A hidegrekordot melegrekord követte, a tanévzárókat a bizonyítványosztás. Aki jól tanult, megdícsérjük, aki
nem, azt is szeretjük, de korholjuk. Itt
a vakáció! Nem nekünk, felnőtteknek, de azért örülünk neki: a felszabadult mosoly nekünk is szól.
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A XI. KERÜLET POLGÁRAINAK KÉTHETI KÖZÉLETI LAPJA

Katonák, rendőrök

Diákpolgármester

Szentivánéji Buli

A 32. Budapest Őr és Díszezred
negyedik nyílt napját közösen
rendezte a kerületi rendőrkapitánysággal.

Kerekes Sándor Bence nyerte
a kerületi demokrácia-játékot.
Jutalmul együtt dolgozhatott
felnőtt kollégájával.

Sztárfellépők gondoskodnak a
zenéről, a kézművesek, sámánok és vurstlisok pedig arról,
hogy senki se unatkozzon.

cikkünk a 12. oldalon

beszámolónk az 5. oldalon

a részletes program a 6. oldalon

A zöld számon bejelenthetők a gazos területek is

Irtsuk ki a parlagfüvet!
Június 30-ig kapnak haladékot az
ingatlan- és területtulajdonosok a parlagfű kaszálására, aki ezt elmulasztja
megtenni, komoly pénzbírsággal
büntethető.
Újbuda Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti a gyomnövények, különösen az allergiás betegek 80%-ának gondot okozó parlagfű irtását, ezért minden
eddiginél több pénzt áldoz erre a célra.
A jogszabály megfogalmazza, hogy minden ingatlan- vagy területtulajdonos köteles a tulajdonában lévő zöldterületen a
parlagfüvet lekaszálni. Így családi házak
esetében a tulajdonosnak, társasházaknál
a lakóknak közösen kell elvégezni vagy
elvégeztetni a munkát. Amennyiben ez
nem történik meg, az önkormányzat által megbízott cég munkacsoportja megtisztítja a területet, de a munka költségét
a tulajdonos köztartozás formájában 15
napon belül köteles megfizetni.
Az önkormányzat tulajdonában lévő

közterületek, parkok gyommentesítését
a hivatal által megbízott cég végzi el. A
legnagyobb problémát rendszerint azok
a területek okozzák, melyek tulajdonosai érdektelenség, idő-, eszközhiány vagy
egyéb gátló tényező miatt nem teljesítik
állampolgári kötelezettségüket. Így a Madárhegy vagy Kamaraerdő egyes részein,
a MÁV tulajdonában lévő vasúti töltések
oldalán, valamint a jelenleg is rendezés
alatt lévő területeken. Az azonnali irtás elvégzése érdekében a Polgármesteri
Hivatal külön költségvetési keretet tart
fenn, hogy a védekezés valóban gyors és
hatékony lehessen. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő területeken a
főpolgármesteri hivatal köteles a kaszáltatást elrendelni, amennyiben ez nem
történik meg, a XI. kerület illetékesei
pótolják a mulasztást, ugyanúgy, ahogy
a kátyúk esetében.
Az újbudai Hatósági Igazgatóság
igazgatója, Martinovics Ildikó lapunknak
elmondta, idén a korábbiaknál is na-

Átadták a PET Pozitron Diagnosztikai Központot

Rákellenes intézet
nyílt Albertfalván
partner az Országos Onkológiai Intézet is.
Ma egy rákbetegséget felismerve az
orvosok az esetek 45 százalékában már
távoli áttéteket is találnak. Ebben a stádiumban nehezebb a kór leküzdése, a kezdődő, még csupán kis helyre koncentrálóAz utóbbi évek egyik legjelentősebb – dó daganatos elváltozás viszont az esetek
tisztán magánerőből létrehozott – egész- gyakorlatilag száz százalékában gyógyítségügyi beruházását adták át a múlt hé- ható. A PET eljárás a sejtek anyagcseréjébe
enged bepilten Albertfalván,
lantást, s mivel
a Hunyadi János
a daganatos
úton.
sejtekben ezek
A keringési és
a folyamatok a
daganatos betegkörnyezetükségek világszerte
nél jóval erővezető helyen állteljesebbek, az
nak a halálozáúj eljárás akár
si okok listáján,
2-3 milliméteMagyarországon
res elváltozás
pedig különösen
kimutatásra is
aggasztó a helyzet:
alkalmas.
kétharmad rész– Kétévenben ezek követte elvégzett,
keztében vesztik el
az egész testaz orvosok a betere kiterjedő,
geiket. Korántsem
egyébként 15sorsszerűen, a leg20 perces, vizskorszerűbb diaggálat e tekinnosztikai eszközök
tetben csakbirtokában ugyannem tökéletes
is óriási mértékbi z t on s á got
ben növelhető a
adna – mondgyógyulás esélye.
E sorba tartozik a A megnyílt centrumot meglátogató Kiss Péter kancel- ja dr. Lengyel
Zsolt, a centjúnius 7-én átadott láriaminisztert dr. Lengyel Zsolt főorvos kalauzolta
új PET Pozitron Diagnosztikai Központ- r u m d i a g n o s z t i k a i mu n k á j á t
ban működő csúcstechnológiájú PET/CT irányító főorvos. Gyanítható azonban,
berendezés is. A PET (pozitronemissziós hogy a vizsgálatok nagyobb részét mégtomográf) vizsgálatokhoz szükséges izo- sem a szűrővizsgálatok teszik majd ki.
tópokat is az épületen belül állítják elő, az Egyrészt azért, mert egyelőre a PET vizsország második ciklotronában, amelynek gálatokra a már felismert betegségek esea kapacitása egyébként elegendő további tében is óriási a kielégíthetetlen igény. A
daganatos betegségek évi mintegy 25 ezer,
egészségügyi intézmények ellátására is.
Alapvetően járóbetegek fogadására ren- a kardiológiai elváltozások pedig további
dezkedtek be, s a sugárzó anyag gyors bom- mintegy tízezer PET vizsgálatot indokollása miatt közvetlenül a páciens érkezése nának Magyarországon, s e számokban
előtt állítják elő a személyre szabott izotó- még nincsenek is benne a mintegy 20-30
pot. Az esetleg szükséges orvosi beavatkozá- százalékot kitevő, a gyulladásos gócok
sok elvégzésére pedig – tájékoztatott Gom- felderítését szolgáló vagy az egyébként
bos Gábor, a központ igazgatója – a Szent más módon el sem végezhető neurológiai
Imre Kórházzal kötöttek háttérintézményi vizsgálatok.
megállapodást, s fontos együttműködő
folytatás a 3. oldalon
Az új PET/CT központ a daganatos és
keringési betegségek legyőzésére ad
hatékony fegyvert az orvosok kezébe,
de számos, más módszerrel felderíthetetlen kór gyógyítását is megkönnyíti.
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Közlekedési káosz
a Budaörsi úton is

gyobb figyelmet fordítanak erre a problémára mind hatósági, mind városüzemeltetési területen, és még több eszközt
vetnek be annak érdekében, hogy ezt a
nagyon kártékony, sok problémát okozó
növényt lehetőleg még a virágzása, azaz
a gondot okozó pollen- és magtermés kifejlődése előtt kiirtsák a kerületből. Kapcsolódva a gyermekek környezettudatos
neveléséhez, az általános iskolák felső
tagozatos diákjai számára szakemberek
által összeállított segédanyagot bocsátottak ki, amely hasznos információkat
közöl a parlagfűről, illetve az ellene való
védekezés lehetőségeiről.
Az önkormányzat a lakosság együttműködésére számít egyrészt az irtásban
való részvétellel, másrészt az ingyenesen
hívható zöld szám a 06-80-UJBUDA
(06/80/852-832) igénybevételével, amelyen bejelentést lehet tenni az elhanyagolt,
gazos területekről.
Szöllőssy Anna
összeállításunk a 4. oldalon olvasható

Több tízmillió forint a tét

Vezetékháború
Kelenföldön
Nagy jelentőségű közgyűlésre kerül
sor június 29-én az Etele út 54–58-ban.
A Kelenföldi 2. számú Lakásfenntartó Szövetkezetben ugyanis ekkor
kell dönteni arról, folytatódhat-e a
strangok tavaly megkezdett felújítása.
A felújítást pártolók szerint a munkálatok
kedvezően befolyásolják a lakás-felújítási
kedvet s növelik az épület nyerési esélyeit
a pályázatok elbírálásánál – összességében
tehát több tízmillió forint a tét.
Az öt tízszintes lépcsőház alkotta
épületben összesen 289 lakás található.
A lakásszövetkezet jelenlegi igazgatósága
ötéves panelfelújítási programot dolgozott
ki, melynek első pontja az épületek gépészeti részeinek cseréje volt. Ezalatt főleg a
hideg- és melegvizes, továbbá a szellőzőcsövek cseréjét kell érteni, mivel a lakások átadása, 1969 óta nem újították fel e
hálózatot. A lakásszövetkezet épületeiben
összesen 30 strang fut végig függőlegesen;
az igazgatóság javaslata szerint évente hat
strangot cserélnének ki, tehát egy évben
hatvan lakást érintenének a munkálatok.
Mivel a közös költség már nem fedezte
volna e munkák kiadásait, a testület felvetette: öt éven keresztül minden tulajdonos
4000 forintot fizessen be e célra, amely
ugyan közös költségként jelenik meg, de
meghatározott feladatra kell fordítani.
A lakók tavaly el is fogadták az ötletet:
a közgyűlésen megjelent 150 fő kilencven
százaléka mellette szavazott; s idén június elejéig 235 tulajdonos írta alá a 4000
forint befizetéséről szóló nyilatkozatot.
2004-ben így hatvan lakásban sikeresen
ki is cserélték a csöveket, ám idén leálltak
a munkálatok. A magyarázat: megváltozott a közgyűlés összetétele. Legutóbb
ugyanis mindössze ötven fő jelent meg; s
nem fogadták el a tavalyi évi költségvetésről szóló beszámolót, s nem fogadták el az
idei évi büdzsét sem. Ennek hiányában a
strangfelújítási program sem folytatódhat
– vázolja a történteket Fazekas Tibor, a lakásszövetkezet igazgatóságának műszaki
ügyekért felelős tagja.
Az ügy azonban jóval nagyobb horderejű ennél, a műszaki igazgató szerint a
közgyűlési fiaskó a lakások általános felújítását is hátráltatja.
folytatás a 2. oldalon

Kertész Dániel

Itt a nyár!

 ŐRMEZŐ

Budapesten több mint hetven helyen kezdődött kisebb-nagyobb útjavítás az elmúlt héten.
Nem maradt ebből ki Újbuda sem. Jelentős dugók alakultak ki az M1-es, M7-es bevezető szakaszának építése miatt. A menekülésre szánt Egérút is áll most, nemcsak az Andor utca. A Budaörsi
út Nagyszőllős utca fölött átívelő hídjának javítása ugyancsak útszűkülethez és dugóhoz vezet.
Mindehhez már nem kell más, mint nyújtott munka után este fél nyolckor egy hármas koccanás
a Petőfi hídon. Igen, egész nyáron csúcson vagyunk – vagy legalábbis csúcsforgalomban.

Nívós és ingyenes programok pihenni vágyóknak

Újbuda part másodszor
Igényes és kulturált szórakozási lehetőséget kívánnak nyújtani az Újbuda
part szervezői július 1–31. között a Pázmány Péter rakparton.
A budai alsórakpart Petőfi híd és Lágymányosi híd közötti szakasza már tavaly
is helyet adott egy hasonló eseménynek,
idén azonban új cég megújult programkínálattal várja az érdeklődőket. Az Újbuda
Plázs Kft. a vurstlikat idéző sörsátrak és
kókadt pálmafák egyhangúsága helyett
igényes és ingyenes kulturális-, gyermekés sportprogramokat kínál mindazoknak,
akik a városban töltik a nyarat.
Homokos folyópartot, nyugágyakat, bárokat, kávézókat találhat majd a
pihenni vágyó. A teljesség igénye nélkül

néhány a tervezett eseményekből: koncertezik majd az R-GO, Jamie Winchester
és Hrutka Róbert, a V-Tech, a Hooligans,
valamint egy Nosztalgia Buli keretében
színpadra lép a Korda-Balázs páros, Szűcs
Judit és a Nova Kultúrzenekar. Az ír, a
görög és a bajor est az anyaország zenéjét
és kultúráját idézi meg. Lesz strandfoci, strandröplabda, mászófal, tapadófal,
szumóbirkózás, óriáscsúszda, esténként
lézershow és karaoke.
A szervezők számára fontos szempont
volt, hogy minden korosztály megtalálja a
számára érdekes és izgalmas programot,
és remélik, hogy nemcsak a kerület lakói,
hanem a főváros egyéb kerületeiben élők
is szívesen ellátogatnak az Újbuda partra.
(sz. a.)
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Jellinek János, Őrmező önkormányzati képviselője

TISZTÚJÍTÁS A FIDESZBEN

A Fidesz Magyar Polgári Szövetség XI.
kerületi szervezete június 17-én tisztújító gyűlést tartott. Kupper András
eddigi elnök jelölésére Jankó Istvánt
választották elnökké. A hat alelnöki
posztra Hoffmann Tamás, Gadácsi
Miklós, Király Nóra, Horváth Péter
Kornélné, Sass Szilárd és Varga Balázs
kapott bizalmat.

A környezetünk valóban az otthonunk
Jellinek János a 17. számú választókörzetben, Őrmezőn 2002 óta képviselő.
Nemcsak körzetében, hanem az egész
kerületben a kulturális ügyek előmozdítója kíván lenni.

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

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:
Szerda:
Péntek:

13.00–18.00-ig
08.00–16.00-ig
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



Hogyan jut ideje a sok és széles feladatokkal járó önkormányzati munka ellátására
a vezető beosztású kulturális munkaköre
mellett?

A közművelődési tevékenység viszonylag
szabad, sok hétvégi és esti munkát feltételező munkaidő-beosztása jól egyeztethető
Őrmezőn vállalt egyéni önkormányzati
képviselői feladataimmal. Tizenegy éve
vagyok tagja a XI. kerület, Újbuda önkormányzatának. Szakbizottsági munkámban, az információs társadalom bizottsági elnöki és kulturális bizottságbeli
tevékenységemben a szakmaiság mellett
a kerület érdekeit megjelenítő kreatív kezdeményezések előkészítését és megvalósítását tartom a legfontosabbnak.
Azt gondolom, hogy folyamatok kialakításával és katalizálásával Újbuda fejlődését
kell és lehet elősegítenünk. Büszke vagyok a
kerület kulturális sokszínűségének megtartásában és fejlődésében vállalt szerepemre,
az informatika és az Internet közösségi lehetőségeinek kiterjesztésében megmutatkozó
kerületi kezdeményezésekre.

Milyen sikereket ért el a képviselői munkája során?

Hírek



KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

Szeretném a kerület lakosságának 7-8
százalékát kitevő Őrmező, a lakótelep
érdekeit még nagyobb intenzitással képviselni. Őrmező egy „kisváros”, meglehetősen elzárt földrajzi, közlekedési adottságokkal, harminc éves panelépületekkel
– ennek összes előnyével és hátrányával
–, valamint kis területen nagy lélekszámú, környezetére igényes lakossággal.
Szeretném elfogadtatni a polgármesteri

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP) a 17-es ország-

gyűlési választókerület képviselője
június 23-án, csütörtökön 17 órakor
tartja fogadóóráját a Kaptárkő u. 8.
sz. alatti helyiségben.
SZABÓ VILMOS (MSZP) országgyűlési
képviselő június 30-án, csütörtökön
17 órakor tartja fogadóóráját a XI.,
Bartók Béla út 19. sz. alatti helyiségben (bejárat a Mészöly utcából).
DR. CSAPODY MIKLÓS (MDF) országgyűlési képviselő minden szerdán 18
órától tartja fogadóóráját az MDF XI.
kerületi székházában (Bartók B. út
61. bejárat a Fadrusz u. felől).
WIESZT JÁNOS (MSZP) önkormányzati
képviselő június 30-án, csütörtökön
17 órakor tartja fogadóóráját a XI.,
Bartók Béla út 19. sz. alatti helyiségben, (bejárat a Mészöly utcából).
HÁGA MÁRIA , a XI. kerületi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat elnöke
szerdai napokon 10–15.30-ig fogadóórát tart a Petzvál József u. 42. sz.
alatt. Telefon: 06/20/203-0860.
MSZP JOGSEGÉLY

Az MSZP XI. kerületi szervezete ingyenes jogi tanácsadással áll
az érdeklődők és a rászorulók rendelkezésére július 6-án, szerdán 17
órától a Bikszádi utca 43. sz. alatti
székházban.
MSZP ADÓTANÁCSADÁS

Az MSZP XI. kerületi szervezete ingyenes adó-, könyvvezetési- és vállalkozási tanácsadást tart július 6-án,
szerdán 17 órától a Bikszádi utca 43.
sz. alatti székházban.
MSZP A NYELVTANULÓKÉRT

Az MSZP XI. kerületi szervezetének
angol nyelvi klubja nyári szünetet
tart. Legközelebb szeptember 7-én
lesz foglalkozás.
NEMZETI KONZULTÁCIÓ 2005

A Fidesz által kezdeményezett
Nemzeti Konzultáció 2005 keretében
Budapest jövőjéről és a fontos helyi
kérdésekről fórumokat rendeznek a
XI. kerületben is a következő helyszíneken és időpontokban: június
23., csütörtök 18 óra, Baranyai u 16.,
vendég Szikra Tamás önkormányzati referens; június 27., hétfő 18 óra,
Bocskai út 43., vendég Kopcsay László
önkormányzati képviselő; június 28.,
kedd 18 óra, Budafoki út 9-11., vendég
Molnár László önkormányzati referens. A Budapest Fórum minden fenti rendezvényének házigazdája Deák
András országgyűlési képviselő.
ÉJSZAKAI ÉS HÉTVÉGI PATIKAÜGYELET

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



Jellinek János (MSZP) 1951-ben Budapesten született. Népművelés, pedagógia szakos főiskolai végzettsége mellett
az ELTE-n kulturális menedzser képesítést szerzett. Kiadványszerkesztést,
számítógépes kiadványszerkesztést is
tanult nyomdaipari alapképzettsége
kiegészítéseként. Nős, nagylánya az
ELTE angol–esztétika szakos hallgatója,
hamarosan végez. Jelenleg a Hatvan
Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójaként dolgozik.

felújították a Menyecske utcai óvodát, valamint teljesen két játszóteret is.
Végre felújíthattuk Wilt Tibor szobrászművész Óra című műalkotását, amelyet a 2004-es őrmezei kulturális fesztivál
alkalmával adtunk át. Új parkolóhelyeket
alakítottunk ki a Kérő utca szervizútján
és a Boldizsár utcában. A forgalmi rend
egyirányú lett a Cirmos, a Boldizsár és
a Kérő utcákban. A közösségi ház nyolc

FIDESZ ÜGYELET ÉS JOGI TANÁCSADÁS

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

Hogy érzi, vannak adósságai is, vagyis mik
a tervei a jövőre nézve?

Persze, vannak régebbi keletű és újabb
feladatok, kihívások, amelyekkel szembe
kell néznünk. A kátyúk megszüntetése,
a parkok tisztasága érdekében van még
mit tenni. Őrmező egyéni képviselőjeként kezdeményezem azokat a terveket és
projekteket, amelyek javítják a mindennapok életminőségét. Fontosnak tartom,
hogy a fővárosi tulajdonú Menyecske utca
megújuljon. A magas színvonalú közlekedés és a békés környezet megteremtése egyidejű és egyformán fontos feladat.
Egy korábbi felmérés szerint Őrmezőn
több mint ezer parkolóhely hiányzik.
Nem hiszek a százmilliós parkolóházak
víziójában. Kérdéses, lesz-e tőkeerős befektető? Az viszont nem vitás, hogy észszerű, kis lépésekkel javítani lehet és kell
a helyzeten. Lassítani, biztonságosabbá
kell tenni a belső utak közlekedését, zöld
felületeket nem kurtító parkolóhelyeket
kell kialakítani, csökkenteni kell a sebességhatárokat, lámpás vagy körforgalmú
kereszteződéseket kell kialakítani. Nagy
előrelépés, hogy a kátyúkat már közvetlen
számon lehet bejelenteni.
A parkolóhelyek gyarapításán túl
fontos, hogy az intézmények lehetőségei,
feltételei a városnyi kerületrész igényeinek
egyre jobban megfeleljenek, hogy Őrmező
nyertese és ne vesztese legyen a metróépítésnek. Készülnünk kell a metróépítéssel
együtt járó kérdések megoldására. Törekvésem, hogy még több panelfelújítás folyhasson a lakótelepen, és hogy a civil élet
kicsiny elemekből álló szövedéke, a helyi
nyilvánosság és az intézmények segítségével tovább gazdagodjon.

MDF PROGRAMOK

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

A Független Kisgazda Párt kerületi székháza (XI., Zsombolyai út 16.)
minden második szerdán 18 órától
tartja összejöveteleit. Érdeklődni lehet
naponta személyesen és a 203-1168-as
telefonszámon.
MIÉP HÍREK

A MIÉP XI. kerületi irodájában
(XI., Bartók B. út 96.) minden szerdán délelőtt 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 mobiltelefonon.
JOBBIK-KAPCSOLAT

Ingyenes pénzügyi tanácsadást tartanak a Jobbik Magyarországért
Mozgalom kerületi irodájában (XI.,
Villányi út 20/A, tel.: 365-1488).

