megje-
lent az asszony szintén ott dolgozó férje, s ő 
is el akarta zavarnia leskelődőket. Az egyik 
férfi erre nekiesett, ököllel ütötte, majd a 
hajánál fogva földre rántotta és rugdosni 
kezdte. Annyira feldühödött, hogy még a 
társa sem tudta visszatartani. A helyszínre 
siető biztonsági őrök rögtön értesítették a 

rendőrséget. A férfi a kiérkező rendőrök-
nek is ellenállt, ezért megbilincselték, majd 
előállították a kerületi kapitányságra.

Ismerték a betörőt
Nem volt szerencséje annak a hajléktalan 
férfinak, aki július 10-én, vasárnap dél-
után megpróbált betörni az egyik Buda-
örsi úti autókereskedés irodájába. Éppen 
az ablaküveget akarta bezúzni egy kala-
páccsal, amikor arra haladt autójával a 
kereskedés egyik alkalmazottja. Látva mi 
történik, megállt, hogy rászóljon a betörő-
re, aki azonban észrevette a fékező autót, 
és elmenekült. Érdekessége a történetnek, 
hogy az autókereskedésben ismerik a haj-
léktalan férfit: a kereskedés előtti faház-
ban szokott éjszakázni...
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Kovács kettő, hozza már kicsit gyorsabban azt a jégkockát, hideg fejjel akarok gondolkodni.



fájdalommal jár, feldolgozása időigényes. 
Várhatóan szembesülnie kell valamelyik 
helyzettel, ezért készüljön fel rá lelkileg, 
és ne legyen türelmetlen se magával, se 
környezetével. A Skorpió gyerekeknek jól 
telik a nyara, sok új ismeretséget köthet-
nek, kipihenik magukat és ennek a szülők 
is örülni fognak. 

Nyilas
november 23–december 22.

Anyagi helyzetében csak az ősz hozza 
meg az igazi áttörést. Addig bánjon óva-
tosan a pénzzel, mert a vártakon kívül 
is becsúszhatnak még jelentős kiadások! 
Párjának munkahelyi vagy egészségügyi 
problémái lehetnek, emiatt feszültebb 
lesz, idegesen reagál szinte mindenre. 
Legyen vele türelmes, ne kérdezze, ne 
faggassa őt, várja meg, míg magától el-
mondja, amiről úgy érzi, hogy azt ki kell 
beszélni magából! Ne erőltesse a szabad-
téri programokat, ha teheti, a szabadságát 
is halassza el egy-két héttel.

Bak
december 23–január 20.

Eseménydús időszak előtt áll. Ennek kö-
vetkeztében oldódni kezdenek azok a 
szorongások, amelyek oly sokáig gyötör-
ték. Néha talán a ló túloldalára is átesik, 
főleg a nyaralás során folytathat szokatla-
nul bohém életvitelt. Ha lelkivilágát nem 
is, anyagi helyzetét mindenképpen meg-
terheli ez az időszak. Egészségi állapotát 
egy dolog fenyegeti: ügyeljen arra, hogy 
ne egyen a melegben gyorsan romló ételt. 

Vízöntő
január 21–február 19.

A megszokottnál is jobban igényli a törő-
dést, ki van éhezve a szeretetre. Amennyi-
ben most találja meg élete párját, hűséges 
társat, tökéletes szeretőt lel benne. A kö-
zeljövőben utazást mutatnak a csillagok. 
Bátran nekiindulhat. Anyagi helyzete 
stabil, főleg, ha szereti beosztani a pénzt. 
Spóroljon, de zsugori azért ne legyen. Az 
egészséges Vízöntő nyaralása alatt bármi-
re vállalkozhat, a krónikus betegségben 
szenvedő azonban legyen körültekintő.

Halak
február 20–március 20.

Titkos viszonyba kezd valakivel, amiről 
még a legközelebbi barátaival sem beszél. 
Óvatossága indokoltnak látszik, de gon-
doljon bele, nem veszélyezteti-e a kap-
csolatát. Sok elintéznivalója akad, ám az 
ügyek nem az elvárt ütemben haladnak, 
ami türelmetlenné teszi. Azt vélelmezi, 
összeesküdtek ön ellen, pedig a magyará-
zat kézenfekvő: ilyenkor mindenki nya-
ral, lassú az ügyintézés, az embereknek 
pedig nincs túl nagy kedvük dolgozni. 
Ingatlannal kapcsolatos bármilyen tervét 
halassza alkalmasabb időkre.

mer, vagy nem akar szembesülni a saját-
jaival? Amelyeket megoldhatna – ha nem 
is mindig fájdalom nélkül –, hisz önnek is 
megadatott a tisztánlátás képessége. Per-
sze bátorság is kell hozzá! 

Szűz
augusztus 24–szeptember 23.

Párkapcsolatában és üzlettársi viszonyai-
ban aránylag jók a kilátásai. A válófélben 
lévő Szűznek végre sikerülhet pontot ten-
ni az ügyre, ami különösen akkor örven-
detes, ha túl régóta húzódik a dolog. Ha 
érzelmileg nem is, anyagi szempontból 
mindenképpen túl lesz mindenen. Az 
e jegyben született üzletembereknek is 
kedvez a szerencse, megszabadulhatnak 
azoktól a társaktól, akik eddig akadályoz-
ták előrejutásukban. Anyagi helyzetében 
a nyár végén, ősz elején áll be jelentős ja-
vulás, addig bánjon csínján a pénzzel!

Kos
március 21–április 20.

Itt az ideje az önvizsgálatnak. Ásson mi-
nél mélyebbre a lelkében, és legyen őszin-
te önmagával. Tisztázza érzéseit, dolgozza 
fel gyermek- és felnőttkori sérelmeit, hogy 
mihamarabb túljusson rajtuk. Még ered-
ményesebb lesz a lelki megtisztulás, ha 
összeköti fizikai felfrissüléssel. Utazzon 
el hosszabb időre, ha teheti, ha nem, leg-
alább a szabadban tartózkodjon többet. 
Közben azonban vigyázzon az egészségé-
re is, főleg a rovarcsípésektől óvakodjon.

Bika
április 21–május 20.

Amit most elhatároz, azt sikeresen véghez 
is viszi. Nem szeret másodhegedűs lenni, 
ezt nemcsak viselkedésével, érzelmeivel 
is kifejezésre juttatja: szenvedélyes, a sze-
relem terén pedig gyakran féltékeny. Ha 
hűtlenséget tapasztal, nem bocsát meg, 
inkább tovább áll. Ha utazást tervez, idő-
ben és alaposan készüljön fel, különben 
a pihenés helyett csak bosszankodásban 
lesz része. Ne terhelje meg a lábait, mert 
könnyen kórházba kerülhet.

Ikrek
május 21–június 21.

Régóta feszültségben él, ami végre oldód-
ni kezd. Javít a helyzetén az is, hogy si-
kerül túljutnia a tervezett lakáseladásán,  
-vásárlásán. Az utólagos tennivalók ugyan 
sok idejét lekötik még, de a nehezén túl 
van. Magánéleti problémái lesznek, főleg 
a szerelem terén: féltékenység gyötri, és 
nem tud rájönni, indokoltan vagy indo-
kolatlanul. Ez jó időre elkedvetleníti, még 
a tervezett nyaralásról is lemondana, pe-
dig egy őszinte beszélgetéssel tisztázhatná 
a helyzetet, ha nem félne annyira tőle.

Rák
június 22–július 21.

Érzelmileg labilis állapotban van, ezért 
kritikus önre nézve, hogy felbukkan egy 
korábbi szerelme, aki oly sok szenvedést 
okozott a régmúltban. Fennáll a veszélye 
annak, hogy újrakezdi a kapcsolatát vele, 
feledve, hogy annak idején milyen csú-
nyán elbánt önnel. Legyen józan, próbálja 
meg mérlegelni a helyzetét, és ha nem tud 
megbirkózni vele, kérjen segítséget bará-
taitól. Érzelmi elköteleződés helyett most 
jobb lenne, ha a magányt választaná. 
Utazzon, jól fogja érezni magát!

Oroszlán
július 22–augusztus 23.

Ne akarja magára venni a világ összes 
gondját! A szerencsétlenségek, tragédiák 
elkerülhetetlenek, megelőzésükre több-
nyire kevés egy ember. Nem elképzelhe-
tő, hogy azért foglalkozik oly sokat kör-
nyezete vagy a világ bajaival, mert nem 

SZABADIDŐ8 ÚJBUDA 2005. JÚLIUS 20.