Wihart-Kiss Tamás

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 érdeklődőket.

Közös Képviselők Klubja

Panelügyek
Veresné Krajcár Izabella alpolgármester asszony és Bozóky Zsuzsanna, az
Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal
munkatársa volt a közös képviselők
júniusi fórumának vendége.
Az alpolgármester asszony elmondta, idén
is eredményes volt az önkormányzat lakóház-felújítási pályázata. 120 millió forint
volt a keretösszeg, ezzel szemben összesen
206 millió forintra nyújtottak be pályázatot. A 120 millió forintos keret, a saját erő,
valamint az egyéb pályázatokon elnyert
pénzek összességében 803 millió forint
értékű felújítást tesznek ebben az évben lehetővé. A döntés során a pályázati kiírásban megfogalmazott prioritásokat vették
alapul, kiemelten szerepelt a kémény-, a
gáz-, a homlokzat- és a felvonó-felújítás.
A pályázaton 163 lakóközösség nyert,
ami több mint 10 ezer lakást érint. Mivel
a nyertesek fővárosi pályázatokon is indulhatnak, az önkormányzat részükre
azzal nyújt további segítséget, hogy eljuttatják a pályázataikat a városháza illetékes
ügyosztályaihoz.
A panelkorszerűsítési pályázat kapcsán
– a kiírás és útmutató letölthető a www.
oleh.hu honlapról – Bozóky Zsuzsanna,
az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal
munkatársa elmondta, hogy pályázni főleg energiatakarékossági célú felújításokra
lehet, kiemelten támogatják a homlokzatszigetelést és a nyílászárók cseréjét.
Bozóky Zsuzsanna szólt a kormány
száz lépés programjában szerepelő
PanelPlusz hitelprogramról is, melynek
igénybevételével a lakóközösségek és az
önkormányzatok a panelpályázathoz
szükséges egyharmad önrészüket egészíthetik ki, illetve finanszírozhatják. A
hitelprogram 20 milliárd forint keretöszszegű, és hitelintézetektől lesz igényelhető,
melyek önállóan dolgozzák ki hitelkonstrukcióikat. A hitelt 15 éves futamidőre
nyújtják 3 év – a lakástakarékossági szerződéssel rendelkező lakóközösségek részére 4,5 év – türelmi idővel. Nem pályázó
lakóközösségek is részt vehetnek a hitelprogramban, önálló hitel igénylésekor állami támogatás nélkül. Ebben az esetben a
25 százalék önerő egészíthető ki hitelből.
(w. k. t.)

JÓTÉKONYSÁGI GÁLAEST

Az árvíz sújtotta délvidéki, magyarlakta falvak újjáépítéséért rendez
jótékonysági gálaestet június 22-én,
szerdán 19 órától a Szentimrevárosi
Polgár Egyesület Mádl Dalma asszony
és Deák András országgyűlési képviselő fővédnökségével. A Szent Imre
Gimnázium dísztermében többek
között fellép Csavlek Etelka, Császár
Angela és Szakcsi-Lakatos Béla.
SEMMELWEIS-NAP

Révész Marianna

Kedves olvasóink!

Milyen az élet az Őrmezei lakótelepen?

Sokan valóban otthonuknak érzik lakásuk
környezetét. Kisebb-nagyobb csoportok,
civil szervezetek, baráti körök, művészetkedvelő egyesületek, vallási közösségek
gazdagítják a közéletet.

számítógépes Internet-teremmel bővült.
Rendszeresen megjelenik Őrmező helyi
újságja az általam kezdeményezett pályázati rendszer támogatásával.
Működik az Újbuda busz, amelyet az
önkormányzat a BKV illetékeseivel együtt
az őrmezeiek kezdeményezésére indított.
A szelektív hulladékgyűjtőket Őrmezőn is
kihelyeztük.

Révész Marianna



vezetéssel, hogy – ésszerű keretek között
– a sokat mellőzött lakótelepi érdekek prioritást élvezzenek. A nagyobb odafigyelés
az MSZP-SZDSZ vezetésű önkormányzat
érdeme.
Az eredmények a teljesség igénye nélkül is számosak. A panelpályázaton támogatást nyertek a lakóházak, nagyobbrészt

Több tízmillió forint lehet a tét

Vezetékháború Kelenföldön
folytatás az első oldalról

Az elöregedett szennyvíz- és szellőzőcsövek miatt eddig nehézkesen haladt az
otthonok felújítása is, hiszen hiába tapétázott ki valaki, amíg a vizesblokk nem volt
rendben. A szellőzőcsövek eddig a fölszinti lakásban végződtek, s ha a legfelső
szinten beleejtettek valamit, kiszedéséhez
a legalsó lakót kellett zavarni; a szellőzést
automatika vezérelte, amely kétóránként
rendszeresen bekapcsolt, akár szükséges
volt, akár nem.
A tavalyi felújítás során azonban szellőzőcsövek végét a pincébe vezették, valamennyi lakásba külön vezérelhető ventillátort telepítettek, a hideg- és melegvizes
csövekbe szűrőt szereltek, gondoskodtak
a megfelelő szigetelésről; s ami az ellenőrzést nagymértékben megkönnyítette:
a lakásokban nagyméretű, nyitható szervizablakokat vágtak a csöveket rejtő falba.
E munkálatok eredményeképpen máris
megnőtt a felújítási kedv: Izsák Ágostonné
például konyháját tetette rendbe, s kicserélte az erkélyfalat is; egy másik lakó
kibővíttette a fürdőszobát, s az így „elfoglalt” konyhát áthelyezte az előszobába…
Fazekas Tibor szerint épp e lehetőségeket

csökkenti az az 54 lakástulajdonos, aki elzárkózott a strangok felújításától.
– Felszólítást küldünk nekik, hogy
fizessék meg a tartozásukat, emlékeztetve őket arra: ha nem teszik meg, kizárhatók a lakásszövetkezetből, ami azt jelenti,
hogy közgyűlésen nem vehetnek részt a
döntések meghozatalában, a döntéseket
azonban kötelesek elfogadni. A tartozás fejében jelzálogot jegyeztethetünk be
lakásuk tulajdoni lapjára; majd megindíthatjuk velük szemben a végrehajtási
eljárást, hogy így jussunk a pénzünkhöz
– mondja a műszaki vezető, hozzátéve:
nem szeretnék, hogy idáig jusson az ügy,
a felújítás valamennyiük közös érdeke. – A
makacskodók miatt több tízmillió forint
bevételtől esik el a szövetkezet; hiszen a be
nem folyt pályázati pénzek is bevételnek
számítanak. Arról nem is beszélve, hogy
ha a felújítási munkálatok például csak jövőre kezdődhetnek el, nekünk kell állnunk
a megnövekedett anyagköltségeket is.
A következő közgyűlést június 29-én
tartják a lakásszövetkezetben. Tétje – a
felújítást szorgalmazók számára – minden
bizonnyal óriási.
(regényi)

Július 1-jén, pénteken 13 órakor
tartja Semmelweis-napi ünnepségét
a Szent Imre Kórház az F épület Dr.
Zellner Pál termében. A rendezvény
keretében adják át Az év orvosa és
Az év orvosnője kitüntetéseket, illetve a főorvosi és az adjunktusi kinevezéseket.
EMLÉKTÁBLA BERTALAN LAJOSNAK

Június 22-én, szerdán 11 órakor kerül
sor Bertalan Lajos (1838–1901) mérnök domborműves emléktáblájának
ünnepélyes avatására a Bartók Béla
út 32. számú ház Bertalan Lajos utca felőli oldalánál. Köszöntőt mond
Veresné Krajcár Izabella alpolgármester, megemlékezést tart Kaján
Imre, a Magyar Környezetvédelmi és
Vízügyi Múzeum igazgatója.
SZABÁLYOZÁSI TERV

A XI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal megbízásából elkészült az Andor u. – Egér út – Hajtány
sor által határolt terület kerületi szabályozási terve. Az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. tv. 9.§. (6) bekezdésében
foglaltak alapján értesítem a tisztelt
kerületi állampolgárokat a terv közzétételéről. A terv július 12-ig megtekinthető a Polgármesteri Hivatal
Főépítészi Irodájának I. emeleti hirdetőtábláján (XI. ker., Bocskai út 39-41.)
Részletes tájékoztatást ügyfélfogadási
időben a Főépítészi Irodán (I. emelet
112. szoba) kaphatnak.
Molnár Gyula polgármester

ÚJBUDA 2005. JÚNIUS 22.
Az elmúlt hetekben bemutattuk
olvasóinknak a hamarosan megépülő
4-es metró öt újbudai megállóját. A
beruházás ütemezéséről, költségeiről,
várható útlezárásokról a projektet
irányító DBR-Metró Kft. ügyvezető
igazgatóját, Gulyás Lászlót, valamint
a tervezést végző Palatium Stúdió Kft.
ügyvezetőjét, Erő Zoltánt kérdeztük.

Milyen stádiumban van a metróberuházás?

Gulyás László: A metróberuházás a „vigyázz, kész, start” kategóriák közül a
„kész” helyzetben van. Körülbelül fél év
múlva aláírjuk az alagútépítésre vonatkozó szerződést, utána pedig nyomban a
többi kisebb megállapodást is. A jövő év
elejétől elkezdődnek a nagy, a XI. kerület
lakosságát is érintő munkák: útlezárások,
közműkiváltások, állomásszerkezet-építések. A két fúrópajzs a Kelenföldi pályaudvar felől fog indulni, egymás után, néhány hónap különbséggel. A legsürgősebb
feladat ezért a Tétényi úti, a Bocskai úti
és a Móricz Zsigmond körtéri állomások
szerkezetépítése lesz. Ezt a munkát 2006
elején fogjuk elkezdeni. Úgy látom, hogy
ha sikerül tartani ezt a sebességet, akkor
az eredeti ütemtervnek megfelelően még
az idén minden állomás építési engedélylyel fog rendelkezni.


Jelenleg mi a tervezők feladata?

E. Z.: Folytatódik a tervek csiszolása: folyamatosan szállítanunk kell az állomások engedélyezési terveit. Az első két állomásét, a Tétényi útit és a Bocskai útit már
június végén le kell adnunk. Legutoljára,
decemberben a Kelenföldi pályaudvari
végállomás terveit kell leszállítanunk. Ez
lesz az egyik legbonyolultabb állomás, és
ez fog legutoljára elkészülni.


2010-re elkészülhet a plusz négy állomás is

hogy fúrópajzzsal épüljön a vonal, tehát
megvan a lehetőség arra, hogy ki se jöjjenek a föld alól a Keleti pályaudvarhoz
megérkező pajzsok, hanem azonnal folytassák a munkát. Azt gondolom, hogy az
elmúlt tíz évben soha nem volt még ilyen
stabil, szilárd helyzetben a 4-es metró finanszírozása, mint most. A jelszó: most,
vagy soha! Építenünk kell.

Metró: most vagy soha!
fog kapni. Ami pedig a 4-es metró szerelvényinek színét illeti: egyáltalán nem kötelező megőrizni a jelenlegi metrókocsik
“moszkvai kék” színét. Itt designer kollégáim váltást javasoltak, de még nem született végleges döntés ez ügyben.

Gellért téri állomás szerkezetének megépítése, de meg kell építenie az Etele téren
a pajzsindító aknát is. Ezen a két helyen
egyszerre fog megindulni a munka, a jövő
év elején. Azért kellett gyorsan végigvenni
a koncepcióterveket, hogy mind a tíz állomáson az az egységes koncepció alakuljon
ki, amivel a Palatium 2004-ben megnyerte a pályázatot.




Anyagilag biztos lábakon áll a beruházás?

G. L.: Jó híreim vannak. Demszky Gábor
főpolgármester úr június elsején bejelentette, hogy a kormány elfogadta a 4-es
metró meghosszabbítására vonatkozó
törvényjavaslatot. A tíz állomást magában
foglaló első szakasz finanszírozási szempontból teljesen szilárd lábakon áll. Olyan

Mekkora felfordulásra kell felkészülniük az újbudai
polgároknak?

G. L.: A Keleti pályaudvarnál néhány héttel ezelőtt megkezdtük egy kijárat építését.
Az a földtömeg, amit ott ki kell termelni,

polgárjogi szerződést kötött a magyar állam és a Fővárosi Önkormányzat, amiből
ügyvédeink szerint lehetetlen kihátrálni.
Ez független még attól is, hogy lesz-e hozzá európai beruházási banki hitel, ami 6ról 25 évre tolná ki a vonal megfizetését
az állam és a főváros részéről. A hiteltárgyalások felgyorsulni látszanak. Úgy gondolom, hogy a meghosszabbítással 10-15
százalékos költségmegtakarítás érhető el.
További új hír, hogy leszállították hozzánk
azt a vonalvezetési és építéstechnológiai
tanulmányt, amely a Keleti pályaudvar és
a Bosnyák tér közötti négyállomásos szakasz építésére vonatkozik. Az a javaslat,



Hol fognak megkezdődni a földmunkák?

G. L.: Több helyen egyszerre fog megkezdődni a munka. Az alagútépítő feladata a



A Baross téren nagy a felfordulás. A Keleti pályaudvar és a Bosnyák tér között négyállomásos szakasz épül

körülbelül a harmada annak, amit a leendő metróállomásoknál kell megmozgatni.
A XI. kerületben arra fogunk törekedni,
hogy a lehető legkisebb felfordulással készüljenek el az állomások. Jelenlegi terveink szerint az úgynevezett „milánói
módszert” fogjuk alkalmazni ott, ahol a
lezárás várhatóan nagy kalamajkát fog
okozni. Ennek az a lényege, hogy előre
gyártott elemekkel fedjük majd le az elkészült résfalakat, és így hamarabb vissza
lehet engedni a forgalmat az úttestre. Ezt
az eljárást a Bocskai úti és a Móricz Zsigmond körtéri állomások építésénél szeretnénk alkalmazni.


Megállapodás a 4-es metróról
Demszky Gábor főpolgármester június 1-jén, délben a Korona Szállóban
tartott sajtótájékoztatón bejelentette, a
Gyucsány Ferenc miniszterelnökkel és
Veres János pénzügyminiszterrel folytatott egyeztetéseit követően a kormány
elfogadta a 4-es metró további négy állomással való meghosszabbítását.
Ennek megfelelőn – a Parlament
döntése után – a Kelenföld pályaudvar
és a Bosnyák tér között egy ütemben
épül meg az új metró. Így a beruházás
költségeinek 10-15%-át lehet megtakarítani. A főpolgármester elmondta, a
finanszírozáson az állam és a főváros
80-20 százalékos arányban osztozik.
A Kelenföldtől a Baross térig tartó első,
7,3 kilométeres szakaszon 10 állomás

Milyen színjelzésű lesz a 4-es metró?

E. Z.: Ez lesz a zöld metró. Gondoskodni
kell arról is, hogy az utasok ne keverjék
majd össze a HÉV-vel, ami szintén zöld
színjelzésű. A HÉV-hálózat a jövőben 5ös metró néven fog egyesülni, és más színt

A rák ellen küzdenek – magántőkéből valósult meg a beruházás

PET centrum nyílt Albertfalván
folytatás az első oldalról

diagnosztikai centrum létrehozása? Hoszszú távon bizonyára, már csak azért is,
mert tőlünk délre és keletre nincs hasonló
létesítmény, a nyugati központok pedig

Révész Marianna

Ma Magyarországon másutt csupán Debrecenben működik egy PET centrum, ahol
azonban évente ezer, az egész testre kiter-

Az ünnepélyes átadási ceremónián Halász Judit színművész is megjelent

jedő vizsgálatot tudnak elvégezni, a most
átadott korszerűbb létesítmény legalább
7-8-szor ennyi beteget fogadhat majd.
Másrészt az egész testre kiterjedő
PET/CT vizsgálat ára is meglehetősen
borsos: 250 ezer forintba kerül. Vajon így
üzleti szempontból nyereséges egy ilyen

számottevően drágábbak, ezért még akár
egyfajta „PET/CT-turizmus” magjává is
válhat a PET Pozitron Kft.
A kizárólag hazai magántőkéből létrehozott diagnosztikai központ atyját,
Bolgár Györgyöt azonban – mint mondja
– legkevésbé sem a gyors profit, hanem

a segíteni akarás és a hazai tudományos
haladás támogatása motiválta a beruházás
elindításakor. Tulajdonostársaival mintegy kétmilliárd forintot fordítottak a diagnosztikai központ létrehozására, azonban
csupán mintegy tízéves megtérüléssel
kalkuláltak, emellett a létesítménynek
közvetlen nyereséget nem hozó konferenciacentrum és szakmai, tudományos
továbbképző szerepet is szánnak.
A vállalkozónak – aki egyébként egykaros csaptelepek egyik alkatrészének
előállításával alapozta meg a vagyonát
– két irodaháza is van Újbudán, s nem
utolsósorban a kerületi kötődés miatt álmodta az építészetileg is ultramodern létesítményt Albertfalva egykori, manapság
újjászülető „rozsdaövezetébe”.
Még kérdéses, hogy az Országos
Egészségbiztosító Pénztár (OEP) finanszíroz-e vizsgálatokat a PET Pozitron Kft.nél. Mindenesetre addig is, amíg megszületik a döntés – s ez is a köz szolgálatának
szándékát húzza alá –, a diagnosztikai
központ az idén az Országos Onkológiai
Intézet számára 200, a Pécsi Tudományegyetem számára 50, a SOTE Neurológiai
Klinika részére 50, az Egészségügyi Minisztérium, illetve az OEP számára további 200 díjmentes vizsgálatot végez.
Elgondolkodtató, hogy az utóbbi
esztendők legjelentősebb magántőkéből
megvalósított egészségügyi beruházásának átadásán sem a minisztérium, sem az
OEP nem képviseltette magát.
Kocsis Kristóf

épül, és a tervek szerint 2009 végére
fejeződnek be a munkák. A második,
Bosnyák térig tartó 3,2 kilométeres szakasz további négy állomással 2010-ig
épül meg. Az új metróvonalra 22 darab,
egyenként 4 kocsiból álló szerelvényt
vesznek összesen 45 milliárd forint
értékben. A beruházás teljes költsége
386,6 milliárd forint lesz az áfá-val és
a járműbeszerzésekkel együtt. Az építkezés a felszínen már elindult, a jövő év
elején megkezdődik az alagútfúrás is.
Demszky Gábor bemutatta első szakasz tíz új állomásának már elkészült
építészeti koncepcióterveit is, és részletesen ismertette az egyes állomások jellegzetességeit, és hogy átadásuk milyen hatással lesz az adott városrész fejlődésére.

Új okmányiroda
Okmányiroda nyílt a kerületben a
Fehérvári út 83. alatt, melyet a Belügyminisztérium politikai államtitkára
adott át június 13-án adott át.
– Nagy öröm, ha biztosan tudjuk: a közigazgatás az emberekért van. Reményeim
szerint a BM Központi Okmányirodájának Fehérvári úti kirendeltsége is ezt igazolja majd – jelentette ki megnyitójában
Dudás Ferenc, majd hozzátette: E létesítmények igen jól vizsgáztak Magyarországon, jelenleg 274 önálló iroda, s további 15
kirendeltség működik hazánkban.
A folyamatot az EU-ban elfogadott
általános irányelvek szerint bonyolítják
le. Ennek első és legfontosabb célkitűzése,

Mennyibe fog kerülni a teljes projekt?

G. L.: Pontos számokat tudok mondani,
mert a metrótörvény meghatározta az
állami támogatás összegét, ebből következően az egész beruházásra is kellett
mondanunk egy becsült teljes összeget. A
tízállomásos vonalszakasz teljes költsége
járműbeszerzéssel együtt, áfa nélkül, 233
milliárd forint. Ha ide veszem a plusz négy
állomást is, azt tudom mondani, hogy a
tizennégy állomásos metróvonal összesen
296 milliárd forintba fog kerülni. Ehhez
még járulnak kapcsolódó felszíni beruházások mintegy 35 milliárd forint értékben.
Eddig a dél-budai rekonstrukciós munkák
13 és fél milliárd forintba kerültek, ebből
körülbelül 7 milliárd forint származott a
metróberuházás büdzséjéből. Ide tartozik
a Vámház körút rendbetétele, valamint a
Thököly út rekonstrukciója. Befejezzük
a Bocskai út és a Móricz Zsigmond körtér felújítását is, és reménykedünk benne,
hogy a jobb sorsra érdemes „Gomba” is
megszépül. A BKV feladata az épület felújítása, mert ő a tulajdonosa.

Milyen szempontok figyelembevételével készítették el a terveket?