(Rebeka)

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

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (N, D, 
Ő, B, É, T). 13. Fegyverhordozó. 14. Fél 
szelet! 15. Hírnök. 16. Hangsor első hang-
ja. 17. Belső elválasztású szerv. 19. Részben 
kitelepít! 20. Távirati ő. 21. Növényevő 
hal. 23. Folyadék. 24. Gyémánt. 25. Ket-
tőzve: női becenév. 27. Urán és hidrogén 
vegyjele. 28. Japán régi fővárosából való. 
30. Erdő mélyén! 31. Vlagyimir Nabokov 
műve. 34. Orosz férfinév. 36. Kis Ágnes. 
38. Ásványtanilag homályos. 40. Alap-
forma, típus, angol szóval. 42. Gyakorító 
képző. 43. Pásztorsíp. 46. Egy, németül. 47. 
Montand, francia színész keresztneve. 49. 
Személyénél. 50. Meghúzza magát. 53. Éb-
red. 55. Klasszikus szándék (ANIMUS). 
57. Komputer tomográf, röv. 59. Ruhr-
vidéki német iparosdinasztia. 61. Japán 
drámai műfaj. 62. Tízpróba eleme! 64. Ba-
log. 66. A mélybe. 67. Latin elöljárószó. 69. 
Juttat. 70. Svájci kanton. 71. Gázlómadár. 
73. USA-beli egyetem. 75. Toll, latinul. 77. 
Londoni fül! 78. Gyógykezel.
FÜGGŐLEGES: 1. Nyári fekhely. 2. Belga 
város, a mustárgáz névadója. 3. Középen 
szárító! 4. Európai főváros. 5. OD. 6. Háj. 
7. Közrefog! 8. Arab női név. 9. Menny-
bolt, Londonban. 10. Zsuk páratlan betűi. 
11. Védelmez. 12. Veszprém megyei köz-
ség. 17. Tatárjárás-kori csata helyszíne. 18. 
Szalonkabát. 22. Szórakozik. 24. Szedi a 
lábait. 26. Másképpen, ismert idegen szó-
val. 28. Rendszeresen megjelenő nyomdai 
termék. 29. Rangjelző szócska. 32. Követ-
kezmény előzménye. 33. Taszítá. 35. Mo-

Simon István: 
Apám a szőlőben

dern sporteszköz. 37. Giga-elektronvolt, 
röv. 39. Japán kikötőváros Shikoku szige-
tén (ANAN). 41. Tempó fokozását előíró 
jelzés. 44. Mars. 45. Hideg eső jelzője. 48. 
Olimpiai bajnok birkózónk (András). 
51. Arany vegyjele. 52. Az idézet máso-
dik sora (A, A, A, T).). 54. Arrafele! 56. 
Bizonytalan lábakon áll. 58. Színtér. 60. 
Kitámasztó rövid fadarab. 63. Futását 
Vörösmarty énekelte meg. 65. Ökör lesz 
belőle. 67. Brazil tagállam. 68. Háziállat. 
71. Hegy a Bakonyban. 72. Iráni uralkodó. 
74. Román terepjáró márka. 76. Nádudvar 
határai! 78. Kicsinyítő képző.
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 1. és függőleges 52. 
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: július 27. A 14. SZÁM 
REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Álldogálnak a 
púpos petrencék, s az út mentén a nyárfák 
magasak...” A NYERTES: Szénási István XI., 
Andor u. A nyeremény egy Prímatorna 
bérlet a Forma Stúdióba, amely a szerkesz-
tőségben vehető át.
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Nagy András

KERESZTREJTVÉNY

ÉLŐVILÁG

HOZZÁVALÓK: Fél kg krumpli, 1 evőkanál 
mangalicazsír, 1 közepes fej vöröshagy-
ma, 1 tojás, liszt, 2 evőkanál tejföl, babér-
levél, őrölt kömény (tárkony). 
ELKÉSZÍTÉSE: A krumplit meghámozzuk, 
és sós vízben megfőzzük. Levét egy másik 
edénybe leöntjük, a burgonyát pedig jól 
áttörjük, félretesszük, hogy kicsit hűljön. 
Amíg lehűl, az összevágott hagymát zsí-
ron megpirítjuk, és felengedjük a burgo-
nya levével és még másfél liter húslével, 
vagy vízzel. Ebbe a lébe 2 db babérlevelet, 
vagy kis tárkonyt teszünk. Lassú tűzön 
főzzük. Az áttört, kissé kihűlt burgonyá-
hoz hozzáadunk egy tojást és annyi lisztet, 
hogy a tészta ne ragadjon. Kis gombóco-
kat formálunk belőle, amelyeket a forró le-
vesbe teszünk, és addig főzzük őket, amíg 
azok fel nem jönnek. Amíg a gombócok 
főnek, addig 2 evőkanál tejföllel és 2 evő-

kanál liszttel habarást készítünk, amit hi-
deg húslével, vagy vízzel csomómentesre 
keverünk, s a leveshez öntünk. Összefor-
raljuk, kis tárkonyos ecetet adunk hozzá.

Alföldi pásztorétel
HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLYRE: 15 dkg szalon-
na, 2 db közepes nagyságú vöröshagyma, 
2 gerezd fokhagyma, 40 dkg tarhonya, 1 
kg krumpli, kis evőkanál törött paprika, 
ízlés szerint erős paprika, só.
ELKÉSZÍTÉSE: Apró kockákra vágjuk, és fé-
lig kisütjük a szalonnát, majd hozzáadjuk 
a tarhonyát. Amikor szép piros, beleaprít-
juk a hagymát, és azzal együtt továbbpi-
rítjuk, majd beletesszük az apró kockákra 
vágott burgonyát, és azzal tovább dinsz-
teljük. Paprikával megszórjuk, beletesz-
szük a fokhagymát, és felengedjük vízzel. 
Folyamatosan kevergetve sűrűre főzzük. 
Akkor jó, ha úgy összeáll, mint egy cipó, 
és gombócként meg lehet fordítani a főző-
edényben (bográcsban). Minél csípősebb, 
annál finomabb.

Krumplis receptek

Egy ismerősöm nemrég aggódva kér-
dezte, mikor tesz már valamit a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egyesü-
let a dolmányos varjak „kártétele” ellen. 
„Tűrhetetlen, mennyi feketerigó fiókát 
hordanak el. Módszeresen fosztják ki a 
kisebb énekesmadarak, Budapesten főleg 
a jócskán elszaporodott, gyönyörű énekű 
fekete rigók fészkét.
 A dolmányosok alapvetően állati táp-
lálékon élnek. Gyakran látni őket parkok-
ban, amint a fű között rovarokat keresgél-
nek. A varjak sokszor 
csatlakoznak a galam-
bokhoz reggelente, 
mikor valaki kenyér-
darabkákat vagy más 
eleséget szór azok-
nak. A dolmányosok 
mindig a háttérben 
figyelnek. Mikor lát-
ják, hogy a galambok 
ész nélkül habzsolják 
a földre szórt kenyeret, 
szinte érdektelenül ők 
is odasétálnak, és a ga-
lambcsorda ilyenkor 
kelletlenül szétválik, 
utat enged az erőt és a 
hatalmas fekete csőrt 
tiszteletben tartva.
 A városban a dolmányosok 3-4 évti-
zede szaporodtak el jobban. Megtanulták, 
hogy itt természetes ellenségük nincs. A 
ragadozók nem merészkednek a városba, 
vadászni pedig lakott területen tilos. Vi-
déken évente több mint 50 000 példányt 
lőnek belőle. A fészekhez kisebb gallya-
kat hord, belül sárral tapasztja ki, majd 
fűszálakkal béleli. Megfigyelésük azért is 
nehéz, mert a madár óvatos, az embertől 
jókora távolságot tart, a platánok, nyárfák 
csúcsát választja, legalább 15-20 méteres 
magasságban érzi magát biztonságban.

Dolmányos varjak 
 A fiókák 4-5 hétig maradnak a fé-
szekben. Érdekes látvány, amikor a nagy 
melegben nyitott csőrrel tátognak, és tor-
kuk piros színe jól látszik lentről is. Aztán 
egyszer csak olyan nagyok lesznek, mint 
szüleik, de még sokáig ügyetlenek, csak a 
fészek körüli ágakon mászkálnak, ismer-
kednek a világgal. A fiókák színe néhány 
hónapig kissé fakóbb, de később már ne-
héz megkülönböztetni őket a szüleiktől.
 A varjak népe láthatóan gyarapszik, 
tehát elvileg a rigófiókák egyre nagyobb 

veszélyben lesznek. Az 
örvendetesen szapo-
rodó budapesti rigó-
állományt azonban a 
varjak nem veszélyez-
tetik. Még veszteség-
nek sem lehet igazán 
tekinteni a varjak fé-
szekrablásait, hiszen 
egy másik faj fennma-
radását szolgálják. A 
másik faj pedig egyre 
szaporítja a fészkeket 
a parkokban. Az el-
hagyott fészkekben 
aztán megtelepedhet-
nek más fajok, példá-
ul baglyok, vércsék, 
amelyek fészket nem 

építenek, és a fészekrakó fajok elhagyott 
lakhelyeire szorulnak, akár csak a cine-
gék a harkályodúra, vagy az ember által 
készített mesterséges fészekodúra. 
 Azt tehát nem tanácsolom, hogy rit-
kítsuk a varjakat. Vezessünk inkább óva-
tosabban, mert jelenleg évente több ezer 
énekesmadarat gázolunk el csak Buda-
pest útjain. Ez az igazi veszély, amelynél 
értelmetlenebb veszteség már csak a há-
zimacskák kártétele, amelyek passzióból 
mennek rigófiókát fogni.

Morandini Pál

A nyári kánikulában kellemesebb a kertünk, 
ha minél több benne az árnyék. Ameny-
nyiben nagy, árnyékot adó fát nem telepít-
hetünk, célszerű lugast készíteni. Megfelelő 
helyet válasszunk ki számára, amit biológia-
ilag alkalmas, a környezetbe harmonikusan 
illeszkedő növénnyel futtassunk be.
 Az első helyre a szőlőlugas kívánkozik, 
melynek díszes levelei, a különbözőféle 
támasztékokra felfuttatatott indák finom 
íve, és maga a termés a természet és az em-
ber legbensőségesebb kapcsolatát tükrözi. 
A célra akármilyen lugasszőlő megfelel.
 A magyar tájba szépen beleillő 
lugasnövény a jerikói lonc. Gyors növeke-
désű, edzett, bőségesen virágzó növény. 
Ugyancsak gyorsan fejlődő – melegben 
naponta 8-10 cm növekedésre is képes – a 
csíkszár. Ez a tulajdonsága teszi különö-
sen alkalmassá a növényt, hogy elsőként 
szemeljük ki a lugasunk befuttatására.
 A borostyán örökzöld, szép alakú le-
velei lugasba telepítve kisebbek lesznek, 
de a növény tűző napon is megél. Egyik 
legigénytelenebb kúszónövényünk a kerti 
iszalag. Nyáron sokszínű virágaival, ősz-
szel szürkés-bolyhos termésével, nagyon 
szépen díszlik. A lugasba telepíthetünk 
trombita folyondárt is. Sárgafürtű virágai 
a zöld levélzet között igen látványosak.
 Egynyári növényünk, a hajnalka, fél-
árnyékban is szépen fejlődik. A száraz, 
erős fénynek kitett helyeken előnyösebb 
a töklugas. Az úritök varacskos alma ala-
kú változatai, a turbántök vagy a lopótök 
nagy levéltömegű lugasnövények, melyek 
tápdús talajt és bő öntözést igényelnek. 
 A lugasnövényekről szólva megemlít-
jük, hogy a falra kapaszkodó növényektől a 
fal sohasem lesz nedves és nem szárítják ki 
a nedves falfelületeket. A délnyugati fekvésű 
házfalak befuttatása egyenesen kívánatos, 
mert a túlságos átmelegedéstől védik a házat.

Bánhidi János

KERTÉSZKEDÉS

Az árnyékos lugas
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HOROSZKÓP

Mérleg
szeptember 24–október 23.

Érzelmi válságának hamarosan vége, 
de önnek is lépnie kell: próbálja meg le-
győzni bizonytalanságát, megalapozatlan 
félelmeit. Az érzékeny alaptermészetűek 
még így is sokat szenvedhetnek. Meg-
szerzett javaira, otthona biztonságára a 
szokásosnál is jobban ügyeljen. Ezen a 
téren különösen legyen óvatos, bizonyos 
dolgokról kivételesen még a barátainak 
se beszéljen. A Mérleg jegyében született 
nőknek lehetnek kisebb-nagyobb alhasi, 
emésztési problémái.

Skorpió
október 24–november 22.

Nehéz időszakokban az emberek megpró-
bálják összeszedni magukat, de ilyenkor 
mintha több erőt is kapnának a problé-
mák feldolgozásához, megoldásához. Így 
van ezzel Ön is. Egy kapcsolat megsza-
kadása, egy válás, egy halott elengedése 

SIMON ISTVÁN
(1926–1975): költő, 
műfordító, esszéíró, 
József Attila-díjas, 
Kossuth-díjas. Az öt-
venes évek közepétől 
jelentkezett politikai 
töltésű, a magyar és az 
európai múltból táp-
lálkozó gondolati lírá-
val, mely életművének 

mindvégig meghatározója maradt. 1955-56-
ban az Új Hang c. irodalmi folyóirat főszer-
kesztője, 1957-től a Kortárs rovatvezető szer-
kesztője. 1963-tól Veszprém megye országgyű-
lési képviselője, a Magyar Írók Szövetségének 
titkára, majd főtitkárhelyettese. 1971-től a 
Színművészeti Főiskolán a magyar irodalom 
tanára volt. A Kortárs c. folyóirat egyik meg-
alapítója. Huszonegy kötet vers, műfordítás, 
tanulmány jelzi irodalmi pályafutását.

Krumpligombóc leves



és Lakos Imre alpolgármesterek adták át. 
Az egyik hölgy számos albérlet és a Bor-
nemissza utcai közalkalmazottak házá-
ban töltött év után kapta meg a lehető-
séget arra, hogy önálló életet kezdjen az 
egyik kis lakásban. Elmondta, számára 
az a legnagyobb dolog, hogy végre van 
egy ajtó, melyre kiírhatja a nevét, és 
nem kell a goromba főbérlőktől, vagy 
az átlagos lakások számára kényelmet-
len megoldásaitól tartania. A családja 
és a barátai körében sok segítője akad 
ugyan, de mostantól biztonságban tud-
hatják szerettei.
 Az épület és udvara akadálymentesítve 
van ugyan, de ugyanez nem mondható el 
a közvetlen környezetről, az Albertfalva 
utcáról és a Fehérvári útról. A lakóknak 
tehát újabb nehézséggel kell szembenézni, 
ha el akarnak menni a boltba, vagy ha pél-
dául a tömegközlekedést szeretnék hasz-
nálni. Ez sajnos még – néhány kivételtől 
eltekintve – általánosnak mondható a 
főváros egész területén, és bár a XI. kerü-
let vezetése nagy hangsúlyt fektet a segít-
séggel élők közlekedésének könnyítésére, 
azért még itt is van mit tenni.

Sz. A.
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A Sonora Universal de Cuba és a 
Habana Son Club világszerte elismert 
zenészei frenetikus sikerének lehet-
tünk tanúi július 5-én este a Budai 
Parkszínpadon.

Szemerkélő esőben kezdődött el este hét 
órakor a Festival Cubano előadása, mégis 
nagyon sokan voltak kíváncsiak a sziget-
országi zenészekre. Most derült ki igazán, 
hogy a Buena Vista Social Club, vagy a 
nagyszerű filmrendező, Wim Wenders ál-
tal felfedezett portugál Madredes együttes 
– amelyik a fado több évszázados dalla-
mait eleveníti fel – zenei világának meny-
nyi rajongója van Budapesten. Színházi 
rendező, televíziós moderátor, színi direk-
tor éppúgy megtalálható volt a közönség 
között, mint alpolgármester vagy politi-
kus. Becsületükre legyen mondva, hogy 
amikor az eső nekiiramodott, ők kitartot-
tak. Az már nem a szervezőket, hanem a 
Budai Parkszínpad üzemeltetőit minősíti, 
hogy még pénzért sem gondoskodtak a 
vizes műanyag székekre tehető párnák-
ról. A forró hangulatban az esőn kívül a 
közönség nemdohányzó részét az zavarta 
a legjobban, hogy az egész nézőtéren lehe-
tett cigarettázni. Az egyfolytában terjengő 
füst talán kevésbé lett volna bántó, ha stíl-
szerűen jó illatú, eredeti kubai szivarokat 
szívnak a megrögzött dohányosok.
 Elsőként a Sonora Universal de 
Cuba lépett a színpadra. A Santigo de 
Cubában élő, főként vokális zenét elő-
adó zenekar első alkalommal járt ná-
lunk. A Sonora Universal egy vokális 
együttes és egy hagyományos „són” ze-
nekar keveréke. (A són a legnépszerűbb 
kubai zenei forma.) Előadásukban a szi-
getországi dallamok fáradhatatlan lük-

tetését egy ötszólamú vokál tette még 
izgalmasabbá. A zenekar műsorszámait 
Jose Miguel Aza írja, aki napjaink egyik 
legelismertebb són-szerzője.
 Rövid szünet után, az est második 
részében a Habana Son Club lépett szín-

padra. A világszerte ismert havannai 
együttes zenei gyökerei nemcsak a són, 
hanem a Kubában szintén népszerű csa-
csacsa, danzon, bolero és salsa ritmuso-
kig és zenei formákig nyúlnak vissza, de 
nem idegen tőlük a swing és a jazz sem. A 
WOMUFE révén már Magyarországon 

Festival Cubano esőben, cigarettafüstben

Forró hangulat kubai módra
Igazi könyvkülönlegességet mutattak 
be a Karinthy Szalonban július 7-én 
Nagy-Örményország története címmel. 