Erő Zoltán: rengeteg külföldi példát megvizsgáltunk, mielőtt megkezdtük a konkrét tervezést. A legkorszerűbb metrókat
néztük meg: a londonit, a koppenhágait,
a párizsit, hogy csak néhányat említsek.
Ezekhez képest egy sokkal szerényebb,
egyszerűbb, méreteiben is kisebb, nem birodalmi fővárosba szánt megoldást kellett
találnunk. Az volt a célunk, hogy a realitások talaján maradjunk. Arra törekszünk,
hogy ez egy reális költségvetésből megvalósítható beruházás legyen. Megtaláltuk
azokat a konkrét lehetőségeket, amelyek
a korábbi megoldásokhoz képest tágasabb
kialakítást tesznek lehetővé. Ez elsősorban
az utasoknak lesz kellemes. Az áttekinthető, nagy belmagasságú terekben az emberek kevésbé szoronganak, biztonságban
érzik magunkat. A nyomott, depressziós
hangulat helyett jól megvilágított terek
létrehozásán dolgoztunk. A természetes
fényt is megpróbáljuk becsempészni az
állomásokba: jó példa erre a Tétényi úti
megálló.
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KÖZLEKEDÉS

A metró megépülése maga után vonja a további
városfejlesztési beruházásokat?

E. Z.: Most készül Budapest középtávú városfejlesztési programja, a Podmaniczkyterv. Ebben a 4-es metró kiemelt beruházásként szerepel. A programban mindenhol megjelennek a környezet felértékelésével járó elemek. Hasznos, ha a metróállomások mellett ingatlanfejlesztésekre is
sor fog kerülni. Miközben a metróépítés
a legnagyobb beruházás, jó esély van arra, hogy ezt további beruházások fogják
kiegészíteni. Gondoljunk csak a Műegyetem rakparton, a Bocskai úton és az Etele
téren tervezett mélygarázsokra.


Mit üzen Újbuda lakosságának?

G. L.: Köszönöm, hogy az Újbuda újság
ilyen kiemelt figyelmet szentel ennek a beruházásnak. Tisztelettel kérem az olvasók
támogatását és türelmét. Óriási változás
előtt áll Újbuda, a főváros leggyorsabban
fejlődő térsége. Már harminc éve megérett
arra, hogy gyorsvasúti kapcsolata legyen a
belvárossal, és 2009 decemberéig ez meg
fog valósulni. Lehetőség van arra is, hogy
2010-ig egészen a Bosnyák térig elérjen a
metróvonal, ami normalizálni tudná a
kényszerűen nagy leterheltségű 7-es buszcsaládot. Minden reményünk megvan
arra, hogy már idén decemberben leszerződjünk az alagútépítővel. Hogy mikor
mozdulnak meg a fúrópajzsok? Az alagútépítővel történő szerződéskötés után
körülbelül húsz-harminc héttel fognak
elindulni. Minél hamarabb, annál jobb!
Dergán Ádám

hogy az állam és a közigazgatás csak akkor avatkozzon bele az emberek életébe,
ha az feltétlenül szükséges. A második: az
ügyintézési lehetőségeknek valódi szolgáltatássá kell válniuk. A harmadik: minél
több dolgot lehessen elintézni elektronikus úton. Az új okmányirodába például
interneten is lehet időpontot kérni.
– Fontos, ki milyen érzésekkel lép be
egy hivatalba, de még annál is fontosabb,
hogy milyenekkel távozik onnan – zárta
szavait az államtitkár; majd – Forgács Istvánnal, a Fővárosi Közigazgatási Hivatal
vezetőjével együtt – átvágta a nemzetiszín
szalagot, s átadta az új létesítményt.
Dudás Ferenc megköszönte az önkormányzat kiemelt támogatását és példa
értékű együttműködését, és megemlítette
azt is: a tárca és a kerület közösen gondolkodik újabb okmányirodák létesítéséről.

Változik a tüdőgondozó nyitva tartása
A Fehérvári úti rendelő felújítási munkái
miatt június 20-tól átmenetileg Budafokra
költözik a XI. kerületi Tüdőgondozó. A Fehérvári úti Tüdőszűrő egyelőre változatlan
helyen (Fehérvári út 12.) és időben működik. Emiatt változás lesz a XI. kerületi
Tüdőgondozó és Budafoki Tüdőgondozó
nyitva tartásában. Legnagyobb mértékben
a pénteki nyitvatartások módosulnak.
Rendelési idő a Fehérvári úti Tüdőgondozó betegei részére (csak előjegyzett időpontban!), XXII. Városház tér 3. (Budafoki
Tüdőgondozó, bejárat a Játék utcai oldalról) Előjegyzés: 279-2178, 279-2166. Hétfő,
szerda 8-tól 13-ig; kedd, csütörtök14-tól
19.30-ig; páros héten pénteken: 8-tól 16-ig.
Rendelési idő a Fehérvári úti Tüdőszűrőhöz tartozó lakosok részére, XI., Fehér-

vári út 12. Előjegyzés: 279-2173. Minden
munkanapon: 8-tól 13-ig és 14-től 19-ig.
Rendelési idő a Budafoki Tüdőgondozó betegei részére (Budafoki Tüdőgondozó, bejárat a Játék utcai oldalról). Előjegyzés: 229-3713. Hétfő, szerda: 14-tól 19.30ig; kedd, csütörtök: 8-tól 13-ig; páratlan
héten pénteken 8-tól 16-ig.
Rendelési idő a Budafoki Tüdőszűrőhöz tartozó lakosok részére (Budafoki
Tüdőszűrő Állomás, bejárat a Játék utcai
oldalról). Előjegyzés: 229-3704. Hétfő,
szerda: 14-tól 19.30-ig; kedd, csütörtök: 8tól 13-ig; minden pénteken 8-tól 13-ig.
Kérik a lakosokat, hogy csak saját rendelési idejükben keressék fel a tüdőgondozó
és szűrőállomásokat!
n. n.

EGÉSZSÉG
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Az allergia már népbetegségnek számít

OLVASÓI LEVÉL

Száll a pollen mindenfelé

Parlagfű nő
a töltésoldalban

Az immunrendszer számos környezetünkben előforduló anyaggal
szemben mutathat túlérzékenységet,
de a legveszélyesebbek mégis azok,
amelyek belégzés útján jutnak a
szervezetünkbe, hiszen nem tudunk
védekezni ellenük. Ilyen a levegőben
szálló pollen is.
Ma még nem pontosan ismert, hogy miért is alakul ki egyes allergénekkel szemben túlérzékenység, de valószínű, hogy
az allergiás megbetegedések hátterében
több tényező, illetve ezeknek a tényezőknek az összegződése áll. Ezek lehetnek: az
allergiára való hajlam öröklődése, nagy
mennyiségű allergénnel való találkozás,
a szennyezett levegő, táplálkozás, kemizáció, gyógyszerek, a beteg pszichés állapota. A már népbetegségnek számító allergia lényege, hogy a szervezet védekező
rendszere (immunrendszere) az embert
körülvevő szokványos anyagokkal szemben is támadásba indul, vagy a normálisnál intenzívebben reagál a számára idegen
anyagokra. Ezért az allergiás reakciókat
kiváltó anyagok (allergének) túlzott mértékű ellenanyag-termelést indítanak be.
Ha a szervezet másodszor is találkozik
az allergénnel, létrejön az ellenanyagallergén kölcsönhatás, melynek során kémiai anyagok (pl. hisztamin) szabadulnak
fel a szervezetben, és jellemző allergiás tüneteket okoznak.
Az egyik legtöbb gondot okozó
allergén anyag a pollen, „a magvas növények porzóinak portokjaiban képződő
virágporszemek tömege” (Akadémiai
Kislexikon). Hazánkban három pollenszezon különíthető el: A tavaszi szezon
(fa-szezon), mely a február 1-jétől április
30-ig terjedő időszakban termelődött pollenszemek megjelenési időszaka. A kora nyári szezon (fű-szezon) a május 1. és
július 31. közötti periódus, melyet főként
lágyszárú növények (füvek, gabonafélék,

kora nyári gyomok) és néhány fa virágpora jellemez. Végül a nyár végi, őszi szezon
(gyom-szezon), melyben a július 16-tól
október elejéig termelődött, döntően a
lágyszárú gyomok (pl. a parlagfű) pollenjei okoznak gondot.
Magyarországon a leggyakoribb, legagresszívabb allergén, és ezzel a legtöbb
allergiás megbetegedés okozója a parlagfű

igénytelen növény leggyakoribb felszaporodási helyei – innen származik neve is
– az elhanyagolt parlagterületek (gondozatlan ipartelepek, telkek, parkok, utak,
vasúti töltések stb.), de felüti a fejét mezőgazdasági művelés alatt álló területeken is
óriási károkat okozva.
A növény felismerhető jellegzetesen
szeldelt formájú leveleiről, melyek színe

legjobb tövestől kihúzni a talajból, vagy a
talajszinten a gyökérnyaki részt elvágva
elpusztítani. Azonban nem tanácsos ezt
iskolásokkal, kisgyerekekkel végeztetni
– ráadásul megkésve, a virágzás megindulása után – mert ilyenkor a nagy tömegű pollennel való érintkezés kiválthatja az
esetleg addig rejtett túlérzékenységüket.
Idősebb növények ellen már kaszához kell
nyúlni, bár ez esetben a siker nem lesz teljes, mert az igen alacsonyan elágazó oldalhajtásokat a kasza rendszerint elhagyja, és
ezekből hamarosan újabb hajtások nőnek
ki. Gyomirtó szerekkel is lehet a parlagfű ellen védekezni, de semmi esetre sem
olyan helyen, ahol a vegyszerek embereket
és főleg gyerekeket veszélyeztethetnek (pl.
játszóterek, homokozók stb. környéke).
A már kialakult pollenallergia leggyakoribb megjelenési formája a szénanátha,
melynek tünetei a közönséges meghűléshez hasonlóak: hirtelen jelentkező
vízszerű orrfolyás láz nélkül, tüsszögési
rohamokkal, szem- és torokviszketéssel
kísérve. Súlyosabb esetben alvászavarhoz,
kimerültséghez is vezet. Sok emberben
gyakran sokáig nem is tudatosul, hogy
allergiás, főleg ha a tünetek kevésbé súlyosak. Ha a pollenszezonban hirtelen kezdődő, banális megfázásnak indult tünetek
két hét alatt nem múlnak el, érdemes fülorr-gégészhez fordulni.
N. N.

pollen. A parlagfű az ország szinte teljes
területén megtalálható, és minden évben
sok milliárd pollent termel. Talán kevesen
tudják, hogy nem őshonos növényünk, a
múlt század második felében Észak-Amerikából hurcolták be magjait Európába
többnyire gabonaszállítmányokkal. Magyarországra az 1920-as években került és
néhány tíz év alatt elterjedt. A rendkívül

sötétzöld, fonákja szürkészöld és mind a
színén, mind a fonákján sűrűn szőrözött.
A parlagfű életciklusára jellemző, hogy
magjai március végén kezdenek kikelni,
áprilisban-májusban már tömegesen jelenik meg, és július közepe táján kezd el
virágozni, óriási tömegben szórva a levegőbe pollenjét. Irtását még virágzás előtt
kell megkezdeni. A fiatalabb növényeket

Talán három hete volt, hogy a zöld
számon jelentettem Önöknél, hogy a
Fehérvári út – Dombóvári út kereszteződésénél a vasúti töltés mindkét
oldala teljesen tele van parlagfűvel.
Múlt évben egyszer vettem észre,
hogy kaszáltak – virágzás után. Jómagam 31 éve allergiás vagyok, de
szerencsére már „csak” a parlagfű
miatt szenvedek, de rettenetesen. Két
éve költöztem a kerületbe, a Fehérvári
útra. Nos, szeretném kijelenteni, hogy
életemben soha nem voltam olyan
rosszul, mint mostanság júliustól
októberig. Tavaly még nem tudtam
az okát, de felvilágosítottak a lakók,
hogy a töltésen burjánzó parlagfűtől.
Hadd mondjam meg, egyáltalán nem
érdekel, hogy a töltés kinek a birtokában van. Akár a MÁV-é, akár az önkormányzaté, akár a fővárosé. Nem
érdekel. Egy brigád három nap alatt
lekaszálja az egész töltést. Azért hadd
kérdezzem meg, hogy ha lehetővé tették a zöld számon való bejelentést, és
én élek a jogommal, és még bízom is
abban – egy darabig –, hogy komolyan vesznek, miért kell a bizalmunkat ilyen rövid idő alatt megingatni?
Se visszajelzés, se érdemi cselekvés
– csak az egyre rohamosabban terjedő és magasodó parlagfű látványa, a
közvetlen közelemben.
Zólomy Lászlóné

Minél többet tudunk környezetünk károsító tényezőiről, annál jobban féltjük a családunk, nota bene magunk egészségét. A demokrácia itt adott legtöbbet: merünk felháborodni és szólni. Egyik lányom a csernobili katasztrófa idején született, oldalán
kisegérnyi kék dudorral. Mára visszahúzódott, elhalványult, ahogy az akkori nevetséges magyarázatok is. A parlagfű ellen viszont többet tehetünk. Ez akkor is igaz, ha
a fenti internetes levél nyomán rendet, sétálókat találtunk, nem parlagfüvet.

A szerkesztő

Felújították a díszlépcsőt

FELHÍVÁS AZ ÚJBUDAI INGATLANTULAJDONOSOKHOZ

Őrizzük egészségünket!

Révész Marianna

Irtsuk
a parlagfüvet!
A növényvédelemről szóló törvény idén jelentősen szigorította
a parlagfűvel szennyezett területek felderítését és a közérdekű
védekezés rendjét. Közel százötvenezren élnek Újbudán, közülük
több tízezer allergiás, érzékeny a parlagfűre. Az önkormányzat az
ő érdekükben határozottan érvényesíti a törvény előírásait. Ehhez
kérjük az ingatlantulajdonosok megértését és együttműködését.
A parlagfű elleni védekezés legegyszerűbb módja a rendszeresen
végzett kaszálás, vagy a vegyszeres gyomirtás. A növény legintenzívebb növekedési időszaka július hónap, ezért az ingatlantulajdonosoknak az első védekezést június 30-ig kell végrehajtaniuk.
Ezt követően a parlagfű virágzását, az allergén pollen levegőbe
kerülését folyamatos irtással meg kell akadályozniuk.
Június 30-ig a tulajdonosok szankció nélkül gyommentesíthetik ingatlanjukat.
Július 1. után az önkormányzat ellenőrzi a kerületi ingatlanokat, szükség esetén elrendeli a terület kényszerkaszálását. A törvény értelmében az önkormányzat által megbízott vállalkozó az érintett telekre – akár a lezárt terület
felnyitásával is – beléphet, és ott a munkát elvégezheti.
A kényszerkaszálás költségét az önkormányzat a tulajdonosra
hárítja, ezen felül akár 2 millió forintig terjedő növényvédelmi
bírságot is kiszabhat. A határozat fellebbezésre tekintet nélkül
azonnal végrehajtható, a bírság adó módjára behajtható.

A növény levele jellegzetesen szeldelt formájú,
sötétzöld, fonákja szürkészöld. A színén és a fonákján
is sűrűn szőrözöt. Egyenes szárából az oldalhajtások
sűrűn elágaznak. Mérete attól függ, hogy a körülmények mennyire kedveznek számára. A kifejlett növény
magassága akár a másfél métert is meghaladhatja.

!

A parlagfű irritáló pollenje mikroszkóp alatt

Kérünk minden ingatlantulajdonost, hogy június végéig
gyommentesítsék telküket, így óvják mindannyiunk egészségét.
Kérjük, segítsék kollégáink munkáját: az önkormányzat ingyenesen hívható zöld számán július 1. után jelezhetik azokat a területeket, telkeket, ahol nagyobb mennyiségű parlagfüvet látnak, hogy
a szükséges intézkedéseket megtehessük.

Molnár Gyula
polgármester

Újbuda ingyen hívható zöld száma:

06-80-ÚJBUDA (06-80-852-832)

A védekezés legegyszerűbb módja a rendszeres kaszálás

A Gellérthegyvédő Egyesület kezdeményezésére Újbuda Önkormányzata felújíttatta a 100 éves Kelenhegyi díszlépcsőt. A
munka során figyelembe vették az egyesület szakembereinek ajánlásait, sőt szervező és irányító munkáját, így remények
szerint a lépcső újabb száz évig szolgálja
majd a környékbelieket. Az átadásra június 15-én délután került sor, az eseményen részt vett Lakos Imre alpolgármester
és Fodor Vince, a körzet önkormányzati
képviselője. A lépcső tervezője nagy való-

színűséggel Francsek Imre műépítész volt,
akinek a nevéhez fűződik a Gellért-hegyi
nagylépcsők (a budai Erzsébet hídfőnél),
és a Szent Gellért rakpart menti kerítés és a
kapuépítmények tervezése. (A Kelenhegyi
úti lépcső koncepciója és részletképzése
ezekkel jól felismerhető hasonlóságot mutat.) Ezek 1902-1903-ban épültek meg, ezt
követően került sor a Kelenhegyi úti díszlépcső megtervezésére és kivitelezésére,
mikor ezen a területen a nagyigényű paloták sorát felhúzták az építőmesterek.

ÚJBUDA 2005. JÚNIUS 22.

IFJÚSÁG

Diákpolgármester és alpolgármesterei a Bocskai úti hivatalban

5

A rendszerváltás elhozta a mazsorettet Amerikából

Három extrém lépés a kerületért Pompon-akrobatika
A kerületi közösségi házak, az albertfalvi,
az őrmezei, a kelenföldi, továbbá a Karinthy Szalon ahhoz járultak hozzá, hogy a
verseny megőrizhesse tisztaságát, ezért elvállalták a szavazócédulák összesítését. A

ki a diákpolgármesternek és alpolgármestereinek az Allianz Hungária, a Gyógyír
Kht., a Diego Kft. és a Notebookcentrum
képviselője is. Különdíjat kapott Sarkadi
Katalin és Piri Dávid, mint a legjobb diákújságírók. Másnap reggel a
Volvo Ivanics gondoskodott Kerekes Sándor Bence
hivatalba szállításáról, míg
a diák-alpolgármestereket
a Suzuki Plusz fuvarozta
ugyanoda. Az öt fiatalt dr.
Bács Márton köszöntötte
a XI. kerületi Polgármesteri Hivatal előtt. A diákpolgármester, Kerekes
Sándor Bence számára a
játék legizgalmasabb része
a kampánybeszéd megtartása és a választás lezajlása
volt. Ugyanakkor azt is
elárulta, hogy nem folytatna politikai pályafutást,
inkább a közgazdászi pálya érdekli. Molnár Gyula
hivatalában fogadta a fiatalokat, majd a diákpolgármestert saját székébe
ültette, akinek szemmel
láthatóan nagyon tetszett
a polgármesteri bőrfotel.
Ezt követően Kerekes Sándor Bence és munkatársai megismertették
Molnár Gyulával, és a jelen lévő alpolgármesterekkel az Egyet fizet, hármat kap,
avagy három extrém lépés a kerületért című programjukat. Ebben egy extrém park
felépítését, a kerékpárutak fejlesztését, és
az iskoláknál kerékpártárolók elhelyezését
javasolták. A felnőtt képviselő-testület is
megtárgyalja a tervezetet, és a lehetőségekhez képest meg is valósítja.
Az eseménysorozat zárásaként a Rubin Hotel felajánlásának köszönhetően a
diákpolgármester és társai együtt ebédelhettek a polgármesteri testülettel.

A Blanka Mazsorett Csoport nagycsoportos lányai április 23-án megnyerték
a III. Területi Mazsorett-versenyt, és
október 4-én újabb nagy megmérettetés vár rájuk, az országos viadal.
Kerületünk egyetlen mazsorett-csapata a
Teleki Blanka Általános Iskolában alakult
2003 szeptemberében. Kezdetben két csoportban oktatták a gyerekeket, ám a nagy
érdeklődésre való tekintettel mára már
három korosztályban folyik a munka.
Eredményeikről és a rájuk váró feladatokról az edzőt, Kovács Erikát kérdeztük.

Ez a sportág Amerikában nagyon népszerű.
Magyarországon mikor jelent meg?
Az első csoportok 1989-1990-ben alakultak meg, azután gyorsan terjedni kezdett,
hiszen nagyon népszerű a rendezvényeken
és a gyerekek is imádják. A legegyszerűbb

Arrafelé nagyon népszerű a sportág, mert
a debreceni virágkarneválon mindig sok
csoport lép föl. Budapesten viszont még
nincs akkora tábora, kevesebben ismerik.

Hogyan folyik nálatok a sportág oktatása?
Három korosztályban: a legkisebbek
második, harmadik osztályosok, és a nagyobb alsósoknak, illetve a felsősöknek
is van egy csoportja. Ők nyerték meg tavasszal a területi versenyt. Tervezzük egy
korosztály-független csoport megalakítását is, ebbe az ügyesebb, szorgalmasabb
gyerekek járnának, és a mazsorett sportosabb, magasabb szintű ágát, a twirlinget
gyakorolnák. Ebben már vannak szép
sikereink: Németh Evelin és Kis Henrietta
Dóra a korosztályukban twirling-egyéni
aranyérmet nyertek idén. Sőt Heni még a
Miss Twirling szalagot is elnyerte a versenyen, ami azt jelenti, hogy az összes

Révész Marianna

A XI. kerületi Önkormányzat által januárban elindított Állam az Államban
– Játsszunk demokráciát! című játék a
végéhez érkezett. Ötletadója dr. Bács
Márton, Újbuda alpolgármestere volt.