A könyvbemutatót Horváth Károly, a Ka-
rinthy Szalon vezetője nyitotta meg. Ezt 
követően Szesztay András, a XI. kerületi 
Önkormányzat kulturális bizottságának 
elnöke méltatta a Nagy-Örményország tör-
ténete című kötetet, és szólt Harmath Kál-
mánról, akinek a könyv kiadása köszön-
hető. Szesztay András szerint a könyv igazi 
kincs. Az egyetemes kulturális értékekhez 
olyan többletet adott, amely nélkül szegé-
nyebbek lennénk – tette hozzá a politikus.
 Harmath Kálmán elmondta, hogy a 
bemutatott kötet egy örmény származású 
erdélyi gimnáziumi tanár, Szongott Kris-
tóf művének reprint kiadása. Szongott 
1892-ben fordította le örményről magyar-

Nagy-Örményország története

Egyetemes kulturális érték
ra Chorenei Mózes Nagy-Örményország 
története című munkáját. Az örmények 
Hérodotoszának nevezett V. századi törté-
netíró népregék, népénekek, dalok, kisebb 
költemények alapján írta meg népe törté-
nelmét. A könyv kultúrtörténeti jelentő-
ségét jól példázza, hogy 1694-ben kiadták 
Hollandiában, 1736-ban pedig Angliában 
is. Mégis a magyar fordítás sikerült a leg-
jobbra, köszönhetően annak, hogy az er-
délyi örmények megőrizték ősi nyelvüket. 
 A most bemutatott könyv 500 pél-
dányban jelent meg a XI. kerületi Ör-
mény Kisebbségi Önkormányzat gondo-
zásában. A mű kereskedelmi forgalomba 
nem kerül. Az érdeklődők a XI. kerületi 
Örmény Kisebbségi Önkormányzattól 
tudják beszerezni a különleges és izgal-
mas kötetet önköltségi áron.

D. Á.

A brüsszeli székhelyű Európai Bizottság 
– a tagállamok kormányaitól függetlenül 
működő, szupranacionális szerv, amely az 
Unió közös érdekeit képviseli – február-
ban javaslatot tett az Európai Technológiai 
Intézet (ETI) létrehozására, mely közössé-
gi, tagállami és magánforrásokból gazdál-
kodna, és alapfeladata az egyetemek kuta-
tóbázisai közötti összefogás és a magán-
szférával folytatott együttműködés ösz-
szehangolása lenne. Bár döntés még nem 
született az ügyben, a magyar kormány 
jelezte, támogatja az intézet létrehozását, 
és szívesen helyet adna az ETI koordiná-
ciós központjának. A Nemzeti Kutatási 
és Tudományos Hivatal tanulmánya és az 

érintettekkel folytatott egyeztetés alapján 
a kormány hamarosan szándéknyilatko-
zatot ad arról, hogy a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetemet jelöli ki 
a központ székhelyéül, mely így munkájá-
ban támaszkodhatna részben az egyete-
men folyó tudományos és kutatási-fejlesz-
tési programokra, részben az Infoparkra, 
mint fokozatosan kiépülő innovációs bá-
zisra. Jóllehet továbbra is bizonytalan az 
ETI létrehozása – ellenezői szerint ilyen tí-
pusú intézetet nem felülről kell létrehozni, 
hanem a tudományos közösségből kellene 
kinőnie –, nem hivatalos formában más 
tagállamok is jelezték, létrejötte esetén he-
lyet adnának központjának.

Uniós kutatási központ a BME-n?

A kerület alapításának 75. évfordulójá-
nak és az Újbuda név felvételének méltó 
megemlékezéseként a képviselő-testület 
megalkotta az „Újbuda 75” emlékpla-
kett alapításáról és adományozásáról 
szóló 32/2005./VI.22./ XI.ÖK sz. ren-
deletet.
 Az emlékplakett egyszeri alkalom-
mal a Kerület Napján, 2005. november 
11-én kerülne átadásra. Az a magyar 
vagy külföldi állampolgár, aki valamely, 
a kerülethez kötődő jelentős eredményt 
hozó munkájával, vagy egész életmű-
vével elismerést szerzett, valamint aki 
példamutató emberi magatartásával 

járult hozzá a kerület jó hírnevéhez, a 
lakosság érdekében és javára kifejtett 
kiemelkedő teljesítményeként részesít-
hető az elismerésben. Indokolt esetben 
posztumusz kitüntetés adományozása 
is kezdeményezhető.
 A széles körű javaslattétel lehető-
sége érdekében kérem, hogy kezdemé-
nyezésüket annak rövid indokolásával 
a Polgármesteri Hivatal oktatási és kul-
turális osztályára (1117 Bp. Erőmű u. 4.) 
2005. szeptember 15-ig nyújtsák be. A 
beérkezett javaslatokról a képviselő-tes-
tület 2005. októberi ülésén dönt.

Molnár Gyula polgármester

„Újbuda 75” emlékplakett

is fellépett zenekar tagjai a Habana Son 
Club megalakulása előtt olyan világhírű 
együttesekben muzsikáltak, mint a legen-
dás Sierra Maestra, az Orchestra Reve, a 
Rumba Habana vagy a Banda Meteore. 
Mostani koncertjükön legújabb albumuk 

zenei anyagából válogattak, de saját szá-
maik mellett Compay Segundo (Buena 
Vista Social Club), Adalberto Alvarez, 
Juan Almeida, Solina Carrillo és Miguel 
Matamuro szerzeményeiből is hallhattunk 
megszokott fergeteges előadásukban.
 Deák Attila 

A vérpezsdítő zene feledtette a közönséggel a kényelmetlenségeket

folytatás az első oldalról
A lakók 600 Ft/m² áron kapják bérleti jogot, 
ez már a fűtés költségét is tartalmazza; kivá-
lasztásukat a kerületi önkormányzat lakás 
bizottsága végezte. A kulcsokat ünnepé-
lyes keretek között Veresné Krajcár Izabella 

Biztonságban tudhatják szerettei

Lakások mozgássérülteknek
A Fecske-háztól a boltig nehéz eljutni kerekes székkel

folytatás az első oldalról

Mik a változások a tavalyi évhez képest? 

Idén megváltozott a növényvédelmi tör-
vény, és ez hatékonyabbá teszi a hatóság 
munkáját, egyértelműbb határidőket 
szab. A törvény kimondta, hogy június 
30-ig mindenkinek el kellett végeznie a 
parlagfűmentesítést. Erről az Újbuda is 
írt, illetve külön szórólapon is értesítettük 
a kerület lakóit. Aki ezt elmulasztotta, az 
számíthat hatósági intézkedésre.

Melyek ezek az intézkedések? 

A jegyző elrendelheti a kényszerkaszál-
tatást a parlagfűvel fertőzött területeken, 
amelynek a költségét a tulajdonosnak kell 
állnia, sőt növényvédelmi bírságra is szá-
míthat a terület tulajdonosa. 
 A kényszerkaszálásra tavaly is adott le-
hetőséget a törvény. Amíg tavaly a bejelen-
téstől számítva akár 70-80 nap is eltelhetett 
a kényszerkaszáltatásig, ma ez pár nap, azaz 
még a parlagfű virágzása előtt elvégeztethető 
a közérdekű védekezés. Az erről szóló ha-
tározatot nem kell átvetetni a tulajdonossal 
– tavaly épp azért húzódtak az ügyek, mert a 
tértivevényes levelet nem vették át – elég csak 
kifüggeszteni, és azonnal végrehajtható. 

A bírság emelkedett? 
A felső határ tavaly is kétmillió forint volt, 
úgy vélem, ennek az összegnek van elretten-
tő ereje. Adó módjára behajtható, tehát be is 
fogja hajtani az önkormányzat. A lényeg 
azonban nem ez. Egy-két kényszerkaszálás, 
néhány komoly bírság után azt várjuk, hogy 
a tulajdonosok maguk irtják a parlagfüvet. 
Nem az önkormányzat feladata, hogy min-
denki telkét kaszálja. Tavaly, a határozott 
hatósági fellépésnek köszönhetően, szinte 
mindenki kiirtotta a gyomnövényt. 

 Idén mik a tapasztalatok? 

Vannak „visszaeső” tulajdonosok, ott ka-
száltatunk. A törvény július elsejétől teszi 

lehetővé a közérdekű védekezés elrendelé-
sét, mi ezt – az országban elsőként – szinte 
azonnal elkezdtük. Azokat a magántulaj-
donú területeket vettük sorra, amelyek nem 
voltak bekerítve, július második hetében 
már a lezárt telkek következnek. Július 13-
án délután első alkalommal végeztettünk 
kényszerkaszáltatást egy lezárt telken. Itt 
a törvény adta lehetőséggel élve, gondosan 
ügyelve a szabályok betartására, levettük 
a lakatot, és így jutottak be a motoros ka-
szákkal a területre a munkával megbízott 
cég emberei. A telket visszazártuk, az új la-
katkulcs az önkormányzatnál átvehető. 

Mekkora lesz ebben az esetben a bírság? 

Annak a megállapítása még csak most 
következik. A bírság és az egyéb költsé-
gek – így a kaszáltatás, a rendőri jelenlét 
is – növelik az összeget. Remélem, hogy 
a tulajdonosok belátják, olcsóbb, ha ma-
guk elvégzik a munkát. 

(d. cs.)

Az önkormányzat továbbra is várja a la-
kossági bejelentéseket a parlagfűvel szeny-
nyezett területekről. A bejelentéseket a 06-
80-UJBUDA, azaz a 06-80-852-832-es in-
gyenesen hívható zöldszámon tehetik meg.

Megkezdődött a kényszerkaszálás
A kiszabható bírság felső határa kétmillió forint

A törvény adta lehetőséggel élve a lezárt tel-
keken is megkezdődött a kaszálás
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Harmath Kálmán és Szesztay András a reprint kiadással

A nemrégiben elhunyt Makkai Ilona ta-
nárnőre emlékeztek hozzátartozók, bará-
tok, volt tanítványok július 13-án, a Bar-
tók 32 Galériában. 
 Félhomály van a kiállítóteremben, a 
padlón fából készült kockák, téglatestek és 
más alakzatok hevernek. Két nő áll egy-
mással szemben – Ódor Terézia és Lövey 
Zsuzsanna –, hátukat a falnak támasztva. 
Az egyik fekete-piros öltözetben, a másik 
tiszta fehérben, mindketten mezítláb. Las-
san sétálni kezdenek a földön fekvő tár-
gyak között, kezükben aktatáska. Verseket 
szavalnak: „Van életünkben egy vonal…”. 
 Az előadás közben az egyik falra fo-
tókat vetítenek Makkai Ilonáról. A kis-
lányról, a kamaszról, a fiatal nőről, az asz-
szonyról. Életút képekben. A performance 
végén Kréher Péter, a rendező, arra kéri az 
egybegyűlteket, hogy mondjanak pár szót 
a tanárnőről. De mindenki inkább csend-
ben emlékezik.
 A gyöngyösi születésű Makkai Ilona 
Egerben végezte a főiskolát matematika-fi-
zika szakon. Dolgozott a főváros művelődé-
si főosztályán, valamint az Oktatási Minisz-
tériumban. Több mint húsz éven át tanított 
Őrmezőn. 69 éves korában hunyt el. 

Becz Dorottya

Emlékezés az  
őrmezői tanárnőre



LAKÁS-INGATLAN

KERESÜNK-kínálunk eladó-kiadó lakásokat, 
házakat, telkeket. Teljes körű, gyors, korrekt ügy-
intézés. 10 éve folyamatosan működő ingatlan-
iroda. 315-0031. www.amadex.hu

BANALP Ingatlaniroda keres-kínál eladó-ki-
adó lakásokat, házakat, építési telkeket. 14 éves 
szakmai tapasztalat. 
361-4287, 385-4887. www.banalp.hu

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

INGATLANIRODÁNK keres eladó és kiadó 
lakásokat ügyfelei részére. 
06/20/465-2065, 06/20/342-9990, 302-2778.

BUDAI Ingatlaniroda keres-kínál ügyfelei ré-
szére eladó ingatlanokat a kerületben. 
315-1020. www.budagold.hu

BARANYAI utcára néző, második emeleti, 
erkélyes, konvektoros, felújított lakás 19 000 000 
Ft-ért tulajdonostól eladó. 06/20/354-4846.

PILISSZENTLÁSZLÓN lakóház eladó elcserél-
hető, 150 négyszögöles telken, 47 m2-es, szuteré-
nes, részben felújított ház. Eladási ára: 14 M Ft. 
Tel.: 06/30/372-8344.

XI., BEREGSZÁSZ úton 54 m2-es lakás eladó. 
06/20/445-2455.

SOLT lakóparkban 2 szintes, 5 szobás, dupla-
komfortos lakás gépkocsibeállóval eladó. 
Érd.: 208-5458.

SZERÉMI utcában III. emeleti, 57 m2-es, 2 és 
félszobás, parkra néző, alacsony rezsiköltségű 
öröklakás téglaházban 16,5 millió Ft-ért eladó. 
06/20/932-6428.

SZABOLCSKA Mihály utcában I. emeleti, 139 
m2-es, 4 és félszobás, irodának is alkalmas, tágas 
lakás 42 millió Ft-ért eladó. 06/20/932-6428.

XI., FEHÉRVÁRI úti 65 m2-es, háromszobás 
lakás eladó. 
T.: 06/70/457-6208 vagy 06/30/202-4862.

BP. XI. ker., Rupphegyi úton közművesítés előtt 
eladó 1107 m2-es telek 25 M Ft-ért. 
06/20/353-2217.

XI., STOCZEK utcában sürgősen eladó mfszt-i, 
71 m2-es, polgári lakás. Irányár 17,5 M Ft. 
T.: 06/20/395-2486.

XI., HÁROMSZÉK utcában eladó 2002-ben 
épült, mediterrán stílusú társasházban II. emeleti, 
167 m2-es, 4 szobás, reprezentatív lakás kétállásos 
garázzsal. Irányár: 66 M Ft. 06/30/251-4000.

XI., PETZVAL utcában 2x10 lakásos társasház 
épül, eladó lakások 64 m2-es, saját garázsos fszt-i 
lakás, és I. emeleti, 94 m2-es lakás 390 000 Ft/m2 
áron. 06/30/251-4000.

XI., KALOTASZEG utca 20. szám alatt 11 la-
kásos társasház épül. Lakások még kedvező áron 
leköthetők. Érd.: 06/30/251-4000.

XI., KALOTASZEG u. 7. szám alatt 15 lakásos 
társasház épül 2006. nyári átadással. 
Lakások 320 000–360 000 Ft/m2 áron leköthetők. 
Érd.: 06/30/251-4000.

XI., SOLT utcában eladó 2002-ben épült, 4 la-
kásos társasházban II. emeleti, 105 m2-es, 4 szo-
bás reprezentatív lakás. Irányár: 39,5 M Ft. 
Érd.: 06/30/251-4000.

ZALAEGERSZEGI lakásomat elcserélném 
budapesti, elsősorban XI. kerületi lakásra. 
Érdeklődni 20 és 22 között a 06/94/320-157-es 
telefonon lehet.

XII. KER.,  MOM-park közelében zöldövezeti, 
33 m2-es lakás eladó. Irányár: 9,9 millió. 
Érd.: 06/30/911-2783.

XI. KER., őrmezői, 50 m2-es lakásomat elcse-
rélném XI. kerületi garzonra, vagy eladom. 
Telefon: 06/30/529-5080.

KERES Bástya ügyvédi ingatlaniroda külföldi, 
készpénzes vevői részére eladó lakásokat. 
www.bastya.hu, 06/30/326-3400.

LAKÓINGATLANOKAT keresünk ügyfeleink 
részére. TAWELLCO Ingatlaniroda.
Tel.: 280-4496.

JÓ BEFEKTETÉS! Műegyetemnél gyö-
nyörű, szecessziós, Zsolnay házban 80 m2-es,  
2. emeleti, utcai, 2,5 szobás, felújítandó öröklakás  
19 900 000-ért eladó. 
06/20/806-0906, www.zsolnayhaz.ini.hu

BÉRLEMÉNY
BUDAI ingatlaniroda keres-kínál ügyfelei ré-

szére kiadó ingatlanokat a kerületben. 
315-1020. www.budagold.hu

KIADÓ bútorozott lakást keresek egyetemis-
táknak egyetemhez közel. 06/20/326-3516.

XI., ALLENDE parki háromszobás panellakás 
bútorozatlanul kiadó. Csendes, jó közlekedés.  
75 000 + rezsi. 06/30/245-3967.

BUDÁN (XII.) kiadó 2 szobás, 60 m2-es, egye-
di fűtéses, jól szeparálható lakás alacsony közös 
költséggel. 75 000 Ft/hó. 06/70/330-6400.