Kerekes Sándor Bence kezében nem remegett a serleg

A XI. kerület több mint 20 iskolájának
háromezer diákja vett részt benne, így
valóban sikeresnek tekinthető a kezdeményezés, hogy a fiatalok a gyakorlatban
ismerhessék meg a választási kampányra
való felkészülést, sőt adott esetben a polgármesteri teendőket. Dr. Bács Márton,
látva az esemény sikerét, úgy gondolja,
kétévente, sőt akár évente újból meg kellene rendezni a vetélkedőt. Az ifjú politikusok az Újbuda TV-ben is bemutatkozhattak, és közös vitaműsorban vehettek részt.
Az iskolai szavazás során a diákok az igazi
választásokon használt szavazólapokhoz
hasonlító cédulákon adhatták le voksukat.

fiatalok kampányzárót is tartottak, melyre
április 30-án – egy sportversennyel egybekötve – került sor a Bikás-dombon.
Diákpolgármesterré Kerekes Sándor
Bencét választották, aki 35 képviselőtársával májusban egy kis pihenésre utazhatott
Hajdúszoboszlóra.
Június 9-én a diákpolgármester és
alpolgármesterei, Krémer András, Gáldi
Péter, Gajdos Kristóf és Gergely Tamás a
XI. kerületi Önkormányzat és a vetélkedőt támogató cégek díjait vehették át a
Gazdagréti Közösségi Házban. Az önkormányzat részéről Lakos Imre adta át
az ajándékokat, de jutalmakat osztott még

Farkas Annamária

A tapsra előtörő mosolyt kemény munka előzi meg

pomponos gyakorlattól a teljesen profiig
minden szinten lehet csinálni.

Hasonlít az itthoni mazsorett az amerikaihoz?

Álom, valóság, álomfejtés
Bizonyára mindenki kíváncsi álmai igazi tartalmára, mondanivalójára, hiszen
vannak visszatérő, nyugtalanító vagy
éppen bíztató álmok. Mikor az ember
alszik, a tudatos elme pihen. Az álmok
létrejöttére egyetlen magyarázat tűnik
valószínűnek, ezt pedig Carl Gustav Jung
ismerte fel. Szerinte álmaink a finom tudat, vagyis a felsőbb lelki tudat termékei.
Az álmok fantáziadúsak, s legtöbbször olyan személyek, élőlények, tárgyak
szerepelnek bennük, akikkel, illetve amelyekkel valamilyen érzelmi összeköttetésben állunk. Sokunknak feltűnhetett már,

Nem férek a bőrödbe
 DVD  Van a világon olyan tinédzser,

aki nem csatázik az anyukájával? Hát persze hogy nincs! Ana (Lindsay Lohan) 16
éves, rockbandája van, apukája három éve
meghalt, és ajjaj: két nap múlva újraházasodik a mamája, Tess. Ana lázadó korszakát éli, és nem rajong a gondolatért, hogy
anyukáját ismét oltár elé vezetik.
Ana együttesét behívják meghallgatásra. Sajnos az időpont egybeesik Tess
esküvőjével, ahol a lány nélkülözhetetlen
személy, ugyanis ő a koszorúslány... Ana
és családja egyik este egy kínai étteremben vacsoráznak, ahol a két hölgy ismét
összevitatkozik, de megzavarja őket a
vendéglő vezetője, aki szerencsesütit kínál nekik, és közben kínaiul magyaráz
valamit. Megeszik a sütit, és a lábuk alatt
megreng a föld. Másnap reggel mindketten különös dologra ébrednek: éjszaka
testet cseréltek. Nincs mit tenni, Anának
kell bemennie Tess helyett dolgozni és
Tessnek kell helyettesítenie a lányát az iskolában. És ez még nem minden.... Itt az
esküvő és a meghallgatás. Vajon megállják a helyüket egymás bőrében?
Ahelyett, hogy te is hadat üzennél
anyukádnak, ugorj le a videotékába, hozd
ki a filmet, nézzétek meg együtt, és megértitek, hogy senkinek sem egyszerű.

Négyen egy gatyában
 KÖNYV  Íme a Négyen egy gatyában című kalandos tiniregény folytatása, amely
számomra a „letehetetlen könyv” kategóriába tartozik. A négy barátnő kalandjai
folytatódnak: Lena, Tibby, Bee és Carmen
élete nyáron a legmozgalmasabb. Az első
kötetben mind a négy lány elutazott New
Yorkból vakációra, ám ebben a részben

hogy amire viszonylag gyakran gondolunk, az előjön álmunkban is. Ahogy
Emily Dickinson mondja: „Az álom a lélek vágyait valósítja meg!”. Abban biztosak lehetünk, hogy álmainknak jelentése
és jelentősége van. Raymond Buckland
írja: „A felsőbbrendű én az egyénre szabja az álmot, s az illető saját életéből merített képekre bontja azt, ami kizárólag az
álmodó részére fontos. Ahogy nincs két
egyforma ember, úgy nincs két egyforma
álom sem.” Ehhez köthető Jung megállapítása: „Nincs álom, melyet elvonatkoztathatnánk álmodójától.”

MINDENFÉLÉT AJÁNLÓ
csak Tibby és Bee hagyják el szülővárosukat, míg Carmen és Lena a belvárosban
néznek munka után.
Egyvalami mindig összeköti a négy
barátnőt, akármilyen távol vannak is
egymástól: a mágikus utazónadrág, mely
látszólag egyszerű farmer, de a lányok
szerint varázserővel bír. Négyük testalkata teljesen különböző, ám a bűvös farmer
mindannyiukra tökéletesen
passzol és csodálatosan
áll nekik. A nadrágot a
lányok egymásnak adják tovább a nyáron, és
levélben számolnak
be arról,
h o g y
milyen
őrültsé-

Álmainkat több csoportba sorolhatjuk. Vannak visszatérő, elemző, gyógyító,
igazságszolgáltató, illetve jós álmok. A
gyógyító álmok például egyesek szerint
arra szolgálnak, hogy helyes viselkedési és
pszichés mintákat állítsanak elénk.
Sokfajta álomfejtő könyv jelent már
meg, ám Jung gondolatára visszautalva
valószínű, hogy az egyes szimbólumok
könyvekben leírt jelentése nem minden
esetben egyezik meg álmunk tényleges
mondanivalójával. Legjobb, ha az álomfejtés iránt érdeklődő közvetlenül felébredése után azonnal leírja az álmát, és
megpróbálja saját magára levetíteni az
egyes részletek, szimbólumok jelentését.
(p. r.)
geket csináltak, amíg a farmer velük volt.
Ha meg akarjátok tudni, hogy Carmen hogyan a torpedózta meg a mamája
új kapcsolatát, és később hogy tette rendbe, hogyan esik Bee ismét szerelembe, mit
művel Tibby a nyári egyetemen, és hogy
találkozik újra Lena és görög szerelme,
az első kötetből jól ismert Kostos, akkor
irány a könyvesbolt!

Blue: Best of Blue
 ZENE  A 2004 telén megjelent Best of
Blue lemez a srácok összes nagy slágerét
tartalmazza. Bizonyára mind emlékeztek
az All Rise című számra, mely a zenekar
első hatalmas sikert elérő dala volt, hát
Best of cd-jük is ezzel indul! Utána következik a One Love, melynek érdekessége,
hogy megírásában mind a négy zenekari
tag közreműködött. Közvetlenül ezután
jön a Sorry Seems To Be The Hardest
Word, melyet Elton Johnnal, a melódiák
egyik nagy mesterével közösen énekelnek
a fiúk. Elton mellett olyan fantasztikus
előadókkal és zenekarokkal dolgoztak
még együtt a tagok, mint Stevie Wonder,
Angie Stone és a Kool & The Gang. Még Lil
Kim, a rapkirálynő is feltűnik a Get Down
On It című számban!
Összefoglaló anyag ez
a zenekar ugyancsak
tiszavirág-életűre sikeredett pályafutásáról, bár hallottunk és hallunk olyan híreket, miszerint mégsem oszlottak fel, de végtére is
ezt az albumot búcsúnak szánták, ahogy
ez a köszönőbeszédekből is kiderül! Úgy
hiszem, a Blue az utóbbi idők egyik
legjobb popcsapata volt, hiszen fülbemászó slágereiket szerte a világon
rengetegen ismerik és szeretik! Ez a lemez méltó lezárása pályájuknak.

Nálunk is megvan a két ága, a botos
mazsorett, vagyis a twirling, és az, amelyik főleg az akrobatikára épül, ezt művelik általában pomponnal. Mi is szeretnénk
ilyen gyakorlatokat csinálni, de a kisebb
gyerekekkel nehezebb megoldani az akrobatikus elemeket, mint gimnazistákkal.

Te mikor kezdted a mazsorettet, és mi vezetett rá?
Tíz éve ismerkedtem meg vele. Akkor
Hajdúszoboszlón laktam, és az iskolámban kihirdették, hogy a városunknak lesz
egy mazsorett-csoportja, lehet jelentkezni.

twirlinges induló közül az ő teljesítménye
volt a legjobb. Heni és Rohánszki Noémi
mazsorett-párosban is versenyzett.

Lehet nálatok jelentkezni?
Ez az iskola csoportja, minden tagunk ide
jár, tehát külsősöket nem veszünk be. A
kerületben nincs más csoport, de a városban több is működik.

Hol lesz az országos döntő, és hogyan készültök rá?
A Fővárosi Nagycirkuszban lesz a döntő,
de jó idő esetén a lányok a Hősök terére is
kivonulnak. Ilyenkor minden induló csoport tesz egy bemutató kört, ami nagyon
látványos szokott lenni.
Pelles Réka – Magyar Flóra

Győztes verseny után sikeres érettségi

Nyelvtan és diplomácia
Az idei Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) magyar
nyelvtanból a kerületben lakó Kemény
Anna, a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
tanulója győzött.

Könnyedén beszélsz róla, bár gondoljuk, stresszes
időszakod volt ez...

Mindenképpen ez volt eddig a legnehezebb évem. De túl vagyok ezen az egészen,
és most próbálok egy kicsit felszabadulni.

A rengeteg tanulás mellett jutott azért időd másra is?

Mit kell tudni erről a versenyről, hány fordulója van, és
miképpen bonyolítják le?

Igen, mert én
sosem voltam
olyan, aki elhatározza, hogy leül
és csak tanulni
fog, hanem muszáj mást is csinálnom: sportolni, bulizni, ehhez
hasonlók.

Először egy tesztjellegű írásbeli fordulón kellett részt venni, a kérdéseket leíró
nyelvtanból tették föl. A második fordulóban egy pályamunkát kellett készíteni.
Három téma közül lehetett választani és
körülbelül két hónapot adtak a megírására. Azok jutottak a döntőbe, akik a legtöbb
pontszámot kapták.

Ez döntötte el tehát, hogy ki nyeri meg a versenyt…
Igen, a szóbeli maga a döntő. Rögtön utána kihirdették a nyertest, vagyis hogy első
lettem. A hivatalos díjkiosztó a Néprajzi
Múzeumban volt június 6-án délelőtt 11kor. Nekem erről 11 óra előtt öt perccel
szóltak, rohantam átvenni a díjat.

Kik segítettek a felkészülésben?
Sok segítséget kaptam felkészítő tanáromtól, Turcsányi Mártától, ezenkívül az
édesapám nyelvész, az anyukám pedig
magyar tanár...

Idén érettségiztél, nem mellékesen nagyon szép
eredménnyel. Hogy sikerült emellett még a magyar
nyelvtan OKTV-t is megnyerni?
Viccesen hangozhat, de magyart tulajdonképpen egyáltalán nem tanultam.
Bíztam benne, hogy összejön. A matekra, ami nem az erősségem, az órákon
készültünk, a történelmet pedig mellette
kellett tanulni, azzal egy kicsit nehéz volt
összeegyeztetni.

Kemény Anna

Továbbra is szeretnél
a nyelvtannal foglalkozni?

Nagyon érdekel a dolog, de inkább a Közgazdasági Egyetem nemzetközi tanulmányok szakára szeretnék menni. A diplomáciában mindig is láttam fantáziát.

Mivel buzdítanád a fiatalokat arra, hogy jövőre ők is
induljanak a magyar nyelvtan OKTV-n?
Arra gondoljatok, hogy ez nem csak egy
száraz valami, nem csak mondatelemzésről, szófajfelismerésről, meg hasonlókról
szól. Én például a pályamunkámat az újságcikkekről írtam, pontosabban az érdeklődés felkeltéséről a napilapok címadásában, és szerintem ez mindenki számára
izgalmas téma lehet. És persze arról se feledkezzetek meg, hogy az első 15 helyezett
megkapja az ötös emelt szintű érettségit,
és 24 pluszpontot visz tovább, amit egy
felső vagy két középfokú nyelvvizsga adna
ki, tehát rengeteg előnyt jelent.
magyar – pelles
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Múzeumok Éjszakája
Harmadik alkalommal rendezik meg a
Múzeumok Éjszakáját. Az eseményre június
25-én kerül sor. Több mint húsz budapesti
múzeum várja este hattól hajnali kettőig
a látogatókat tárlatvezetésekkel, foglalkozásokkal, vetítésekkel, beszélgetésekkel,
koncertekkel, táncbemutatókkal.

ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI
GYŰJTEMÉNY
XI., Pentele u. 8. T.: 208-6635

Római ásatások, egyház- és iskolatörténeti
kiállítás, Albertfalva önállóságának évei ,
az Első Magyar Repülőgépgyár, borgyűjtemény, középkori rom. Időszaki kiállítás: 25
éves az Albertfalvi Múzeum.
BARTÓK 32 GALÉRIA

AJÁNLÓ

XI., Bartók B. út 32. T./fax: 386-9038

Állandó kiállítás: Dajka Margit-emlékszoba.
JÚLIUS 8-IG Gyökerek. Finn, bolgár, erdélyi,
magyar képzőművészek kiállítása.

ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Gyékényes u. 45-47. Tel./fax: 204-6788
HÉTFŐ 14.00–16.00 Életet az Éveknek

MÁJUS. 28. 11.00 Látogatás a Budapest

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 össztáncklub.
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00-IG internetezési lehetőség.
TÁBOROK: JÚNIUS 27.–30-IG Bluestól a csacsacsáig Szüni Dödő tábor 10.00–13.30-ig:
társastánc tanfolyam, 14.30–18.00-ig
kézműves foglalkozás. JÚLIUS 4.–9-IG Színjátszó-ház tábor 8-14 éveseknek.

TETŐ GALÉRIA

XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760

Borbély Károly Szárnyak című kiállítása.
Nyitva hétfőtől péntekig 14.00–21.00-ig.

Vadócz Zsuzsa, 371-2779).
ÁLLANDÓ PROGRAMOK: vasútmodell klub
felnőtteknek, gyermekeknek (10–18 éves

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

SZEPTEMBER 11-IG Gajdov Géza kiállítása.

KARINTHY SZALON

XI., Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
JÚLIUS 8-IG Gyökerek. Finn, bolgár, erdélyi,

magyar képzőművészek kiállítása.
TIT STÚDIÓ

XI., Zsombolyai u. 6. T.: 385-0514
JÚNIUS 30-IG Öveges József emlékkiállítás.

XI. KERÜLETI HELYTÖRTÉNETI
KIÁLLÍTÓHELY
XI., Erőmű u. 4. T.: 365-6126

Régészeti, építészeti, ipartörténeti emlékek. Tájvédelmi körzeteink. Nyitva minden
szerdán 15.00–18.00-ig.
MOLNÁR C. PÁL GALÉRIA

XI., Ménesi út 65. T.: 385-3637, 06/30/201-1073

Galéria Pátzay Pál kiállításán Pátzay Pálné
Herta vezetésével. Jelentkezéssel!

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
SZOMBAT 15.00 Őszidő Nyugdíjasklub (Info:

XI., Ecsed utca 13.

korig), gerinctorna, kerámia–tanfolyam
felnőtteknek, gyerekeknek, papírmárványozás, komplex kézműves tanfolyam gyerekeknek, callanetics torna, fotóklub, ikebana
klub, hastánctanfolyam, számítógépes
tanfolyamok. JÚNIUS 24. 15.00 Játékháló
klub. JÚLIUS 3. 10.00 BMK Sátor: játékos
sportprogramok gyermekeknek.
A38 ÁLLÓHAJÓ
XI., Petőfi híd budai hídfő, www.a38.hu
JÚNIUS 22. 21.00 Quimby.
JÚNIUS 27. 20.00 Nils Landgren Funk Unit (S).

BUDAI PARKSZÍNPAD
XI., Kosztolányi D. tér. Tel.: 466-9916
JÚNIUS 25. 20.00 Princess. Táncok bűvöleté-

ben. (Esőnap június 26.)
JÚNIUS 28. 19.30 Jamie Winchester és Hrutka
Róbert koncertje. (Esőnap június 30.)
JÚLIUS 5. 20.00 WOMUFE, Világzenei Fesztivál.
(Esőnap július 6.)
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
XI., Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300
JÚNIUS 22. 18.00 Tánctanulás Savanyúval 20.00

Magyarpalatkai banda, erdélyi zenék klubja.
JÚNIUS 23. 20.00 Gépfolklór koncert. JÚNIUS
24. 21.00 Szent Iván-éj km.: a Dresch Quartet
és a Bab társulat. JÚNIUS 25. 20.00 Évadzáró. A
Múzeumok éjszakája jegyében záró Makám
klub, v.: az Üsztürü, erdélyi muzsika.
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 szőnyegszövő klub, 18.00 Hanna holisztikus klubja,
19.00 Greenfields, 19.00 hastáncklub, 19.15 ír
sztepptáncklub.
HÉTFŐN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN 17.00 jazztorna lati-
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nos zenére, 18.00 gerinctánc 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 társastáncklub 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, szabásvarrás klub 16.30 kezdő, 18.00 haladó, 16.30
lélektáncoltató 16.30 Etka jóga, 17.00 latin
aerobik, 18.00 Egészségünk titkai, előadássorozat, 19.00 ír sztepptáncklub. PÉNTEK
14.00–18.00 biovásár, 15.30 nyugdíjastorna,
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 játszóház. JÚNIUS 24. 19.00
Moldvai táncház a Csürrentő Együttessel.
TÁBOROK: Akrobatikus rock and roll nyári napközis tábor iskoláskorú gyermekeknek: JÚNIUS
27.–JÚLIUS 1-JÉIG Haladóknak és versenyzőknek; JÚLIUS 18.–JÚLIUS 22-IG Kezdőknek és
haladóknak. JÚLIUS 4.–AUGUSZTUS 12-IG hétköznapokon 7.30–17.00-ig: Zsebibaba nyári
játszóházi tábor. JÚLIUS 4.–8-IG 9.00-14.00
Kezdő intenzív, ifjúsági és felnőtt kosárfonó
tábor. JÚLIUS 11.–15-IG 9.00-14.00 Haladó
intenzív, ifjúsági és felnőtt kosárfonó tábor.
KÖNYVTÁRI NYITVA TARTÁS: H., K., P.: 13–19-ig,
Sze.: 9–15-ig, Szo.: 9–12-ig, Cs., V.: zárva.
GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
HÉTFŐ, SZERDA 17.30 aikido, 19.30 Iai Jutsu.
KEDD 10.00 eklektika klub, 17.00 hagyományőrző 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

KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK

Korona klub, baráti kör.

KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363
JÚNIUSBAN MINDEN KEDDEN és CSÜTÖRTÖKÖN
14.00 A Szüni Dödő programsorozat kereté-

ben: Bábokkal Meseországban, bábjátszóház.
TÁBOROK: JÚLIUS 6.-16-IG: Cserkésztábor
Pusztakovácsiban. JÚLIUS 18.-24-IG: Zenei tábor Szavason. JÚLIUS 18.-23-IG: Néptánctábor
Boldogkőváralján. Információ: 424-5363.
TETŐ GALÉRIA
XI., Ecsed utca 13.
JÚLIUS 2. 19.00 a The Shadow Hungary Band

PÉNTEK



18.00 és 22.30 ismétlés

JÚNIUS 25.



SZOMBAT
9.00, 14.00 és 23.00 ismétlés
JÚNIUS 26.



VASÁRNAP
9.00, 13.00 és 23.00 ismétlés
JÚNIUS 27.  HÉTFŐ
a június 20-i adás ismétlése
Magazin. Benne: Szentivánéji buli
Hit és élet
Életközelben
SzivárványSzín. Visszatekintő
Közkívánatra: Vincze Lilla műsora

4.00
18.00
18.55
19.00
19.10
19.40

JÚNIUS 28.



KEDD

18.00 és 22.30 ismétlés

JÚNIUS 29.



SZERDA

18.00 ismétlés
21.00 A díszfegyver kovács. Látogatás

TÁRSAT, TÁRSASÁGOT KERES?

Túrák természetkedvelőknek a Gombász
Szakcsoport szervezésében: JÚNIUS 25. 8.00. A
kirándulás helye megbeszélés tárgyát képezi.
Vezető: Dima Bálint. Találkozás a Moszkva téri
metrókijáratnál.

PROGRAMOK
BUDAI FOTÓ- ÉS FILMKLUB

SZENTIMREVÁROSI EGYESÜLET (SZIE)
XI., Himfy u. 9., www.szie.org.hu
SZERDA 9.30–11.30-ig Baba-mama klub,
20.15-től Evangelizációs szakosztály: házas
hittan.
CSÜTÖRTÖK 16.15–17.45-ig Gyermeknéptánc.

KÜLSŐ-KELENFÖLDI REFORMÁTUS EGYH.
XI., Ildikó tér 1. 204-2767, 06/20/371-1292
kulsokelenfold@dpg.hu
KEDD 18.00 ifjúsági óra.
SZERDA 10.00 Asszony Kör (idősebbeknek).
CSÜTÖRTÖK 18.00 Bibliaóra.
VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet/gyerek isten-

tisztelet.
Fiatal Házasok Köre; Szülői Kör; Bibliaolvasó
Körök; Senior Kör; Fiatalok Biblia Köre – ezen
programok időpontjait személyes érdeklődésre megadják.

Klub és Baráti Kör!

(XI. ker., Móricz Zsigmond körtérnél)
Kirándulásokkal, rendezvényekkel!

LAPSZABÁSZAT
BÚTORKÉSZÍTÉS
KONYHABÚTOR,
IRODABÚTOR, GARDRÓBOK
SZEKRÉNYSOROK

délutánonként 16.00-19.00-ig.
JÚNIUS 27.-JÚLIUS 1-JÉIG: Angol napközis
tábor gyermekeknek Kelenföldön naponta
16.00-19.00-ig. Jelentkezés: június 23-án
16.00-19.00 óra között a Kreatív napok rendezvényén a Bikás parkban. A tábor egész heti
költsége: 1000 Ft.
ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
Neszmélyi út 36. 06/20/371-1292 ormezoref@dpg.hu
MINDEN HÓ ELSŐ SZERDA 18.00 református est
(bibliaóra és szeretetvendégség).
MINDEN HÓ MÁSODIK SZERDA 18.00
Bibliaolvasó kör.

Társat, társaságot keres?

Helyszíni felmérés, egyedi tervek alapján
teljes körű kivitelezés
REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ

FELNŐTTOKTATÁS
A Kolos Richárd Fővárosi
Gyakorló Műszaki Szakközépiskola
felvételt hirdet
tandíjmentes középiskolai oktatásra.
1117 Bp. Fehérvári út 10. Tel.: 381- 0711
www.kolos.sulinet.hu

CSÜTÖRTÖK

JÚLIUS 1.



PÉNTEK

18.00 és 22.30 ismétlés

JÚLIUS 2.



SZOMBAT

9.00, 14.00 és 23.00 ismétlés

JÚLIUS 3.



VASÁRNAP

9.00, 13.00 és 23.00 ismétlés

JÚLIUS 4.

HÉTFŐ
a június 27-i adás ismétlése
Magazin. Visszatekintő
Hit és élet
Égető kérdések
SzivárványSzín
Portré: Oloffson Placid atya

4.00
18.00
18.40
18.45
18.55
19.25

JÚLIUS 5.



KEDD

18.00 és 22.30 ismétlés

JÚLIUS 6.

SZERDA
ismétlés
A damaszkuszi acél a XXI. században
a Főnix Tv műsora
a 9STV műsora

18.00
20.30
21.00
21.30

JÚNIUS 26. 17.00 istentisztelet.
Hittanórák a Menyecske utcai Általános
Iskolában hetente 5 csoportban.

SZENT IMRE-PLÉBÁNIATEMPLOM
XI., Villányi út 25. Tel.: 466-5886
JÚLIUS 2. 18.00 Gregorián szentmise, 18.45

Olasz skolák hangversenye. A Váci Nemzetközi
Gregorián Konferencia keretén belül.
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.
JÚNIUS 25. Pilis. Hegytető–Spartacus-ösvény–Paprét–Hegytető. Táv: 18 km. Találkozó:
7.00-KOR a Batthyány téri HÉV pénztárnál.
JÚNIUS 26. Budai-hegység. Nagykovácsi–Ilonalak-Anna vh.–Nagykovácsi. Táv: 16 km.
JÚLIUS 2. Pilis. Csikóvári elágazás–Holdvilágárok–Nagy-Csikóvár–Vasas-szakadék–Kőhegy–Pomáz. Táv: 16 km.
JÚLIUS 3. Budai-hegység. Nagykovácsi–
Erdészház–Szarvas-árok–Mamutfenyők–
Budakeszi. Táv: 16 km. Túravezető: Kremser F.

TÁBOROK:
JÚNIUS 24-IG: Kreatív napok a Bikás parkban,

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



KELENFÖLDI EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZET

A budai hegyoldal exkluzív társkereső irodája
szeretettel várja Önt!

„KORONA”

JÚNIUS 30.
9.00 ismétlés

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

Istentisztelet VASÁRNAP 10-kor. Ugyanekkor
foglalkozások gyermekeknek.

A tudománybarát klubok nyári programjai:
Akvarista, Ásványbarát, Csapody Vera
Növénybarát, Csincsilla, Díszmadár, Gombász,
Hajózástörténeti, Madárpók, Suiseki,
Tengerimalac, Törpenyúl klubok várják az
érdeklődőket a szakmai kirándulásokra,
gyűjtőutakra. Információ: Tóth Mihályné
466-9019.
Ismerkedés a természettel! Látványos videofilmek vetítése előzetes bejelentkezés alapján
csoportok részére. Információ: Szöllősi Imréné,
Tóth Mihályné 466-9019.

21.40 a Főnix Tv műsora
22.10 a 9STV műsora

a szabadbattyáni kovács műhelyében

festés és animációs nyári alkotóműhely
tábor. Érdeklődni a 06/70/258-4640 vagy
06/30/369-6395-ös számokon lehet.
TIT STÚDIÓ

WEEKEND A TISZA-TÓNÁL!

JÚNIUS 24.

zenekar koncertje.

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

Ingyenes szórakoztató műsorok,
strandolás, koncertek, BULI!
Telefon: 279-0834, 06/70/363-5767

CSÜTÖRTÖK

XI., Etele út 55. Tel: 203-4642 vagy 30/658-4156
www.kegy.hu e-mail: kegy@kegy.hu

TÁBOR: JÚLIUS 4-TŐL heti turnusokban: rajz,

NYARALÁS ERDÉLYBEN!

JÚNIUS 23. 
9.00 ismétlés

MINDEN SZERDÁN 18.00 klubnap.

CSÜTÖRTÖK 18.00 Retro tánciskola.
MINDEN MÁSODIK HÉTEN PÉNTEKEN 18.00

Székelyföld legcsodálatosabb részei
Július 22–23–24-én

Úti dokumentumfilm

21.20 a Főnix Tv műsora
21.50 a 9STV műsora

XI., Villányi út 28/c.

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

Július 1. –8-ig

SZERDA

AUGUSZTUS 19-IG hetente: Indián játszótábor,

KARINTHY SZALON

MINDEN KOROSZTÁLYNAK!



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

Portya tábor 8-12 éves kalandoroknak, Ugrabugra tábor.

Fényképes adatbank!
Szimpátiakapcsolatok közvetítése

JÚNIUS 22.

18.00 ismétlés
20.40 Egy út a hegyeken keresztül.

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

10.00–19.00-IG internetezési lehetőség.
JÚNIUS 24–25–26. Szentivánéji mulatság.

A Társkereső SPECIALISTA!

MŰSOR

Június 22.–július 6.

Zenés klubestek, utazások, hajókirándulások. Állandóan megújuló, több
ezer fős fényképes adatbázissal, személyre szabott, valós, gyors párkeresés minden korosztály számára!

Hétvégeken kerti partik!
Egzisztenciája már van, de igazi
társa még nincs?
XI. ker., Előpatak u. 25.
Tel.: 319-50-40, 06/20/411-3715
E-mail: repaspal@axelero.hu

A BUDAI ALSÓ RAKPARTON A PETŐFI
HÍD ÉS LÁGYMÁNYOSI HÍD KÖZÖTT
JÚLIUS 1. 20.30 R-GO, 22.00 lézershow
JÚLIUS 2. 13.00 Rádió1 Sportnap:
streetball+röplabda, 17.00 hajóeregetés,
18.00 bábszínház, 20.00 karnevál, latin party
JÚLIUS 3. 17.00 Kaláka,
20.30 Jamie Winchester és Hrutka Róbert
JÚLIUS 5. 21.00 MTV videoszínház: Hyppolit
a lakáj (Játékszín)
JÚLIUS 6. 20.30 V-Tech

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
– mélymosás, vegytisztítás
– szegés,
– háztól házig két nap alatt
– perzsák, szőttesek
szakszerű javítása
06/80/200-639
(ingyen hívható 8-16 óráig)
347-0865; 347-0866
Szőnyeg Express Kft.
Bp. IX., Soroksári út 164.

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
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CIVIL FÓRUM / SPORT

Délutáni családi mulatság sok zenével

7

Legyen biztonságos a kerékpározás!

Ismeri ön a szomszédját? Újbudán ért célba a T-Mobil Túra
A helyiek nem ismerik egymást, közös tevékenységeik nincsenek. Ezen próbált változtatni néhány itt élő család. Június 5-re
délutáni mulatságot szerveztek az érdi úti
játszótérre és a környező utcákba. Klaszszikus térzene, majd népzene és végül a
hatvanas-hetvenes évek könnyűzenéje
szórakoztatta az arra vetődőket. A kezdeményezésről Szekér Kálmánt kérdeztük,
aki magára vállalta a szervezés irányítását.



Hogyan jutottak el a megvalósításig?

A szervezés 2004 szeptemberében kezdődött. Végiggondoltuk a szóba jövő helyszíneket és résztvevőket, végül az érdi úti
játszótér mellett döntöttünk. A kezdeti
nagyobb szabású tervek után egy aránylag
kisebb léptékű rendezvény tűnt kivitelezhetőnek. Egy kisszínpad, fellépő zenekarok és némi étel-ital. Kisebb-nagyobb
mértékben mindannyian irtózunk a reklámoktól, a kereskedelmi szellemtől. Próbáltuk ezt távol tartani a rendezvénytől
is, de menetközben rájöttünk, hogy kénytelenek vagyunk kompromisszumokat
kötni. A sörpadok, a színpad, a zenekarok
mind pénzbe kerülnek. A barátainkkal
adtunk össze annyi pénzt, ami legalább a

A hazai kerékpáros közlekedés biztonságára, a bicikliutak használatára,
illetve állapotára hívták fel a figyelmet
a június 6-12. között megrendezett TMobil Túra szervezői és résztvevői.
A kerékpárosok hét nap alatt, 12 megyén
és 75 településen áthaladva járták körbe
az országot, végül 670 kilométer megtétele után Újbudán értek célba. Az útvonal
nagy része megegyezett azzal, amelyen
a legjelentősebb hazai kerékpárverseny,
a Tour de Hongrie nemzetközi mezőnye
halad majd két hónap múlva.
A T-Mobil Túrán indulók magját egykori és jelenleg is aktív versenyzők alkották,
akikhez az érintett településeken több százan csatlakoztak, köztük ismert helyi sportolók. A karaván tagjainak az emelkedőkön
kívül a zord időjárással, így helyenként óriási viharokkal is meg kellett küzdeniük.
A június 12-én, vasárnap délelőtt
Budapestre érkező csapathoz a fővárosi
hajrában is sokan csatlakoztak, többek
között az olimpiai bajnok öttusázó, Vörös Zsuzsa, és a sokszoros Európa-bajnok
úszó, Risztov Éva. A Petőfi híd végénél, az
A38 Állóhajó előtt ért célba a mezőny, a
kerékpárosokat dr. Bács Márton, Újbuda
alpolgármestere fogadta.

Eisenkrammer Károly főszervező – egykori válogatott kerékpáros, a Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöke, aki a 25
kerekes egyikeként végigtekerte az egész
távot – elmondta, hogy a nagy érdeklődésnek köszönhetően sikerült ráirányítani
a figyelmet arra, hogy a gépjárművezetők

jobban ügyeljenek a kerékpárosok biztonságára, valamint arra, hogy növelni kell a
kiépített kerékpárutak hosszát, és gondoskodni kell folyamatos karbantartásukról.
A siker azt is jelzi, hogy a kerékpározás
egyre népszerűbb hazánkban.

Szamos Márton

Révész Marianna

Sasad és Farkasrét, ez a XI.-XII. kerület
határán fekvő, családi házas, társasházas beépítésű terület magán viseli a
falusias, kisvárosias települések összes
jegyét, azonban az itt élők egymás
közötti viszonya már nagyvárosi.

Növelni kell a kiépített, jól karbantartott kerékpárutak hosszát

Megvalósulnak a diákönkormányzat javaslatai

Díjkiosztó diákolimpikonoknak
A zene és a napfény kicsalogatta a szomszédokat lakásaikból, kertjeikből


Honnan jött az ötlet?

Barátaimmal Németországba látogattunk tavaly nyáron. A München közeli
Erdingben, ami egy tízezer fős kisváros,
azt láttuk, hogy szinte minden hétvégén
van valamilyen mulatság, utcabál. Sör
és virsli mellett hallgatják a fúvószenekarokat a családok. Arra gondoltunk,
hogy jó lenne valami hasonló a mi szűkebb közösségünkben is.

közterület-foglalást lehetővé tette. Ezután
már jó szívvel tudtunk jövőbeni szponzoroknál kilincselni. Egy nagy jégkrémcég
jelentkezése után már helyi vállalkozók is
hajlandóak voltak a támogatásra, amit ezúton is köszönünk nekik. A végeredmény,
reméljük mások szerint is, egy inkább családias, mintsem vásári esemény volt, amit
jövőre újra szeretnénk megszervezni.
(n. n.)

Idén a diákolimpián résztvevő általános iskolások 18 sportágban 4486
fővel 100 napon keresztül, a középiskolások 16 sportágban 2752 fővel 121
napon keresztül versenyeztek.
Újbuda Önkormányzata június 10-én tartotta a 2004/2005-ös tanév diákolimpia és
sportverseny díjkiosztó ünnepségét. Az
eseményen a résztvevő iskolák küldöttei
és felkészítő tanáraik jelentek meg, minden intézmény 5-5 főt delegált. Az önkormányzatot Molnár Gyula polgármester,
valamint dr. Bács Márton, Balázs Gyula
alpolgármesterek és Balázs György sport-

tanácsos, a kerületi diákönkormányzatot
Kerekes Sándor Bence diákpolgármester,
és Gergely Tamás sportért felelős alelnök
képviselték. Molnár Gyula beszédében
a sport közösségformáló erejét hangsúlyozta, majd vázolta a kerületi diákságot
érintő további terveket. Elmondta, a diákönkormányzat javasolta egy extrém park
létrehozását a kerületben, ahol gördeszkások, bringások szórakozhatnának, gyakorolhatnának és tölthetnék el kulturáltan a
szabadidejüket. A polgármesteri vezetés
támogatja az ötletet, de emellett kiemelten
kívánnak foglalkozni Újbuda kerékpárúthálózatának fejlesztésével is, melyet szin-

tén szorgalmazott a diákönkormányzat.
Sok fiatal szívesen járna iskolába biciklivel, de a hálózat hiányossága ezt nem teszi
lehetővé, sőt a biciklik tárolása sem megoldott az iskolák többségében.
Az általános iskolák összesített versenyében első helyezett a Budai Sport, második a Törökugrató, harmadik az Ádám
Jenő Általános Iskola lett. A középiskolák
közül a József Attila Gimnázium lett az első, mind a fiúk, mind a lányok kiemelkedő eredményeket értek el. Második helyezett a Szent Margit, a harmadik a Bethlen
Gábor Újreál Gimnázium lett.
szöllőssy
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Az elkövetkező hetek a kisebb-nagyobb
bevásárlások jegyében fognak telni, különösen sokat fog költeni otthona szépítésére. Úgy érzi, szerencsésen alakulnak a
dolgai, ám legyen óvatos, és tartózkodjon
a kockázatos vállalkozásoktól. Jó ötleteit
dolgozza ki alaposan, és utána valósítsa meg, busásan meg fog térülni a rájuk
szánt idő és energia. Karrierjében is jelentős lépést tehet előre, viszont pénzügyi
problémái akadhatnak. Megoldásukat
bízza szakemberre, a rögtönzés, a hozzá
nem értés különösen nagy károkat okozhat. Találkozik a szerelemmel.

Nagyon megszenvedi a szabadság hiányát, amire olyannyira nagy szüksége
lenne most. Konfliktusba keveredik rokonaival, bíráló megjegyzéseiket méltánytalannak, viselkedésüket hálátlannak érzi. Próbálja megőrizni nyugalmát,
jókedvét, ne keserítsék el a történtek. Az
üzleti ügyei jól alakulnak, és egy ügyes
húzásnak köszönhetően plusz nyereségre
tehet szert. Vállaljon több felelősséget a
munkahelyén, ne érezze magát alkalmatlannak vagy illetéktelennek. Önmagának és karrierjének is segít, ha élénkebb
társasági életet él.

Úgy érzi, minden segítsége cserbenhagyta. Támogatás nélkül kell boldogulnia:
mind a magánéletében, mind a munkahelyén meg kell állnia a helyét. Tegye, amit
az adott helyzetben ösztönösen a legmegfelelőbbnek lát, ossza be jól az idejét, és
pihenjen sokat, a szórakozással pedig egy
időre hagyjon fel. Egészségére különösen
figyeljen oda, mert a nagy nyomás, a feszített munkatempó, a helytelen étkezés,
a pihenés hiánya káros hatással lehet rá.
Döntéseiben legyen érett, megfontolt és
mások segítését a nehézségei ellenére se
hanyagolja el.

A dolgok sokkal jobban alakulnak, mint
ahogy az időnként látszik, próbáljon tehát jókedvű, derűs maradni és főképpen
legyen optimista a jövőt illetően! Az sem
ártana, ha valamivel jobban bízna önmagában. Végezze a munkáját és feladatait az önnek megfelelő ütemben, mert a
kapkodás most igen hamar megbosszulja
magát. Döntsön mindig az adott pillanatnak megfelelően, nyugodtan támaszkodjon az ösztöneire. Családjának egyik
idősebb tagja ápolásra szorul, és valószínűleg önnek kell az embert próbáló feladatot megoldania.

Komoly vészhelyzetet kell elhárítania
anyagi téren. Nagyobb összeget kell kiadni, ráadásul az eredménnyel nem igazán lesz elégedett. Ha mással végképp
nem tudja vigasztalni magát, gondoljon
arra, hogy sokkal rosszabbul is járhatna. Hiába vágyik oly annyira környezete
megbecsülésére, ha nem teszi nyilvánvalóvá, hogy szándékai jók. Társasági élete
szórakoztatóvá, izgalmassá válik, mind
jobban az érdeklődés középpontjába kerül. Összességében kellemesen telik ez az
időszak, hangulata is kitűnő lesz. Kellemes meglepetés éri.

Boldog, szinte ünnepi hangulatban tölti az
elkövetkező időszakot. Az események alakulása reménnyel és derűvel töltik el, úgy
érzi erőfeszítéseit végre siker koronázza.
Jó híreket kap, szerettei pedig egy váratlan
ajándékkal lepik meg. Jó eséllyel pályázhat
előléptetésre, fizetésemelésre munkahelyén. Ráadásul munkáján keresztül egy
nagyon érdekes személlyel ismerkedik
meg, aki a későbbiekben számos alkalommal siet majd segítségére. Egy régóta
dédelgetett terve végre megvalósulni látszik, aminek első eredményei hamarosan
megmutatkoznak.

A zárkózottság, a hideg, elutasító magatartás rövid távon sem kifizetődő, és csak
annyit ér el vele, hogy elidegeníti magától
az embereket, vagy sárba tiporja velük
mások érzéseit. Pihenjen minél többet, így
megőrizheti mentális és fizikai frissességét. Ha túl keveset alszik, ha túl sokat túlórázik, komolyan alááshatja az egészségét.
Vásároljon, de tegye okosan! Győződjön
meg róla, hogy pénzéért megfelelő minőségű termékeket kap. Olyan valaki kéri a
segítséget, aki önnel szemben mindig lojális és segítőkész volt! Ne utasítsa el, most
sokat tehet érte.

Valaki a környezetéből rosszat kíván önnek, és ezt kifejezésre is juttatja. Legyen
nagyon óvatos ennek a személynek a közelében! Őrizze meg tartását, és ne ismerje
el a vereséget még akkor sem, ha tisztán
érzi azt! Munkájában figyeljen oda döntéseire, mert most sok múlhat azokon. A
munkahelyén rosszul alakulnak a dolgok,
és a magánéletében is lesznek kellemetlenségek, jó néhány kínos pillanatot kell átélnie. Mindezt legközvetlenebb kapcsolatai
is megszenvedik. Mindezek ellenére se
engedje el magát, mert abból csak további
kellemetlenség ered!

Újabban csak úgy tud sikert elérni, ha
merőben szokatlan húzásokkal operál.
Ami nem baj, mert a kiélezett versenyhelyzetben csak újszerű megoldásokkal
lehet előnyre szert tenni. Munkájában legyen hatékony, mindig nyújtsa a legjobb
formáját, mert nagy kitartást igénylő feladatok várnak önre. Baráti kapcsolatai kifejezetten jól alakulnak, viszont szerelmi
ügyekben számíthat némi konfliktusra.
Amennyiben túl gyakorivá válnak a veszekedések a párjával, lazítsanak kissé a
kapcsolatukon, különben könnyen szakításba torkolhat a felgyülemlett feszültség!