HÁROMRÉSZES, igényes, 60 m2-es irodahe-
lyiség részben berendezve 65 000 forintért (áfa 
benne foglalva) kiadó. 319-0936.

XI. KERÜLETBEN kiadó 120 m2-es ingatlan iro-
dának, rendelőnek, vállalkozásnak, 200 000 Ft/hó. 
06/70/512-5730.

MÓRICZ Zsigmond körtérnél 3 szobás lakás, 
benne modern fogorvosi rendelővel, bérbeadó. 
06/30/977-4666.

KÖRÖNDNÉL 40 m2-es lakás hosszú távra, 
fürdőszoba-felújítás beszámításával kiadó. 1000 
Ft/m2 + rezsi. 06/20/230-3016.

GARÁZS
GARÁZS kiadó. Sasadi útnál (Osztapenko köz-

ben). T.: 246-4144.
KOSZTOLÁNYI tér közelében kiadó garázst 

keresek. Tel.: 06/30/212-9586.

OKTATÁS
ANGOL-, német-, francia-, spanyol-, olaszórák 

igény szerint. 201-3139.
ÁLLAMILAG elismert dajka, pedagógiai asz-

szisztens és gyógypedagógiai asszisztens szak-
képzés. Kasza Szakképzési Központ: 276-5918.

ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsgára felkészítés 
gyerekeknek, felnőtteknek. 
Tel.: 06/30/2540-414, 209-3175.

MATEMATIKA-, fizika-, kémiaoktatás általá-
nos iskolásoktól egyetemistákig. 
385-3280, Obádovics.

MATEMATIKÁBÓL, fizikából, műszaki tár-
gyakból felvételire, pótvizsgára felkészít bármely 
szinten mérnöktanár. Tel.: 246-2122.

MATEMATIKA-KORREPETÁLÁS középisko-
lásoknak, egyénileg a Villányi útnál. 466-4933.

KYOKUSHIN karate oktatás Budapesten élő 
japán mestertől gyermekeknek és felnőtteknek. 
Edzés: Kruspér u. 9., hétfő/péntek 17.30-19.00. 
Érdeklődés: 06/30/291-6760.

SZÁMTAN, mértan, fizika, Péter bácsi tanítja. 
Tel.: 06/30/363-4211, 226-4077, 
www.peterba.amigo.hu

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

ELEKTRONIKÁBÓL javítóvizsgára felkészítést 
vállal mérnöktanár. Tel.: 06/20/547-3834.

MATEMATIKA, fizika, kémia, számítógéppel 
segített pótvizsga-felkészítés. 06/70/218-9000.

ANGOLTANÁR diákokat felkészít, korrepetál a 
Móricz Zsigmond körtérnél. 
Tel.: 06/20/345-1446.

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

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

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

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

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

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

GÁZ-, víz-, központi fűtés-, csatorna szerelése, 
tervezése, Gázműveknél átadása. Gázkészülékek 
javítása. Tel.: 06/30/944-6513, Nagy László épü-
letgépész.

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

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

VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, csőrepedések 
javítása, duguláselhárítás, műszeres csőrepe-
dés-keresés, vezetékcsere ásással, hétvégén is. 
Garanciával. 06/30/914-3588.

VÍZ-FŰTÉSSZERELÉS, teljes felújítás, ázások 
megszüntetése, készülékek javítása, cseréje garan-
ciával. Balázs János épületgépész technikus. 
362-4050, 06/20/917-0697.

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

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

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

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

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

FŰTÉS-, víz-, gázszerelést, gázkészülékek javí-
tását, cseréjét, fürdőszobák felújítását, komplett 
fűtésrendszerek kialakítását vállaljuk. 
Tel.: 06/20/823-4528, 06/20/823-2106, 
06/20/386-6612, 06/20/360-6903.

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

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

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

FÉG gázkészülékek szakszervize, vízmelegítők, 
cirkók, konvektorok javítása aznap. 
Tel.: 215-0250. XI., Karcag u. 28. 

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

VILLANYSZERELÉS gyorsszolgálat, hibaelhá-
rítás, javítások, felújítások még aznap, garanciá-
val. 455-0912. XI., Karcag u. 28. 
www.lakasszerviz.hu

LAKÁSSZERVIZ, víz-, gáz-, fűtésszerelés, vil-
lanyszerelés, vízszerelés, duguláselhárítás a beje-
lentés napján. 216-2603. XI., Karcag u. 28. 
www.lakasszerviz.hu

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

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

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

REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, napellenző, 
szúnyogháló készítés, javítás. 
Tel.: 356-4840, 06/30/954-4894.

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

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

CSEMPE, padlólap, mozaik, szaniter! Az olcsó-
tól az exkluzívig. A XI. és XII. kerületekben ingye-
nes házhozszállítás. Piastrella Kft. Villányi út 46. 
Tel.: 385-4349.

FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást, 
tapétázást hosszú távú garanciával. 
285-2882, 06/30/251-5872.

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

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

FESTÉS, mázolás, tapétázás. Olcsón, szépen, 
garanciával. Török. 
Tel.: 208-1520, 06/30/954-8559.

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

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

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

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

KÁRPITOS vállalja modern és stílbútorok 
áthúzását, javítását. Ingyenes felmérés, szállítás. 
Rieder György kárpitos. Tel.: 256-8285.

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás bútormoz-
gatással, fóliázással, garanciával. 
T.: 06/30/243-2908.

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

CSEMPÉZÉST, hidegpadló-burkolást, szoba-
festést, kőművesmunkákat vállalok. 
06/30/975-0053, 226-9540.

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

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

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

TETŐSZIGETELÉS. Lapos tetők szigetelésé-
nek felújítása bitumenes és műanyaglemezes szi-
geteléssel. Tetőkert-, tetőterasz-szigetelés. Kerti tó 
bélelés. Szféra-Tect Kft. 220-2809, 222-8699.

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

LAMINÁLT-PARKETTÁZÁST, parkettázást, 
csiszolást, átrakást, szőnyegpadlózást, PVC-zést 
vállalok. Tel.:  06/30/398-5782.

LAKÁSFELÚJÍTÁS: festést, mázolást, tapétá-
zást, villanyszerelést, parkettacsiszolást, takarítást 
vállalunk. Tel.: 06/30/619-5491.

FÜRDŐSZOBÁK felújítása, átalakítása! 
Csempeburkolás, kőművesmunkák, vízszerelés 
garanciával! Tel.: 06/20/234-0811.

GARANCIÁVAL vállalok csempézést, padló-
burkolást, kőművesmunkát, vízszerelést azonnali 
kezdéssel. Tel.: 06/30/244-5634.

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

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

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

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

MINŐSÉGBEN vállalunk szobafestést, mázo-
lást, tapétázást, lépcsőházak festését bútormoz-
gatással, fóliázással, takarítással. XI.- XXII. árked-
vezmény. 06/20/921-9335.

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

BUDAI Gyorsszerviz. Fég gázkészülékek víz-, 
gáz-, fűtésszerelés, kéménybélelés, csőtörések, 
csapok javítása, duguláselhárítás, fürdőszoba-fel-
újítás burkolással is. Díjtalan kiszállás. Használt 
gázkészülékek vétele. 420-4484, 06/20/321-8707.

TELJES lakásfelújítást vállalunk azonnalra, ga-
ranciával. Nyugdíjasoknak, panellakásra kedvez-
mény. 06/70/336-4194, 06/20/430-1461.

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

FESTÉS, burkolás, lakásfelújítás teljes körű ki-
vitelezése rövid határidővel, reális áron. 
06/30/237-0153.

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

HÁZTARTÁSI GÉPEK
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával 

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

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

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

HŰTŐGÉPJAVÍTÁS 3 órán belül! Lehel, 
Zanussi, Gorenje, Whirlpool és orosz hűtők szak-
szerű javítása garanciával. Hétvégén is! Nyugdíjas 
kedvezmény! T.: 215-6287, 06/30/222-0968.

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

HAJDÚ villanybojlerek szakszervize itt a ke-
rületben. A készülék folyik, csöpög? Hibáját el-
hárítjuk! Vízkőtelenítés, az elektromos hibaelhá-
rítástól a felújításig, anódcserével, vízszereléssel és 
karbantartással + garanciával. A kiszállás díjtalan 
hétvégén is! Tel.: 319-1487, 06/20/498-9131.

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

ITT-Nokia, Dual, Schneider televíziók helyszíni 
javítása azonnal, villamosmérnöki végzettséggel, 
garanciával! 06/20/531-7638.

SZÁMÍTÓGÉP-SZERELÉS lakáson, software, 
hardware nonstop. 06/20/328-0952, 215-7476.

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

TV-VIDEÓ-CD javítása garanciával, javítás ese-
tén kiszállási díj nélkül. 210-4281, 06/30/394-4090.

SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, bővítés, vírusmente-
sítés, rendszer-helyreállítás helyszíni kiszállással. 
06/30/931-5787.

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

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, cso-

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

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

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

SZŐNYEGTISZTÍTÓGÉP-KÖLCSÖNZÉS ház-
hozszállítással, ablaktisztítás, nagytakarítás azon-
nalra. Irodatakarítás, szőnyeg-, kárpittisztítás hely-
színen. 06/20/981-5412, 420-5830, 06/30/417-9525.

KERT-, telek-, tereprendezés, bozótirtás, favá-
gás, talajcsere, gyepesítés, permetezés, kerítés-, 
járda-, térkő-lerakás garanciával. Egyéb kerttel, 
telekkel kapcsolatos munkák kivitelezése. 
273-0369, 06/20/947-5830.

FUVARVÁLLALÁS 3,5 tonnás dobozos, eme-
lőhátfalas, nagyplatós tehergépkocsival, vidékre 
is. Tel.: 06/20/923-9188.

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

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

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

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

CSATORNAHÁLÓZATOK, locsolási vízmérők 
tervezése, kivitelezése, „Nagy” Mélyépítés. 
Mobil: 06/30/919-7233.

KÖLTÖZTETÉS, nehézgépszállítás, lomtalaní-
tás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig, zongora, pán-
célszekrény. T.: 06/30/948-2206.

FAKIVÁGÁS, kertrendezés, kertészeti munkák 
igény szerint is. T.: 06/70/530-6567.

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

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

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

GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó 
automatikák, zárszerelés, lakatosmunkák, kerítések. 
Urbanek. Tel/fax: 214-7442, 06/20/978-7429.

KISEBB-NAGYOBB kőművesmunkát, festést, 
mázolást, kerti munkát, lomtalanítást, mindenfé-
le takarítást vállalok reális áron. 06/20/358-7399.

KONYHABÚTOROK, gardróbszekrények 
egyedi méretekben, kedvező áron. Konyhabúto-
rokhoz ajándék páraelszívó! Konyhagépek!  
D.-Törekvés Konyhabolt. Csíkihegyek u. 2. 
246-3636, 06/20/552-4801.

TETŐSZIGETELÉS és teraszszigetelés 10-12-
15 év garanciával, utólagos falszigetelés, tetőfedő-, 
bádogosmunkák. Épületfelújítás, hőszigetelés, 
egyéb építési és szakipari munkák, épületgépé-
szeti-, villanyszerelő-munkák végzését vállalja 
a 15 éves ÉPSZAKKER Kft. 326-5312, 1022 Bp., 
Törökvész út 16/b.

GYÓGYÁSZAT
FOGTECHNIKA társadalombiztosítási és pri-

vát alapon is, kivehető fogsorok, koronák és hidak 
laboratóriumunkban, a Fehérvári úti SZTK alag-
sorában egy hét alatt készülnek el. Tel.: 279-2172.

GYÓGYMASSZÁZS otthonában is! 
Izomletapadások kimasszírozása, svéd test-, 
arc- és talpmasszázs, frissítő masszázs lazító, 
stresszoldó hatással. Igény szerint ízületek kimoz-
gatása okleveles gyógymasszőrtől. 
Tel.: 06/30/283-3314.

SZÉPSÉGÁPOLÁS
PEDIKŰR, talpmasszázs, középkorú, megbíz-

ható hölgy otthonába megy. Napközben. 06/30/3-
81-0834.

GYÓGYPEDIKŰR, reflexológia, gyógyí-
tó masszázs. Üzlet: 1118 Bp., Bocskai út 31. 
(Feneketlen-tónál). Hétfő, szerda, péntek 10-20-
ig. Balázs Bernadett. Tel.: 06/70/215-2598.

RÉGISÉG
HIVATÁSOS szakbecsüs, azonnali készpénz-

fizetéssel vásárol antik-, stíl-, koloniálbútorokat, 
festményeket, porcelánokat, ezüstöket, órákat, ke-
rámiákat, varrógépeket, zongorákat, írógépeket, 
rádiókat, szőrmebundákat, könyveket, hagyatékot 
kiürítéssel is. Szakbecsléssel, díjtalan kiszállással. 
Hívjon bizalommal: 06/20/452-5847, 281-2875.

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

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

DÍJTALAN lakáskiürítéssel vásárolok bú-
tort, mindenféle cserépdolgokat, festményeket. 
„Szellő”, 06/30/347-7713.

KÖNYV
ANTIKVÁR Felvásárló Központ vásárol régi 

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

ÁLLÁS
REFERENCIÁVAL rendelkező hölgy napi taka-

rítást vállal. 276-1805.
MUNKATÁRSAKAT keresünk reklámújság 

terjesztésére a XI. és a XXII. kerületben. 
Tel.: 06/70/368-8426.

ÉJJELIŐRT keresek Budafokra, építkezéshez, 
havi 120 000 Ft-ért. 06/30/550-2721.

ÜDÜLÉS
NYÁRI tábor diákoknak! Számítógépes Qbasic, 

Pascal, játékprogram… 06/70/218-9000.

VEGYES
JÓ állapotú sparhelt áron alul eladó. 

Tel.: 466-7467.
ÉRTELMISÉGI pár életjáradéki szerződést köt-

ne idős személlyel budapesti ingatlanára. Fizetés 
kívánságra járadékban vagy egy összegben. 
06/30/670-6844.

Ajtó? Ablak? BUDALUX!
Az igényes egyedi nyílászáró

DECEUNINCK ötkamrás
Belga profilrendszer

SIEGENIA német biztonsági vasalat,
Hővisszaverő üveggel alapáron!

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

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

Így is lehet 
hirdetni...

Apróhirdetés-felvétel 
a szerkesztőségben:
hétfő–csütörtök: 
9–15.30. 
1111 Budapest,
Szent Gellért tér 1–3.

...de jobban jár,
ha az Újbudában 
hirdet!

75 ezer terjesztett 
példány, több mint 
100 ezer olvasó!

ÚJBUDA

A budai hegyoldal társkereső irodája 
színvonalas ügyfélkörrel, szeretettel 

várja Önt is! 
Zenés klubestek, utazások, 

hajókirándulások.
Állandóan megújuló, több ezer fős  
fényképes adatbázissal, személyre 

szabott valós, gyors párkeresés 
minden korosztály számára!

Társat, társaságot keres?

CRONOS

XI. ker., Előpatak u. 25.
Tel.: 319-50-40, 06/20/411-3715 

www.ctk.hu, E-mail: repaspal@axelero.hu

Egzisztenciája már van, 
de igazi társa még nincs?

Hétvégeken
kerti grillpartik!

LAPSZABÁSZAT, 
KONYHABÚTOR, 

SZEKRÉNYSOROK,
IRODABÚTOR GARDRÓBOK

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

Helyszíni felmérés, egyedi tervek alapján 
teljes körű kivitelezés

VIDÉKI NYARALÓKBAN IS,
REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ

www.referenczia.hu

Médiatanácsadás keretes hirdetésekről: 06/30/9925-866

Parlagfüvet lát?  
Hívja Újbuda 
zöld számát!

06-80-UJBUDA  
(06-80-852-832)

A KÖZVETLEN KAPCSOLAT
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Rendkívül nagy érdeklődést váltott ki az FHB Földhitel- és Jelzálogbank bekapcsolódása a XI. kerü-
leti bérlakások értékesítési folyamatába, melynek köszönhetően önerő nélkül is megvásárolhatóvá 
váltak az önkormányzati bérlakások. A részletekről dr. Meskó Istvánt, az FHB hitelezési ügyvezető 
igazgatóját kérdeztük.

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

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

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

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

A bérlakások finanszírozásán kívül milyen szolgáltatásokat nyújt az FHB?
Az FHB azon ügyfeleknek tud értékes segítséget nyújtani, akik lakáshitel felvételén gondolkoznak. A 
Bank a lakáshitelekre van specializálódva, a hazai jelzálogbankok közül elismerten a legnagyobb piaci 
tapasztalattal rendelkezik. Minden típusú lakáskérdésre kínálunk megoldást, legyen az akár lakásvásár-
lási, korszerűsítési, vagy éppen felújítási hitel, valamint segítünk kiigazodni az állami lakástámogatások 
világában is, így minden egyes ügyfelünknek a számára legkedvezőbb konstrukciót állítjuk össze.

Hol kaphatnak részletes információt az érdeklődők?
A fokozott érdeklődésnek köszönhetően hétfőnként 14-18 óráig továbbra is megtalálnak minket 
ügyfeleink a Polgármesteri Hivatalban a Budapest XI., Bogyó u. 8. A. épületében. Természetesen ügy-
félszolgálati irodánkban is várjuk kedves ügyfeleinket a XIII. ker. Váci út 20. alatt, tanácsadóink ren-
delkezésre állnak Info-vonalunkon a 06-40-200-115 telefonszámon, valamint honlapunk is hasznos 
információkat tartalmaz a www.fhb.hu címen.