Használja az elkövetkező időszakot arra,
hogy régóta dédelgetett terveit, álmait megvalósítsa! Sok mindent elérhet, sok elkezdett munkát befejezhet, és ezzel szárnyakat
adhat önbizalmának, önbecsülésének is. Jó
kapcsolatteremtő képességét kihasználhatja, ha munkát keres, vagy ha rendezni kell a
viszonyát valakivel. Legyen megfontoltabb:
nagyon könnyen elrugaszkodik a valóságtól, főképpen, ha érzelmi kérdésekről van
szó. Viselkedjen könnyedén, természetesen, ne akarjon mindenáron basáskodni
családtagjai fölött.

Amennyiben egészségügyi problémái voltak, azok a közeljövőben nagy valószínűséggel megszűnnek. Mindez nemcsak fizikai, lelki állapotára is nagyon jó hatással
lesz, visszatér az életkedve. Ambíciói különösen anyagi téren mutatkoznak meg, komoly befektetésen gondolkodik, amihez
korábbi ismeretségeit is igénybe veszi. Ha
bátor, és nem habozik vakmerő lépéseket
tenni, komoly bevételre tehet szert! Környezetével szemben legyen figyelmes, a
nemtörődömség nagyon keményen viszszaüthet az elkövetkező időkben!

Kapcsolati problémái lesznek felületessége
és bizalmatlansága miatt. Hiába is szeretné, a dolgok soha nem fehéren-feketén
jelennek meg, mint ahogy a közvetlen
környezete sem nézi jó szemmel, ha irányítani akarja őket. Ne csodálkozzon, ha
végül senkire sem tud majd támaszkodni.
Legyen bármennyire is igaza, véleménye
erőltetésével csak még rosszabb helyzetbe
sodorja magát, ráadásul könnyen elidegeníthet másokat viselkedésével. Közlekedjen nagyon óvatosan! Ha teheti, utazzon el
és pihenjen.
(Rebeka)

ÉLŐVILÁG

A ravasz és számító szarka
Bármerre járok a városban, különösen
a peremkerületekben, mindenfelé szépen kitatarozott szarkafészkeket látni.
Még lombtalan állapotban elvégezték
a hosszúfarkú madarak az építkezést.
Nem sokáig lehetett
gyönyörködni a csodálatos építményekben. A lomb napról
napra jobban kifejlődött, végül szinte
teljesen eltakarta a
fészkeket. Ezt várták
a szarkák, ezután nagyobb biztonságban
vannak. Itt a városban különben sem
kell tartaniuk a hagyományos ellenségeiktől, a nagyobb ragadozó madaraktól.
Még a főutakon
is lehet szarkafészket
találni. A Fehérvári
úton a RTL épülete
előtt a klasszikus felállás látható, egy kisebb csalogató fészek és egy igazi, amelynek teteje is van. A szarka csak a másodikat használja. A szarkafészek igazi mestermű. A látszólag összedobált ágak mindig egy évnél tovább bírják, pedig nagy
magasságban épülnek, ahol a fa ágai már
elég vékonyak, és erős szélben nagy kilengésekkel rázzák a fészket. Valami csoda
– vagy talán technika – folytán a fészek
mégsem esik le még egy év után sem. Stabilitását növeli, hogy a csésze belül sárral
van kitapasztva. A gallyakból készített tető az esőtől kevésbé, a nap tüzes sugaraitól
és az esetleges támadásoktól annál inkább
védi a kikelt fiókákat. A bejárattal szem-

ben a fészek fala lazább, mintegy vészkijáratszerű. Ha egy ragadozó netán egészen
a fészekbe követi a szarkát, az ezen a vészkijáraton keresztül el tud menekülni, a
vérmes üldöző azonban meg sem próbálja

követni a látszólag áthatolhatatlan bozóton keresztül.
A szarkának szüksége is van az ilyen
trükkökre, mert repülése feltűnően lassú,
hosszú farkával azonban nagyon jól tud
manőverezni, és szűk helyeken ügyesen
mozog. Ezt akkor tudja kihasználni, mikor ő a vadász, és kisebb madarak sűrű
bokrok ágai közé épített fészkeiből tojásokat vagy fiókákat lopkod. Bizony, sok feketerigó siratja utódait a szarkák kegyetlen
és könyörtelen vadászatai miatt. Gyakran
fognak tollat az ilyen tragikus esetek véletlen szemtanúi annak érdekében, hogy a
túlságosan elszaporodott szarkákat „ritkítani kellene, tűrhetetlen, hogyan pusztítják

a védett énekesmadarakat”. A jó szándékú,
ám tájékozatlan levélírók figyelmébe ajánlom a Tüskevárból Matula bácsi intelmeit, mikor a felháborodott Tutajos a kánya
rablása láttán puskát ragadna: „Lehet, meg
is lőjük a kányát. Három-négy fia van annak is, aztán éhen döglenek. Sipákolnak
egy darabig, talán két-három napig éjjelnappal, amíg elhallgatnak...”
Herman Ottó így írt a szarkáról:
„Rendkívül okos, ravasz és számító madár, mely noha sokszorosan az emberrel
tart, mégsem válik bizalmassá; de már
szemtelenné igen, mert kilesve az alkalmat,
egyszer csak leszáll, pelyhest lop és: vesd el
magad! Út melletti akácsorokban különösen szeret fészkelni, mert ott tágas tere van
a szarkaműködésnek; egyfelöl dézsmálja az
aprómadarak fészkét s evvel árt, másfelöl
szedi a pajodot, kukaczot, a sok gonosz bogárságot, a mivel aztán használ.”
A szarka a már csak néhány vadászható madárfaj közé tartozik. Szerencsére
lakott területen a vadászat tilos, és így az
elhamarkodott lövöldözéstől nem kell félni. Nem is jó az állatok ügyeibe beleavatkozni. Bármennyire is szomorú dolog, ha
egy feketerigó fiókáit az utolsóig elhordja
egy a szarka, az biztos, hogy mint minden
madárnak, a szarkának is megvan a maga
nagyon is fontos szerepe a természetben.
Például elhagyott fészkei otthont adnak
más fajoknak. A szarkafészkek szaporodása potenciális lehetőség például a vörös
vércse megtelepedéséhez. A rigók, zöldikék, rozsdafarkúak meg vigyázzanak
magukra. Ha egy rigó tojásait elhordja a
szarka, a rigó másodköltésbe kezd, és az új
fészek helyét biztosan úgy választja meg,
hogy szarka legyen, aki azt megtalálja.
A szarka állandó madarunk, költőhelyéhez ragaszkodik. A gyűrűvel jelölt
madarak megkerülése eddig azt mutatta,
hogy legfeljebb 30 kilométerre távolodik
el fészkelőhelyétől.
Morandini Pál
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nem volt hajlandó végrehajtani, és lemondott
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légiposta. 64. Süllyesztett zenei hang. 65.
Szirt közepe! 67. Folyadék, névelővel. 69.
Virág része. 70. Oda-vissza: férfinév.
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 2. és függőleges 1.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: június 29. A 12. SZÁM
REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „A nap még
egyet lobban, s vérszínű sugarakban hull
rám a naplemente.” A NYERTESEK: Vona
Éva XI., Regős u., Kiss Andrienne, XII.,
Bürök u. A nyeremény 2 db 6-6 alkalomra szóló Prímatorna bérlet a Forma
Stúdióba, amelyek a szerkesztőségben
vehetők át.
Nagy András
Budapest XI., Bartók Béla út 9. Tel.: 209-5258
www.sportkapu.hu/forma

Újbuda receptek

Bárányfasírt

Borjútekercs

darált bárányhús, 3 tojás, 1-1 csipetnyi
őrölt fahéj, pirospaprika és sáfrány, 2 fej vöröshagyma, 1 evőkanál olaj, 20 dkg zúzott
paradicsom, 1 evőkanál citromlé, 15 db
mandula, 6 evőkanál petrezselyem. A sütéshez: olaj, liszt, örölt bors, só. ELKÉSZÍTÉSE:
A húst, 1 tojást, a fahéjat, a paprika felét
és a zúzott fokhagymát kevés sóval, borssal sima masszává dolgozzuk, majd kis
golyókat formálunk belőle. A hagymákat
felkockázzuk, olajban üvegesre pároljuk,
majd beletesszük a paradicsomot, a sáfrányt, a maradék paprikát, a citromlét, és
sóval, borssal ízesítjük. Felforraljuk, lefedve 10 percig főzzük. A golyókat a szószba
tesszük, és lefedve még 20 percig pároljuk.
Szűrőkanállal kivesszük, és salátástálba tesszük. A mandulát durvára őröljük,
majd hozzáadjuk a maradék felvert tojást, a
petrezselymet és csipetnyi sót. Beleforgatjuk a golyókat és forró olajban megsütjük.
Papírtörlőre szedjük, tányérokra tesszük,
és a meleg szósszal meglocsoljuk. Hagyományosan kuszkuszt kínálnak hozzá, de
nagyszerű párolt rizzsel is.

70 dkg borjúhús (egészben), 3 dl csirkehúsleves (leveskockából),
10 dkg sárgabarack (aszalt), 12 dkg szilva
(aszalt, kimagozott), 1 alma (jonagold), 5
dkg mandula, 5 dkg dió, 5 dkg vaj, 3 szelet
sonka, őrölt bors, só. ELKÉSZÍTÉSE: A húsleves felét megmelegítjük, a barackokra és a
szilvára öntjük, és 30 percig állni hagyjuk.
Az almákat meghámozzuk, felkockázzuk.
A mandulát vízben 5 percig főzzük, majd
lecsöpögtetjük, és a szemeket egymáshoz
dörzsölve a héjukat eltávolítjuk. A húst
kiterítjük. Az aszalt gyümölcsökkel, a
mandulával, a dióval és az almadarabokkal megtöltjük. Sóval, borssal meghintjük,
felgöngyöljük, és átkötjük. Mély tepsibe
tesszük, és a vajban pirosra sütjük. A maradék húslevest ráöntjük, és sütőben megsütjük. Amikor kész, a húst kivesszük, a
zsineget eltávolítjuk, a sonkaszeletekbe
burkoljuk, és még 5 percig sütjük. Alufóliába csomagoljuk, és 10 percig az elzárt
sütőben hagyjuk, majd szeletelve tálaljuk.
HOZZÁVALÓK:

HOZZÁVALÓK: 2 gerezd fokhagyma, 60 dkg
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A Műegyetem tanácsa 1897-ben határozta el, hogy Lágymányoson új egyetemvárost hoz létre. Abban az időben
az egyetem székhelye még Pesten, a
Múzeum körúton volt.

A látványterv egykor a világkiállításon aranyérmet kapott

A terület akkor az I. kerület Tabán városrészéhez tartozott. Határvonala az ÓPromontori út (ma Budafoki út), a Híd
tér (ma Szent Gellért tér), és a Holt-Duna
mentén húzódó földút, vagyis a Parti út
volt. Ezt a háromszög alakú részt két kis
földút tagolta, melyeken a Promontori
útról a Holt-Dunát lehetett megközelíteni
– a terület összevonásakor ezek az utcák
megszűntek. Az Egyetemi Tanács a felméréssel, telekvásárlással, az ott lévő épületek
bontási munkálataival és a szükséges feltöltési munkák lebonyolításával Czigler
Győző építészmérnököt bízta meg.
A Műegyetem tulajdonává vált földterület nagy részét a Hatsik testvérek fakereskedő cégétől, Haas Simon építész-vállalkozótól, Olay Szilárd budai ügyvédtől
és Havas Sándor gépgyárostól vásárolták
meg. További részek a főváros és a Fővárosi Közmunkák Tanácsa (FKT) tulajdonából kerültek adásvételi szerződéssel a
Műegyetem birtokába. Czigler a Havas
famíliától vásárolt volt szeszgyár helyiségeibe költöztette pesti építési irodáját, és
ide szereltette be ideiglenesen az első egyetemi telefonvonalat, amely azután a „Ch”
(Chémia) épületbe került.
A munkákat Czigler egyidejűleg három vonalon indította el: a „Chémia” épület alapozásával, majd építésével, a HoltDuna egy részének feltöltésével a főépület
alapozása érdekében, illetve a vásárol földek egyesítésével és bejegyeztetésével (a
H.R.Sz. 5534 tábla ma is látható a főépület
bejáratánál). Napjainkban is példa lehet,

hogy az építkezés finanszírozásában, a
laborok felszerelésében a legnagyobb adófizetők, gyárosok, polgárok – anyagi segítségére is számítottak.
Czigler Győző a budai rész építészeti kultúráját akarta gazdagítani. A „Ch”
épület tervrajzai a Magyar Mérnök és
Építész Egylet Közlönyében jelentek meg
1900-ban, a róluk készült nyomatokat pedig az Iparcsarnok, a Nemzeti Casino, a
Városháza, és a pénzintézetek előcsarno-

Százegy éves a „Ch” épület

Kertész Dániel

kában tették közszemlére. A tervrajzokat
az 1900-as párizsi világkiállításon is bemutatták, értük aranyérmet kapott Czigler.
1904-ben a „Ch” épület avatásakor
Hauszmann Alajos rektori beszédében
elmondta: „Az egész telep lelkét 1902.
augusztus havában adták át az építő irodának; a földmunkát pedig szeptember
20-án kezdték meg; a falak betonalapja
1903 első napjában készült el; a falakra
1903. június 13-án tűzték ki a zöld ágat, az

építkezést pedig teljes fölszereléssel együtt
folyó hó 15-én fejezték be”.
A „Ch” épület kerti oldalán a két
emelet között öt dombormű – alkotójuk
Marchenke Ferenc volt – a kémia tudományának kiemelkedő személyiségeit,
Antoine Laurent de Lavoisier francia, Jöns
Jacob Berzelius svéd, Michael Faraday angol, August Wilhelm Hofman német és
Georg Lunge német kémikust ábrázolja. A
kör alakú kompozíció a Zsolnay Gyárban
készült pirogránitból, melyet épületek díszítésére kísérleteztek ki – ez az időtálló anyag
is aranyérmet nyert a világkiállításon.
Az épület kovácsoltvas kerítését 14
kapu tagolja. Régi fotókon látható, hogy
a faragott oszlopokat kandeláberek ékesítették. A két szabadon álló gázkandelábert
az a Jungfer Gyula készítette, aki többek
között a Várban lévő sikló térrácsát alkotta. A kőlábazatú kerítés építésével egy
időben készült el a Duna-parti út is. 1909ben a felső szintet Műegyetem rakpartnak
nevezték el, az alsó szintet pedig Gellért
rakpartnak. Az építkezés kezdeti évében,
1902-ben az FKT a Promontori út elnevezést Budafoki útra változtatták.
1904-ben indította el Czigler Győző
a fizika épület építését a Budafoki út és a
Bertalan utcai sarokterületen. Azonban
1905-ben, 55 éves korában elhunyt. Az új
lágymányosi kémiaépület előcsarnokában
búcsúztatták – akkor már Szent Gellért
tér 4. számmal jelölték az épületet – 1905.
március 28-án.
Pedroni Emma Anna, művészettörténész

A Bambi és a Pajtás villózó neonfénye

Gyökerek – művészeti szimpózium

Egy tárlat két helyszínen Kávéházak, bisztrók
A Nyíri Zsolt fotográfiáiból nyílt tárlat
június 21-ig volt látható a Tranzit Art
Caféban. A Zacc címet viselő fotósorozat másfél év munkáját összegzi.

Györgydeák György: Zsuzsi banya

példák, minták állnak a mai alkotók előtt,
melyek kiválóságához nem fér kétség, de
a hagyományos, látványhű ábrázolástól
való elszakadás nem feltétlenül jelent értékvesztést.
(sz. a.)

A tulajdonos, Egri Orsolya lapunknak elmondta, Nyíri Zsolt New Yorkban bukkant rá véletlenül egy képeslapra, mely a
Tranzit Art Café egyik korábbi tárlatára
hívta fel a figyelmet, s a fotográfus ennek
hatására határozta el, hogy megkeresi a
kávézót egy esetleges kiállítás reményében. Szerencsére az összegyűjtött anyag
annyira illett a kávézó stílusához, hogy
hamar létrejött a megállapodás.
A fekete-fehér fotókon régi kávéházak, bisztrók, kocsmák hajdan neonfényes
portáljai elevenednek meg, közülük többet
már el is bontottak azóta, de van néhány,
melyet a Budapesten kóborló még felfedezhet. Persze már sem kávét, sem egyebet nem ihat meg a kopott pultnál, mivel
a romos helyiség vagy évek óta zárva várja
a befektetőt, aki majd új sorsot szán neki, vagy az enyészet éri utol, hogy helyén
majd egy új társasházat vagy irodaépületet
emeljenek. Bizonyára még a fiatalabb korosztálynak is ismerős az Ibolya, vagy az
Alkotás presszó, de az idősebbek számára biztosan régi emlékeket, történeteket,
nyarakat idéznek meg a jellegzetes betűtípusú, már régen nem világító kanyargó
neonfeliratok. A mulandóság hangulatát
tükrözik a hiányos, szakadt fényfeliratok,
a bedeszkázott, plakátokkal teleragasztott
ajtók, ablakok; s valóban inkább már nyomorúságosak, mint otthonosak, ahogy
találóan megfogalmazta Kovácsy Tibor
újságíró a június 7-i megnyitón.

HÉTLAKÁSOS TÁRSASHÁZ ÉPÜL
A BORNEMISSZA UTCÁBAN
A Budapest XI., Bornemissza utca – Andor utca sarkán
épülő hétlakásos társasházban már csak 1 db földszinti,
kertkapcsolatos, 53 m2-es leköthető lakás van,
2005. III. negyedévi átadással.
A telken belül gépkocsibeállók kerülnek kialakításra.

ELADÓ!
a Budapest XI., Ibrahim utcában
háromszintes, szabadon álló lakóépület.
Földszinten iroda, emeleten, tetőtérben 1-1 lakás lett
kialakítva. Az épület hasznos (iroda-lakás) területe 311
m2. Gépkocsibeállók száma: 5 db. Az ingatlan egyben
és külön lakásonként is megvásárolható.
Érdeklődni lehet: BUDA-HOLD Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 18.
Mátay Lászlóné. Telefon: 203-6092, 06/20/9732-279

Nyíri Zsolt nem hivatásos fotográfus, pedagógusként dolgozik, de – ahogy fogalmazta – úgy érzi, van egyfajta adottsága
arra, hogy észrevegyen olyan dolgokat,
melyek aztán fotókon megőrizve felkelthetik az emberek érdeklődését. Éppen ezért
nem tartja magát tudatos művésznek,
gyakran a legspontánabb módon készült
képeit érzi a legsikerültebbnek. Mostani
kiállításának anyaga nagyon közel áll a

A Műegyetemtől
a világhírig
Új egyetemtörténeti kiadványt mutattak be a BME-n, szerzője Németh József. A közel 250 oldalas, több száz képpel illusztrált munka ismerteti a 225
éves intézmény fordulatos múltját, az
egyetemen született tudományos eredményeket, korszak-meghatározó találmányokat. Nyomon követhetjük segítségével az itt végzettek munkásságát,
így a Nobel-díjas Oláh Györgyét, aki a
BME-n szerezte meg vegyészmérnöki
oklevelét. Oláh professzor jelenleg Los
Angelesben él, de tartja a kapcsolatot
régi egyetemével: legutóbb június 7-én
vett részt egy kötetlen beszélgetésen a
BME Oktatói Klubjában, és másnap ott
volt a könyv bemutatóján is.

A Komp-ország
poétája

(m. i.)

A kerületi székhelyű Nap Kiadó irodalomtörténeti missziót teljesítő sorozatának legújabb, a Könyvhétre megjelent
kötete Ady Endrének, a magyar költészet világirodalmi rangú képviselőjének munkásságát mutatja be, versein,
egyéb írásain, a róla szóló vallomásokon, értékeléseken keresztül. A Domokos Mátyás szerkesztette kötet érdeme,
hogy sikerült megvilágítania Ady költészetének, személyiségének sokszínűségét, cselekedeteinek mozgatórugóit.
(b. d.)

véházak, kocsmák iránt, ahol előbb kockacukor után ácsingózó gyermekként,
majd randevúra siető kamaszként, később
barátokkal iszogató fiatalemberként lassan férfivá érett.
Nyíri nagyon szívesen és nagyon
sokat fényképezi Budapestet, főként az
eltűnő dolgok keltik fel az érdeklődését.
Vágyat érez az iránt, hogy átmentse, képei által megőrizze az elveszőben lévő
értékeket. Elmondta, hogy olyan tárlatot
tervez, melyen budapesti
mestereket mutat be,
cipészt, delejezőt,
könyvkötőt, akik

Révész Marianna

A huszonnégy művész munkáiból rendezett tárlat a VI. Finn–Magyar–Romániai–Bolgár Művészeti Szimpózium nyitórendezvénye, mely július 8-ig várja az
érdeklődőket.
A két kiállítóhely történetében egyedülálló módon ezúttal egy tárlat két
helyszínen kapott helyet, ennek oka a kiállított anyag nagysága, melyet így mégis
némileg egységesen tudtak a látogatók
elé tárni a szervezők. A szimpózium alapítói: Györgydeák György, Szalai Sándor
és Marjukka Paunila immár hatodik alkalommal rendezik meg a nemzetközi
eseményt. Idén a „gyökerek” téma jegyében alkotnak a művészek, arra keresve a
választ, hogy milyen közös történelmi,
érzelmi, művészeti gyökerek kötik össze
az alkotókat, azaz milyen hatást gyakorol a nemzeti és a közös európai örökség
a szimpózium résztvevőire. Az itt bemutatott alkotások kísérletező kedvről tanúskodnak, a változatos anyaghasználat
és sokféle technika, a választott témák
sokszínűsége híven tükrözi a legkisebb, de
legtagoltabb kontinens etnikai és kulturális gazdagságát.
A Bartók 32 és a Karinthy Szalon
művészeti vezetője, Horváth Károly lapunknak elmondta, nagyon fontos kezdeményezésnek tekinti a szimpózium
létrehozását, ezért is állt szívesen a szervezők mellé, és biztosította a helyszínt a
műveknek. Meglátása szerint hivatásánál

fogva nagy felelőssége van az értékek felismerésében és felmutatásában, hiszen
a körülöttünk levő rohanó világban sajnos „az érték is kezdi értékét veszteni”. A
művészet történetében nagyon jelentős

Kertész Dániel

Június 13-án este Gyökerek címmel
finn–magyar–romániai–bolgár képzőművészeti kiállítás nyílt a Bartók 32
Galériában és a Karinthy Szalonban.

KÖNYVAJÁNLÓ

szívéhez, különös vonzalmat érez ugyanis
a régi neonfeliratok iránt, melyek minden
hozzájuk tapadó negatív emlék ellenére
„jól meg voltak csinálva”. Számára ezek
tanúskodnak arról, hogy az egyébként
igen rossz emlékű ötvenes években is születtek szép dolgok. Emellett természetesen
nagy adag nosztalgia is él benne ezen ká-

már egyre kevésbé vannak jelen életünkben, plázásított világunkban, egyre kevésbé van szükségünk a munkájukra. Nyíri
Zsolt azt gondolja, hogy mégis hozzánk
tartoznak, ahogy a bezárt bisztrók, vagy
a kicsit betegen villódzó „Bambi” vagy
„Pajtás” neonfényének emléke is.

Sz.A.

Új bölcsőde, óvoda és iskola nyílt kerületünkben!
Gyönyörű, hathektáros parkos
környezetben szeretetteljes,
biztonságérzetet adó bölcsődei, óvodai
és iskolai nevelés!
Ne csüggedj, ha messze laksz!
Biztonsági övvel és gyermeküléssel
felszerelt, kényelmes autóbuszainkkal
utazhatsz hozzánk!
Az 1. osztályba még jelentkezhetsz…
feszített víztükrű medencék
angol nyelv már az oviban
kis létszámú csoportok, szótagolva olvasás
tenisz, rsg, labdajátékok, műfüves focipálya,
logopédus és pszichológus
zongoraiskola, informatika, sok-sok játék,
síelés, KRESZ-park (2500 m2)
1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14. Telefon: 249-9772, 06/20/585-5289 www.suliovi.hu
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Így is lehet
hirdetni...
...de jobban jár,
ha az Újbudában
hirdet!

ÚJBUDA
75 ezer terjesztett
példány, több mint
100 ezer olvasó!

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

KISÁLLAT
KISCICÁK szerető gazdikra várnak, öt tigriscsíkos, két fekete és egy tarka. Tel.: 06/30/992-5866.

LAKÁS-INGATLAN
KERESÜNK-kínálunk eladó-kiadó lakásokat,
házakat, telkeket. Teljes körű, gyors, korrekt ügyintézés. 10 éve folyamatosan működő ingatlaniroda. 315-0031. www.amadex.hu
BANALP Ingatlaniroda keres-kínál eladó-kiadó 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 tervezett, cirkófűtéses lakás alacsony közös költséggel
sürgősen, reális áron eladó. 06/30/944-5444.
XI., BEREGSZÁSZ úton 54 m2-es lakás eladó.
06/20/445-2455.
SOLT lakóparkban 2 szintes, 5 szobás, duplakomfortos lakás gépkocsibeállóval eladó.
Érd.: 208-5458.
XI., FEHÉRVÁRI úti, 65 m2-es, háromszobás lakás eladó. T.: 06/70/457-6208 vagy 06/30/202-4862.
VILLA-LUX Ingatlaniroda 14 éve a budai ingatlanpiacon. Lakások, házak adásvétele bérletre!
Hegyvidék Üzletközpont, XII., Apor Vilmos tér, I.
lépcsőház I. emelet. 466-2482, 06/30/940-8093.
www.villalux.hu, villalux@villalux.hu
ÜGYFELEINK részére keresünk-kínálunk eladó-bérbeadó telket, házat, lakást. Megbízható,
gyors, teljes körű ügyintézés. D.R. Pont
Ingatlaniroda. 06/23/500-964, 06/30/944-5207.
GELLÉRTHEGYEN 1-4 szobás lakások és önálló villák eladók. 06/30/336-2898.
27 m2-es műhely eladó. Fadrusz u. 31.
365-8252, 319-5257.

XII., KOROMPAI utcánál 122 + 40 m2-es,
nagypolgári öröklakás eladó 65 000 000 irányáron. 06/20/971-8696.
IRODAHÁZBAN 40, 100, 350 m2-es irodák eladók. www. banalp.hu, 06/30/922-9053.
A BOCSKAI úton lakottan eladó 59 m2-es, 2
szobás, vízórás, egyéni fűtéses, földszinti lakás.
Érdeklődni a 06/70/259-0300 telefonon.
XI., MADÁRHEGYEN, Hosszúréti úton, 4
lakásos társasházban nagy teraszos, panorámás
lakások dupla garázzsal, januári átadással eladók.
I. emeleti, 157 m2-es, 4 hálószobás 71,8 millió, II.
emeleti, 85 m2-es, 3 hálószobás 44,9 millió forint.
T.: 06/20/454-1380.
SASADON, Sashegyen és a Villányi út mellékutcáiban keresünk ügyfeleink részére csendes,
világos lakásokat. ImmoTéka Ingatlaniroda, XII.,
Csörsz u. 17–21. Tel.: 201-1821, 06/30/202-1892.
Aktuális ajánlataink: www.immoteka.hu
BEL-BUDAI kis létszámú társasházi építkezésbe, szerkezetkész előtti állapotban beszállnék.
T.: 06/30/221-2234.
IRODAHÁZBAN 310 m2-es iroda kiadó.
www. banalp.hu, 06/30/922-9053, 385-6815.
SZABOLCSKA utcában 2,5 szoba hallos lakások eladók. www. banalp.hu, 361-4287.
IX., SOBIESKI utcában új lakások eladók.
www. banalp.hu, 361-4287.
SASHEGYEN 95 m2-es, kéterkélyes, panorámás öröklakás kocsibeállóval eladó 39 000 000
irányáron. 06/70/504-7568.
ÚJ építésű lakások Sasadon 47-től 156 m2-ig.
06/20/994-3788.
KELENVÖLGYBEN igényes családi ház eladó
vagy kiadó, 200 m2, 160 négyszögöl telek.
06/30/236-5475.
SASADON kétszobás, napfényes, panorámás
öröklakás 15 500 000.
06/70/504-7568, 06/20/392-0830.

XI., ZSOMBOR utcában sürgősen eladó egy
igényesen felújított (nyílászárók is kicserélve), 65
m2-es, csendes, világos panellakás. I. ár.: 13,3 M
Ft. 06/30/251-4000.
DIÓSDI építési saroktelek, központban, szép
helyen, 9,9 M Ft eladó. Víz, villany, gáz van, csatorna idén épül. 06/30/912-8903.
XI., KALOTASZEG 7. szám alatt jövő évi átadással 15 lakásos társasház épül. Lakások még
kedvező áron leköthetők. 06/30/251-4000.
XI., PETZVAL utcában 2x10 lakásos társasház
épül. Lakások 390 000 Ft/m2 áron leköthetők.
06/30/251-4000.
XI., SOLT utca mellékutcájában eladó 2002ben épült, igényes, 4 lakásos társasházban II.
emeleti, 109 m2-es, 4 szobás, reprezentatív lakás
garázzsal, gépkocsibeállóval. I. ár.: 39,5 M Ft.
06/30/251-4000.
ÜZLETHELYISÉG tulajdonjoga eladó, 27 m2,
Budafoki út 38. mellett, a Földhivatallal szemben.
Villany, gáz, vízóra, WC, mosdó. Érdeklődni a
06/70/259-0300 telefonszámon.
XI., MADÁRHEGYEN 1370 m2-es telek eladó
32 millióért telekalakítás előtt. Tel.: 249-3006.
XI., RUPPHEGYEN 1107 m2-es telek eladó 25
millióért. Tel.: 249-3006.
FENEKETLEN-TÓ környékén 58 m2-es lakás
tulajdonostól eladó 16 800 000 Ft.
385-6885. 17.00-20.00-ig.
XI., FEJÉR Lipót utcában, 4 emeletes házban
50 m2-es, 2 szobás, felújított, déli fekvésű lakás tulajdonostól eladó. Irányár: 12,9 M. Tel.: 203-4298,
06/20/802-1434.
XI., VEGYÉSZ utcai, kertkapcsolatos egy szoba
komfortos, konvektoros lakás téglaépületben eladó. Irányár.: 11,5 M Ft.
Érd.: 204-6777, 06/30/434-4241.
LECKE utcai 48 m2-es, kétszobás, III. emeleti,
erkélyes, felújított, téglaépítésű öröklakás kertes
társasházban eladó. Óvoda közelben.
06/30/461-2140. Irányár: 14,7 M.
TULAJDONOSTÓL eladó Albertfalván,
zöldövezetben, 34 m2-es, gázfűtéses, erkélyes,
kis rezsijű öröklakás 8,7 millió Ft-ért. 369-2136,
06/20/302-3531.
SASADI út környékén 3 szintes, duplakomfortos, dupla garázsos ház saját kertrésszel eladó.
Irányár: 49 millió. T.: 319-5870, 06/30/250-4582.
XI. KÖZPONTJÁBAN II. emeleti, 2 szobás, hallos, távfűtéses, 60 m2-es téglalakás 14 900 000 Ft.
1 szoba főútra, 1 szoba parkra néz.
06/30/912-8903, napközben.

BÉRLEMÉNY
KIADÓ bútorozott lakások: 35 m2, I. emeleti,
Savoya park közeli, és 42 m2, földszinti, sashegyi,
hosszú távra. 06/20/373-4581.
FARKASRÉTI temető főbejáratánál 48 m2-es
lakás kiadó. T.: 06/30/654-6281.
FEHÉRVÁRI úton, jó közlekedéssel 25 m2-es
helyiség iroda céljára kiadó. 25 000 Ft/hó.
Tel.: 208-3006.
XI., BORNEMISSZA térnél másfél szobás panellakás 60 eFt-ért kiadó. Ugyanott fűtött garázs
is kiadó 20 eFt-ért. T.: 06/20/925-4118, 388-5010.
BALATONFÖLDVÁRON apartman 4 fő részére kiadó. T.: 228-4971, 06/70/536-7637.

GARÁZS
FŰTÖTT garázs eladó! XI. kerület, Kökörcsin
utca elején. 13 m2. Ajtónyílás 195 cm széles.
Érdeklődni 20-21-ig: 06/20/383-8309.
GARÁZS eladó a BAH-csomópontnál. Utcai
bejárat. 06/30/428-4785.
GARÁZS kiadó Budapest XI., Bikszádi út 26/b.
T.: 466-0731 este.
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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.
OKTATÁS
ANGOL-, német-, francia-, spanyol-, olaszórák
igény szerint. 201-3139.
ÁLLAMILAG elismert dajka, pedagógiai aszszisztens és gyógypedagógiai asszisztens szakképzés. Kasza Szakképzési Központ: 276-5918.
ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsgára felkészítés
gyerekeknek, felnőtteknek.
Tel.: 06/30/2540-414, 209-3175.
MATEMATIKA-, fizika-, kémiaoktatás általános iskolásoktól egyetemistákig. 385-3280,
Obádovics.
MATEMATIKÁBÓL, fizikából, műszaki tárgyakból felvételire, pótvizsgára felkészít bármely
szinten mérnöktanár. Tel.: 246-2122.
MATEMATIKA-KORREPETÁLÁS középiskolásoknak, egyénileg a Villányi útnál. 466-4933.
BUDAI Skálánál német-, angoltanítás, korrepetálás. Tel.: 466-5301, 06/30/259-7091.
JOGOSÍTVÁNY most kedvezményekkel: ingyen elmélet és tankönyv, diák- és családtag kedvezmény. Elmélet: de., du. Oktatás légkondicionált
gépkocsikon. 7. sz. Autósiskola, XI., Villányi út 60.
361-1856, 06/30/996-2290, 06/30/996-2299.
ANGOLTANÁR diákokat korrepetál, nyelvvizsgára, érettségire felkészít a Móricz Zsigmond
körtérnél. Tel.: 386-2382.
CORVIN Rajziskola nyáron is! Rajz, festészet,
mintázás. 1111 Bp., Lágymányosi u. 14/b.
Tel.: 209-2832, 06/70/517-3982.
PÓTVIZSGA-, nyelvvizsga-felkészítést vállal
nyelvtanár angol, német nyelvből. Házhoz is megyek!
246-6869, 06/70/540-3337, 06/20/517-6873.
MATEMATIKA, fizika, kémia, valószínűség-számítás, analízis, középtől felsőfokig. 06/70/218-9000.
DISZLEXIA-VIZSGÁLAT, fejlesztés. Korrepetálás minden tárgyból, nyelvoktatás nyáron
is. T.: 06/30/205-8928.
NÉMETBŐL nyelvtani rendszerezés, társalgás, nyelvvizsgára felkészítés (Origó, Zertificat);
Wirtschaftsdeutsch. 06/20/242-5753.
DIPLOMÁS tanárnő francia nyelv tanítását vállalja bármilyen időpontban, nyáron is. 246-8658.
FRANCIATANÍTÁS nagy tapasztalatú, diplomás tanárnőnél a XI. kerületben. 06/20/529-1804.
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 javítása
azonnal, garanciával. 359-5033, 06/30/924-8010.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornaszerviz! XI.
kerületi gyorsszolgálat. Lefolyótisztítás falbontás nélkül, azonnal. Csatornák, lefolyók javítása,
cseréje, építése. Vízvezeték-szerelés. 228-6193,
06/30/921-0948.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületieknek
azonnal. Falbontás nélkül, több évtizedes gyakorlattal. 227-7210, 06/30/940-0748.
VÍZ-, gáz-. fűtésszerelés. Gebe. Kisebb javítástól a teljes felújításig. Csőrepedések, ázások
megszüntetése. Villanybojler-szerelés és vízkőmentesítés. Vízmérőszerelés, kerticsap-csere ásással. Mosógép, mosogatógép-bekötés.
Anyagbeszerzéssel, garanciával. Gebe László
vízvezeték-szerelő mester. 207-2850, 06/30/9420064, 06/30/949-2052.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Gebe. Tisztítás, zsírtalanítás, 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 épületgépész.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő
mester. 06/20/934-4664, 246-9021. ELMŰ által
minősített vállalkozás.
VÍZSZERELÉS-duguláselhárítás gyorsszolgálat. Csőtörések, csapcserék, javítások hétvégén is.
06/30/200-9905, 06/70/501-7457.
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, csőrepedések
javítása, duguláselhárítás, műszeres csőrepedés-keresés, vezetékcsere ásással, hétvégén is.
Garanciával. 06/30/914-3588.
VÍZSZERELÉS, duguláselhárítás, fűtésszerelés
A-Z-ig. 402-0627, 06/70/563-3917.
GÁZKÉSZÜLÉKEK nyári, 25%-os, kedvezményes 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.
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.
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.
VÍZ-FŰTÉSSZERELÉS, teljes felújítás, ázások
megszüntetése, készülékek javítása, cseréje garanciával. Balázs János épületgépész technikus.
Tel./fax: 362-4050, 06/20/917-0697.
VILLANYSZERELÉS, felújítás, hibaelhárítás
azonnal! Megbízható áron!
246-0927, 06/20/926-1533.
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.
VILLANYSZERELÉS gyorsszolgálat, hibaelhárítás, javítások, felújítások még aznap, garanciával.
455-0912. XI., Karcag u. 28. www.lakasszerviz.hu
LAKÁSSZERVIZ, víz-, gáz-, fűtésszerelés, villanyszerelés, vízszerelés, duguláselhárítás a bejelentés napján. 216-2603.
XI., Karcag u. 28. www.lakasszerviz.hu

GÁZKÉSZÜLÉKEK cseréje, áthelyezése, javítása aznap, garanciával.
Tel.: 216-2603. www.futesszereles.hu
VÍZÓRÁK, locsoló vízórák, almérők teljes körű
ügyintézéssel. 455-0913. www.vizszereles.hu

LAKÁSSZERVIZ
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, parkettázást,
tapétázást, mázolást, csempézést ingyenes takarítással vállal kisiparos. 202-2505, 06/30/251-3800.
TELJES körű lakásfelújítást vállalunk garanciával, bútormozgatással. 06/70/312-7991, 260-7534.
REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, napellenző,
szúnyogháló készítése, javítása. Tel.: 356-4840,
06/30/954-4894.
CSEMPE, padlólap, mozaik, szaniter! Az olcsótól az exkluzívig. A XI. és XII. kerületekben ingyenes 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 mestervizsgával. Tiszta munka.
Tel.: 209-5894, 06/30/399-4023.
REDŐNY-, reluxa-, szúnyogháló-készítés, -javítás 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 bútormozgatással, fóliázással, garanciával. T.: 06/30/243-2908.
PARKETTÁZÁST, csiszolást, lakkozást, javítást,
PVC-szőnyegfektetést vállalok. 06/30/231-3807.
REDŐNYÖK, napellenzők, szúnyoghálók, reluxák, roletták, szalagfüggönyök, harmonikaajtók
javítása, készítése garanciával.
226-3082, 06/30/211-9730, 06/20/323-2753.
FESTÉS már 250-től, PVC-padlószőnyeg, tapétázás, házak kívül-belüli festése. 06/30/224-4412.
ASZTALOS-, lakatosmunkák készítéstől a legkisebb javításig. Tel.: 06/20/411-4349, 789-3958.
TETŐSZIGETELÉS. Lapos tetők szigetelésének
felújítása bitumenes és műanyaglemezes szigeteléssel. Tetőkert-, tetőterasz-szigetelés. Kerti tó
bélelés. Szféra-Tect Kft. 220-2809, 222-8699.
TETŐTŐL a pincéig! Lakás-, házfelújítás minden
szakmában, kerületi referenciákkal, magyar szakemberekkel. Ingyenes árajánlattal, gyors kezdéssel.
Tétény-Épszer Kft. 226-4539, 06/20/946-7557.
FESTÉS, tapétázás, PVC-, parkettajavítás, -csiszolás, -lakkozás, lamináltparketta,
gipszkartonszerelés, ablakszigetelés, burkolás.
322-4590, 06/30/232-8732.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás tisztaságitól a díszítőfestésig, anyagbeszerzéssel, bútormozgatással, fóliatakarással, sittelszállítással, garanciával. Érettségizett, hazai szakemberek.
06/70/505-5855, www. mesterfesto.hu
AJTÓ-, ablakdoktor! Mindenféle ajtók-ablakok
illesztését, szigetelését, átalakítását és zárak cseréjét vállalom garanciával.
Horváth Ákos, 06/30/962-8704.
REDŐNYÖS munkák készítése, javítása, napellenző. Érd.: 229-0319, 06/20/984-1742.
BUDAI Gyorsszerviz. Fég gázkészülékek víz-,
gáz-, fűtésszerelés, kéménybélelés, csőtörések,
csapok javítása, duguláselhárítás, fürdőszoba-felújítás burkolással is. Díjtalan kiszállás. Használt
gázkészülékek vétele. 420-4484, 06/20/321-8707.
TELJES lakásfelújítást vállalunk azonnalra, garanciával. Nyugdíjasoknak, panellakásra kedvezmény. 06/70/336-4194, 06/20/430-1461.
ZÁRMESTER gyorsszolgálat! Ajtónyitás, zárszerelés, betörésbiztos hevederzár-szerelés, lakatosmunkák, rácsok. 06/30/961-3794.
CSEMPÉZÉST, aljzatlerakást, javítást és kisebb
kőművesmunkák elkészítését vállalja korrekt
szakmunkás. Tel.: 06/30/328-2871.
MINDENFAJTA redőny javítása, újak gyártása,
reluxa, szalagfüggöny készítése, javítása. 370-4932.
KLÍMAGÉPEK szerelése, javítása, karbantartása garanciával. Tel.: 365-8035, 06/20/969-4779.
GARANCIÁVAL vállalok csempézést, padlóburkolást, kőművesmunkát, vízszerelést azonnali
kezdéssel. Tel.: 06/30/244-5634.