Önkormányzati bérlakások 
megvásárlása banki hitelből

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

Budapest XI. kerület, Bornemissza utcai kertes házban 
emelet + tetőtér beépítésével kialakítandó  
7 db 38-70 m2 alapterületű lakás  
2006. június 30-i átadással megvásárolható.

ELADÓ

Budán, XI. kerület Kelenföld városközpont kertvárosi részén
14 lakásos társasházban lakások leköthetők.

Budán, zöldövezetben lakások eladók

Információ: www.puskasingatlan.hu.
Tel.: 06/30/491-1525, 06/30/251-8326, 06/30/397-4949, 371-1779.

Lakásméretek: 42, 49, 71 m2; 2 db 67 és 87 m2-es tetőterasszal.
Teremgarázsban beállóhelyek külön is megvásárolhatók.
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A sport egyre növekvő népszerűségét 
kár lenne vitatni. A sportcsaládok – ha 
lehet – még népszerűbbek. Annál is 
inkább, mert nem túl sok igazi sportdi-
nasztia van Magyarországon.

E kevesek egyike a Lendvay család: a sajná-
latosan korán eltávozott családfő, Lendvay 
Ödön a Honvéd kosárlabdázójaként sok-
szoros válogatottságig vitte. Felesége, Bog-
nár Judit súlylökő karnyújtásnyira volt 
az olimpiai éremtől, s lett végül negyedik 
Mexikóvárosban, 1968-ban. Lányuk, Judit 
elsőként került ki kosárlabdázó ösztöndí-
jasként amerikai egyetemre, ahol azután 
tíz évet töltött el. Fiuk, Péter a legjobb 
kézilabdás 
korban van: 
29  é ves , 
s  há rom 
évnyi légi-
ó s k o d á s t 
köve t ő e n 
ezekben a 
hónapok-
ba n e g y 
súlyos mű-
tétet köve-
tően reakti-
válja magát 
k o r á b b i 
egyesülete, 
az Elektro-
mos SE jog-
utódjának játékosaként a PLER Airport 
csapatában.
 Mivel Lendvay Judit májusra várja 
kisbabája születését, ezért a női szakaszt 
az édesanya, Bognár Judit képviselte a be-
szélgetésünkön.
 – Jómagam már 1957-ben felnőtt vá-
logatott voltam, s egészen 1975-ig verse-
nyeztem – összegezte pályafutása legfon-
tosabb adatait az immár nyugdíjas testne-
velő tanárnő. – A tokiói olimpián (1964) 
mindketten kinn voltunk, a férfi kosár-
labda-válogatott azóta sem jutott ki olim-
piára. 1966-ban házasodtunk össze, s két 
évvel később reális esélyem volt a dobogós 
helyezésre. Mexikóvárosban edzésen már 
akkor 18 méter fölé kerültem, de a verseny 
idejére, a kinntartózkodás negyedik heté-
re már túljutottam a csúcsformámon. Így 
be kellett érnem a negyedik hellyel. Négy 
évvel később, az 1972-es, müncheni olim-
pián azután 18,23 méterig jutottam, de 
amíg a mexikói 17,78 negyedik helyet ért, 

addig Münchenben a 18,23 már csak a 11. 
helyhez volt elég.
 A Budapesti Honvéd örökös baj-
noknője – aki diszkoszvetésben is nyert 
magyar bajnokságot – 1976-ban vonult 
vissza, majd 1981-ben az edzősködést is 
feladta, mivel a két gyerek mellett inkább 
a tanári pályát választotta. Azóta csak 
drukkol gyerekeinek, akik közül már csak 
Péter van porondon: a magyar férfi kézi-

labda-válo-
gatott tagja-
ként megjár-
ta az athéni 
olimpiát is.
 – Viszony-
lag későn, 
tizenöt éves 
k o r o m b a n 
j e l e nt k e z -
tem játékra 
a  Ferenc-
v á r o s b a n , 
majd onnan 
kerültem az 
Elektromos-
hoz ,  a hol 
Gulyás József 

és Stranning Ferenc igyekezett megszeret-
tetni velem a sportágat. Korábban atléti-
kában is bíztató eredményeim voltak: az 
akkoriban divatos ötpróbában Budapes-
ten első, az országban pedig ötödik lettem. 
Évek alatt beleerősödtem az ifi, majd a fel-
nőtt csapatba is. 2001-ben menedzserem, 
Németh László közreműködésével sikerült 
a rendkívül erős spanyol bajnokságba ki-
szerződnöm. Előbb két évet a korábban 
még erősebb, de most is élvonalbeli Irun 
Bidasoa gárdájánál töltöttem el, majd a 
harmadik szezon már Vigóban, a Piloter 
Posada csapatánál talált. A Bidasoához 
ugyanis új vezetés érkezett, amelynek 
tagjai rendkívül nagy tervekkel láttak 
munkához. Ahogy ilyenkor lenni szokott, 
szétkergették a korábbi játékosállomány 
nagyját, s újakkal próbálkoztak. Egyéb-
ként velük sem tudtak visszakapaszkod-
ni a legszűkebb élvonalba, amelyet négy 
óriásklub, a Barcelona, a Ciudad Real, a 
Pamplona és a Leon együttesei alkotnak.

 Lendvay – akit kézilabdás berkekben 
mindenki csak Lenyónak szólít – tehát 
2004 tavaszán hagyta ott Hispániát, ám 
közben 2003-ban lejátszotta élete mérkő-
zését. A helyszín Lisszabon volt, mégpe-
dig a világbajnokság 5-6. helyét eldöntő 
találkozó, amelyen Magyarország Szer-
bia-Montenegró legjobbjaival mérte össze 
tudását. Lendvay hat góljával döntő érde-

meket szerzett abban, hogy Magyarország 
kétszeri hosszabbítást követően kiharcolta 
az olimpiai részvétel jogát.
 – Carlos Perezt és Nagy Lacit nagyon 
szorosan őrizték, így nekem több helyem 
és lehetőségem volt – emlékezett Lendvay, 
akinek (e sorok írója tanú rá) azon a na-
pon szinte minden sikerült. – Természe-
tesen örülök, különösen azok után, hogy 

Bognár Judit fiának, Lendvay Péternek drukkol

Egy igazi sportdinasztia
Athénben az elért negyedik helyünkre 
csak nagyon kevesen számítottak; jóval 
a várakozás felett teljesítettünk. Ezzel az 
ötkarikás szerepléssel számomra bizony-
talan időre be is fejeződött a válogatottság, 
hiszen 2004. szeptember 15-én Hangody 
László professzor úr meglehetősen bonyo-
lult műtétet – keresztszalag-pótlást – vég-
zett el a térdemen. Még hosszabb távon 

szeretnék kézilabdázni, ezért erre az ope-
rációra elengedhetetlenül szükségem volt. 
 Így hiába tárgyalt több spanyol klub-
bal is az olimpiát megelőzően Lendvay, 
szerződés helyett maradt a műtét és a 
hosszú lábadozás. 
 – Ez év februárjában lett fájdalom-
mentes és egyben fokozatosan terhelhető 
a térdem, miközben hónapokig kezelések-

re jártam. Természetesen végignéztem a 
január végi, tunéziai világbajnokságot is, 
ahonnan Magyarország sajnálatos módon 
lemaradt. Nagyon nagy meccseket láthat-
tunk, amelyek során az olimpiai- és világ-
bajnok horvátoknak meg kellett hajolniuk 
a spanyol legénység előtt. Nekem egyéb-
ként a horvát válogatott irányítója, Ivano 
Balics tetszik az élmezőnyben a legjobban, 
aki szenzációsan könnyed játékra képes, s 
akire az egész horvát válogatott is épül.
 Amikor Lendvay Péter megoperál-
tatta a térdét, eldőlt: hosszabb távon is 
folytathatja a kézilabdázást. És valóban: 
a legújabb hírek szerint a műtét után már 

teljesen felépült, és bár először lemondta 
a válogatottságot, aztán mégis beke-
rült Skaliczki László kapitány keretébe. 
Eldőlt az is, hogy nem szerződik kül-
földre, az évad végén két évre a bajnoki 
ezüstérmes, BL-induló Pick-Szegedbe 
szegődött, ahol irányítóként a csapat  
egyik kulcsjátékosa lehet. 

Jocha Károly

Lendvay Péter a 2004-es athéni olimpiai játékokon is a csapat egyik erősségének bizonyult. Balra fent: édesanyjával, Bognár Judittal.
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