ASZTALOS kisebb javításokra is.
06/20/542-5978, 16.00 után: 277-8765.
REDŐNY, reluxa, napellenző, vászonroló, szalagfüggöny, szúnyogháló nagy árengedménnyel.
246-8946, 06/30/984-6090.
KŐMŰVES, tetőfedő-bádogos munkát és
lapostető-szigetelést garanciával vállalok.
T.: 06/30/319-1124.
PARKETTÁZÁS, csiszolás, lakkozás, PVC-, szőnyegfektetés. 208-0721, 06/20/949-4529.
FÜRDŐSZOBÁK felújítása átalakítása!
Csempeburkolás, kőművesmunkák, vízszerelés
garanciával! Tel.: 06/20/234-0811.
CSEMPÉZÉST, kőművesmunkát, szobafestést
garantált minőségben, azonnalra is vállalok.
06/30/975-0053, 227-4896.
BÍZZA szakemberre! Szobafestést, mázolást,
tapétázást vállalok. Telefon: 06/30/913-8245, este
6-8-ig, 362-1011, Buvári László.
TETŐSZIGETELÉS 10 év garanciával, referenciákkal. 4 Pillér Kft. 06/30/931-5495, 405-4603.
REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, harmonikaajtó, szúnyogháló készítése, javítása garanciával,
ingyenes felméréssel. 06/30/964-8876, 213-2033.
LAKATOS-, asztalosmunkák, kerítések, korlátok, galériák, beépített szekrények helyszíni javítása. 06/30/960-2183.
MINDENFÉLE tető, bádogos és tető kőműves
munkát vállalok garanciával.
T.: 267-5234, mb.: 06/20/926-8321.
ABLAKSZIGETELÉS! Ajtók, ablakok szigetelése szilikongumival, garanciával, referenciával.
06/20/494-3657.
REDŐNY, reluxa, napellenző, szúnyogháló, szalagfüggöny, harmonikaajtó.
Tel.: 226-9959, 06/30/999-7669.
FESTÉS, mázolás, tapétázás, szőnyegpadló-,
parkettafektetés, nyílászárók passzítása, légszigetelése stb. Garanciával. 276-1805.
PADLÓSZŐNYEG, szőnyeg, bútorkárpit tisztítása helyszínen, Kärcher géppel.
212-8277, 06/30/913-0140.
20% KEDVEZMÉNNYEL vállalunk festést,
mázolást, tapétázást takarítással. 215-4864,
06/20/358-9867.
CSEMPÉZÉST, padlóburkolást vállalok rövid
határidővel, garanciával. 206-3579, 06/20/578-0073.
FESTÉST, mázolást, tapétázást, parkettacsiszolást, takarítást vállalunk rövid határidővel.
Tel.: 06/30/619-5491.

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés, fuvarvállalás. 403-9357, 06/20/972-0347.
SZŐNYEGTISZTÍTÁS, mélymosás, vegytisztítás, szegés. Garanciával. 490 Ft – 890 Ft árig.
06/20/804-2936, 06/30/958-8693.
MŰBÚTORASZTALOS vállalja antik-, stílbútorok restaurálását, készítését. 06/30/944-2206.
KERT-, telek-, tereprendezés, bozótirtás, favágás, 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, emelőhátfalas, nagyplatós tehergépkocsival, vidékre
is. Tel.: 06/20/923-9188.
FUVARVÁLLALÁS, zárt dobozos 3,5x2x2 mes rakterű kisteher-gépkocsival Budáról! Telefon:
06/70/316-1533, 395-1217. Sziráki.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, csomagolás
ingyen dobozokkal, zongoraszállítás. Budapesti
Teher. 250-0698, 06/20/411-6655.
TÁRSASHÁZKEZELÉS, kerületi székhellyel
kft. társasházkezelést vállal műszaki, jogi háttérrel. 06/20/957-8545, 204-0765.
CSATORNAHÁLÓZATOK, locsolási vízmérők
tervezése, kivitelezése, „Nagy” Mélyépítés.
Mobil: 06/30/919-7233.
LOMTALANÍTÁS, költöztetés, sittszállítás, pince-, padlástakarítás. 204-5172, 06/30/921-5983.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, sittszállítás, pince-, 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.

Önkormányzati bérlakások
megvásárlása banki hitellel
Mint azt a legtöbb érintett már tudja, a XI. kerületi Önkormányzat értékesíteni kívánja a tulajdonában lévő bérlakásokat az ott lakó bérlőknek. Ez sokaknak kiváló lehetőség a saját lakáshoz jutáshoz,
de mi történik, ha az ember nem tudja egy összegben kifizetni a lakás árát?
Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank megoldást kínál. A Bank által nyújtott hitelekkel akár önerő nélkül is lehetőség van a bérlakások megvásárlására. 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
megvásárolják 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. Esetünkben 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 öszszege 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 sem értékbecslési díjat, valamint június végéig szerződéskötési díjat sem számítunk fel. A lakáshiteleknél szokványos életbiztosítás díját is az FHB állja, így
rendkívül alacsony induló költségekkel lehet hitelhez jutni.

Hol tudnak további információt kapni az érdeklődők?

A Polgármesteri Hivatal felajánlásának köszönhetően előreláthatóan 2005. május 23-tól 2005. június
30-ig hétfőnként 14-18 óráig munkatársunk elérhető lesz a Budapest XI., Bogyó u. 8. A. épületében.
Természetesen ügyfélszolgálati irodánkban is várjuk kedves ügyfeleinket a XIII. ker., Váci út 20. alatt,
tanácsadóink rendelkezésre állnak Info-vonalunkon a 06-40-200-115 telefonszámon, valamint honlapunk is hasznos információkat tartalmaz a www.fhb.hu címen.

KISEBB-NAGYOBB kőművesmunkát, festést,
mázolást, kerti munkát, lomtalanítást, mindenféle takarítást vállalok reális áron. 06/20/358-7399.
TÁRSASHÁZAK közös képviselete könyveléssel, mindennemű ügyintézéssel.
06/70/237-5317, 229-2763.
KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen! Ingyenes
pótkocsi, dobozok.
Bauer-Teher. 292-1612, 06/30/944-3717.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, termőföld, murva. Tel.: 06/20/464-6233.
KÖLTÖZTETÉS, nehézgépszállítás, lomtalanítás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig, zongora, páncélszekrény. T.: 06/30/948-2206.
FAKIVÁGÁS, kertrendezés, kertészeti munkák
igény szerint is. T.: 06/70/530-6567.
TETŐSZIGETELÉS és teraszszigetelés 10-1215 év garanciával, utólagos falszigetelés, tetőfedő-,
bádogos munkák. Épületfelújítás, hőszigetelés,
egyéb építési és szakipari munkák, épületgépészeti-, villanyszerelő-munkák végzését vállalja
a 15 éves ÉPSZAKKER Kft. 326-5312, 1022 Bp.,
Törökvész út 16/b.
BŐRKABÁTOK, irhabundák átszabása, javítása, bőrkabátok bélelése. 1115 Bartók B. 115.
203-7991.
CSŐTÖRÉS? A hiba helyének műszeres megállapítása földben, beton alatt is.
Kőrösi Zsolt 246-5464, 06/30/296-0198.
KONTÉNERES sitt-, sóder-, homok-, hulladékés termőföldszállítás. 06/20/944-4759.

Budán zöldövezetben lakások eladók
Budapest XI., Puskás Tivadar u. 12. – Pajkos u. 8. szám alatt épülő
14 lakásos társasházban.
Lakásméretek: 71, 49, 42 m2; 67 és 87 m2-esek, tetőterasszal.
Beruházó: Sz&K Design Kft. Teremgarázs, beállók is vásárolhatók.

Érdeklődni lehet: 06/30/491-1525; 06/30/251-8326; 06/30/397-4949; 371-1779.

TÁRSASHÁZAK könyvelését vállalom.
Visszamenőleg is.
Érdeklődés a 06/20/232-3092-es telefonszámon.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával
(Hajdúsági, Whirlpool, Zanussi stb.), hétvégén is.
Tel.: 207-3971.
HŰTŐGÉPSZERELŐ gyorsszolgálat a kerületben. Fagyasztószekrények, hűtőszekrények
helyszíni javítása írásos garanciával, hétvégén is.
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Tel.: 291-4633 vagy
06/30/932-8870.
VILLANYBOJLEREK vízkőtelenítése, karbantartása, villanytűzhelyek.
06/30/9606-590, 06/20/583-3307. Gelka-Sztár.
HŰTŐGÉPJAVÍTÁS 3 órán belül! Lehel,
Zanussi, Gorenje, Whirlpool és orosz hűtők szakszerű javítása, garanciával. Hétvégén is! Nyugdíjas
kedvezmény! T.: 215-6287, 06/30/222-0968.
STELCZER Zsolt háztartásigép-szerelő vállalja mosógép, villanybojler javítását. 208-4187,
06/20/419-1329.
MOSÓGÉPSZERVIZ a kerületben, automata
mosógépek, mosogatógépek javítása 4 órán belül,
hétvégén is. 421-5959, 06/30/942-2946.
HŰTŐGÉPSZERELŐ gyorsszolgálat a kerületben. Lehel, Zanussi, Whirlpool, Gorenje, Minszk,
egyéb fagyasztók, hűtők helyszíni javítása, ajtószigetelések cseréje 4 órán belül, hétvégén is.
Javításkor kiszállási díj nincs.
Tel.: 421-5959, 06/30/942-2946.
HAJDÚ villanybojlerszerviz a kerületben.
Szerelés, javítás, vízkőtelenítés a bejelentés napján, hétvégén is. 421-5959, 06/30/942-2946.
VILLANYBOJLER szakszervize, javítás,
vízkőtelenítés, csere aznap, garanciával. Tel.: 2162603. XI., Karcag u. 28. www.lakasszerviz.hu
MOSOGÉPEK gyors, szakszerű javítása garanciával. Kiszállás három órán belül, javítás esetén ingyenesen. 285-6335, 06/70/315-9525, 06/20/257-2866.

TV-ANTENNA-SZÁMÍTÓGÉP
ANTENNASZERELÉS, javítás, bővítés földi,
műholdas, mikrós gyakorlattal, akciók. 201-5368,
06/20/537-6281.
SZÍNESTÉVÉ-JAVÍTÁS! Orion, Videoton,
ITT-Nokia, Dual, Schneider televíziók helyszíni
javítása azonnal, villamosmérnöki végzettséggel,
garanciával! 06/20/5317-638.
GRUNDIG, Samsung, Sony, ITT, Orion,
Videoton és minden egyéb televízió, videó, hifi
javítása, garanciával.
Tel.: 06/30/982-4666, 275-6211.
PARABOLA, AM mikro, antennaszerelés, UPC
direct, dekóder-beüzemelés, műszeres beállítás.
06/20/448-3108.

HIVATÁSOS szakbecsüs, azonnali készpénzfizetéssel vásárol antik-, stíl-, koloniálbútorokat,
festményeket, porcelánokat, ezüstöket, órákat, kerámiákat, varrógépeket, zongorákat, írógépeket,
rádiókat, szőrmebundákat, könyveket, hagyatékot
kiürítéssel is. Szakbecsléssel, díjtalan kiszállással.
Hívjon bizalommal: 06/20/452-5847, 281-2875.
GELLÉRT Katalin gyűjtő, régiségszakértő vásárol: bútorokat, festményeket, órákat, vitrintárgyakat, csillárokat, szobrokat, régi bizsukat, kerámiákat, porcelánokat, régiségeket, hagyatékot díjtalan
kiszállással. Tel.: 06/70/605-1709.

GYÓGYÁSZAT
FOGTECHNIKA társadalombiztosítási és privát alapon is, kivehető fogsorok, koronák és hidak
laboratóriumunkban, a Fehérvári úti SZTK alagsorában egy hét alatt készülnek el. Tel.: 279-2172.
PSZICHOLÓGIAI konzultáció, relaxáció, terápia klinikai szakpszichológusnál, gyermekeknek
és felnőtteknek. Telefon: 06/30/957-0355.

SZÉPSÉGÁPOLÁS
PEDIKŰR, talpmasszázs, középkorú, megbízható hölgy otthonába megy. Napközben.
06/30/381-0834.

ÁLLÁS
MEGBÍZHATÓ nő takarítást vállal. Hívjon bizalommal. Tel.: 06/30/244-5634.
BEJÁRÓNŐI állást vállalok heti 40 órában.
Tel.: 06/30/251-4522.
GONDNOKOT vállalkozóként keres lakásszövetkezet, bentlakással. Cserelakás nem szükséges.
Pályázati feltételek átvehetők szerdánként 17-19
óra között: 1119 Tétényi út 29. fszt-i irodában.
ISKOLÁBA menő gyermeke(i)m mellé keresek szeptembertől rendszeresen heti 2-3 délutánra friss nyugdíjas pedagógust pótnagymamának.
Szimpátia esetén hosszabb távra. 381-0445 este.

ÜDÜLÉS
APRÓK háza 2,5 éves kortól! Változatos tevékenységekkel! Ellátással.
214-4257, 06/20/927-8449.
ERDEI tábor 2,5 éves kortól apróknak, délelőtti óvodásoknak egész napos programmal, XI.,
Spanyolréten. Júliusban 25% kedvezménnyel!
06/20/230-4643.
NYÁRI tábor! Úszás-, vízimentő-, görkorcsolya-,
gördeszka-, kosárlabda-, labdarúgás-, talajtorna-, trampolin-oktatással a Városligetnél. ELTE
uszoda, XIV., Zichy Géza u. 12. (Ajtósi Dürer sor).
Jafcsák Péter, 06/30/248-3544, 460-4414,
www. jafcsakpeter.hu

RÉGISÉG

VEGYES

GORKA, Gádor és Zsolnay kerámiákat vásárolna budai gyűjtő magas áron. 339-8084.
www.magyarkeramia.hu
DÍJTALAN lakáskiürítéssel vásárolok bútort, mindenféle cserépdolgokat, festményeket.
„Szellő”, 06/30/347-7713.
SZŐNYEGBECSÜS vásárol régi, keleti szőnyegeket sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan.
Tel.: 06/30/456-3938.

ÉPÍTKEZÉSBŐL megmaradt betonkeverő gépet, talicskát, zsaludeszkát, pallót, egyéb anyagokat vennék. 226-9540, 06/20/920-9107.
LAKÓKOCSI, 1990-es, „Bastille”, eladó első
kézből. 390 000 Ft. 365-8252, 319-5257.
PIANINÓK legolcsóbban! Bérelhetők vagy részletre vásárolhatók. Tel.: 209-3247, 06/20/912-4845.
LENGÉSCSILLAPÍTÓK Sachs, újak, valamint
Zsiguli keréktárcsák, újszerűek eladók. 466-0731.

Médiatanácsadás keretes hirdetéseinkről: 06/30/9925-866
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Közös katonai és rendőrségi bemutató

RENDŐRSÉGI HÍREK

Babgulyás és fegyverropogás

A laktanyában egykor a 32. K.u.K. – azaz
császári és királyi – gyalogezred Budapest
háziezrede állomásozott, amely Mária Terézia nevét viselte. Maga volt a közös hadsereg – ahogy akkor mondták. Ma ez a 32.
Budapest Őr és Díszezred. Az egyik legnagyobb fővárosi katonai egység, országosan
pedig bizonyára a legismertebb: ki ne látta
volna a díszzászlóalj Bocskai-sapkás katonáit nagy nemzeti ünnepeinken?
Az eseményen jelen volt Talpas László
ezredes, a vendéglátó ezred parancsnoka,
dr. Czellér Ferenc rendőrezredes, XI. kerületi kapitányságvezető – fenti képünkön –
és Budapest rendőrfőkapitánya, Gergényi
Péter is. Talpas László megnyitójában elmondta, ez már a negyedik nyílt napjuk,
és ezúttal második alkalommal rendezik
meg közösen a XI. kerületi rendőrkapitánysággal. Céljuk, hogy a rendezvény
keretében az állampolgárok betekintést
nyerhessenek napjaink magyar haderejének és a rendőrségnek a tevékenységébe.
Beszédében emlékeztetett arra is, hogy
2004 novemberétől már csak szerződéses
állományú, profi katonák szolgálnak hadseregünkben.
A műsor az Őr és Díszezred egyik alakulatának harci bemutatójával vette kezdetét: egy katonai menetoszlop előőrse eltávolította a terroristák által elhelyezett út-

ilyen akció végrehajtása a rendőri munka
legösszetettebb feladatai közé tartozik.
Nagyon sokan várták a kiemelt fontosságú személy biztosítása néven meghirdetett bemutatót, annál is inkább, mert az
alakulótérre helikopterrel érkező kiemelt
személy Baumgartner Zsolt, korábbi Forma 1-es pilóta volt. A látnivalókat felkonferáló Bartha alezredes elmondta, az előző
eseménysor folytatása következik: a tüntetőktől megtisztított terepen kettős védőgyűrű áll fel, hogy a landoló helikopter
utasát megvédhessék a terrorista akciótól.
A belső védőgyűrű a helikopterből
kiszálló Baumgartner Zsolt merénylőinek
fegyvertüzét viszonozta, majd biztosított
helyre kisérték a védett személyt, miközben lefegyverezték a támadókat. A „biztosított hely” ez alkalommal a tribün volt, ahol
a sztárvendég a nyílt nap háziasszonyának
kérdéseire válaszolt. A katonai rohampályán még egy hangos fegyverropogással
kísért gyalogsági rohamot is megtekinthettünk, majd Talpas ezredes meginvitálta

Az elmúlt hetekben több veszélyes bűnbandát is kézre kerített a kerületi rendőrkapitányság. Így elfogták annak a párosnak az egyik tagját – egyébként XIII.
kerületi lakos –, amelyik ez év februárjában a Gellért téren kényszerített két
egyetemistát mobiltelefonjuk átadására. A
rablótámadásnál sokkolót és viperát használtak. Innen rögtön átmentek a Móricz
Zsigmond körtérre, ahol szintén kiszemeltek maguknak egy fiatalembert, tőle is a
telefonját akarták elvenni. Mivel azonban
áldozatuk ellenkezett, csak néhány pofon
után jutottak a készülékhez.
Kézre került egy hatfős társaság több
tagja is. Ez a banda szinte minden „műfajban” otthonosan mozgott. Kocsit loptak,
betöréseket, rablásokat követtek el. Április
3-án például a Hegyes utcában bántalmaztak egy fiatalembert, és erőszakkal
elvették a telefonját. Április 16-án pedig
– ugyancsak egy telefon megszerzéséért
– kést is használtak egy fiatalkorú ellen.

a közönséget: egy-egy tál babgulyásra a katonai sátrakba. A programokban és látnivalókban dúskáló nyílt nap a majálisok és
a búcsúk hangulatát juttatta eszünkbe: volt
frissen csapolt sör, erdélyi kürtőskalács és
lángos, a gyermekeknek pedig vattacukor,
vásári játékok, céllövölde.

wihart-kiss

Vodka és pisztoly
Bejelentés érkezett június 3-án a rendőrségre, hogy a Vahot utcai parkban egy
padon ülő férfi fegyverrel hadonászik, és
azzal fenyegeti az arra járókat, hogy rájuk
lő. Az igazoltató rendőrök meg is találták
a Magnum típusú flóbert pisztolyt a táskájában egy üveg vodka társaságában. Az
erősen italszagú, hatvan év körüli férfi elmondta, azért szerezte be a fegyvert, mert
már kétszer ellopták a kerékpárját, s meg
akarta akadályozni, hogy az még egyszer
előforduljon.

Fáradt hajnal

Fotók: Révész Marianna

Június 11-én tartotta a 32. Budapest
Őr és Díszezred és a XI. kerületi Rendőrkapitányság közös nyílt napját a
Budaörsi úti Petőfi laktanyában.

akadályt, majd tűzharc során felszámolták
az elrejtőzött ellenség lesállásait. Ezután
harcművészek önvédelmi gyakorlatait
láthattuk, amit a BRFK közrendvédelmi
főosztálya kutyás alosztályának szolgálati
kutyás bemutatója követett. Tanúi lehettünk annak, miképp zajlik egy igazoltatás kutyás biztosítással, majd bemutatták,
hogyan lehet gépjárműfeltörést elhárítani,
valamint kerékpáros bűnelkövetőt üldözni
és ártalmatlanítani kutyás segédlettel.
Igazi látványosság volt a tömegoszlatási bemutató. A Rendészeti Őrzászlóalj
II. százada és a XI. kerületi rendőrkapitányság egységei hangoskodó, transzparensekkel vonuló, fenyegető csoportosulást oszlattak fel. A karhatalom járművekből kiszálló, plexipajzsos rohamrendőrei
oszlató éket alkottak, amelynek közepén a
hangadókat kiemelő csoport helyezkedett
el, akik aztán lecsaptak a leghangosabb
egyénekre, és a rohamkocsiba zsuppolták
őket, mire a tömeg futásnak eredt. Laikusok számára is nyilvánvaló volt, hogy egy

Sikeres nyomozások

Egy huszonkét éves férfi értesítette a
rendőröket június 12-én hajnalban, mivel
megverték az egyik kerületi szórakozóhely előtti parkban. A helyszínre érkező
járőrnek elmondta, hogy kijött a szórakozóhelyről, s nekidőlt egy szemben parkoló kocsinak. Az egyik kapuban álló biztonsági őr odalépett hozzá, és szó nélkül
úgy állon vágta, hogy felszakadt a bőre.
A fiatalember hozzátette, mindez nagyon
gyorsan történt, így nem tudta megfigyelni a támadó arcát, illetve a külsejét, ezért
személyleírást sem tud adni róla.
(s. f.)

