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A XI. KERÜLET POLGÁRAINAK KÉTHETI KÖZÉLETI LAPJA

XIV. ÉVF. 9. SZÁM

Az általános iskolai beiratkozások április 22-23-án lezárultak
a kerületben, az óvodásokat
pedig május 6-7-én jegyeztethetik be a szüleik első „munkahelyükre”.

HITEKA-idéző

Vigyázó szemek

Elment a festő

A Híradástechnikai Gépgyár
megszűnt. Régi dolgozóiban
még tovább él az összetartozás tudata.

Újbudán tizennégy kamera alkotja a térfelügyeleti
rendszert, hatásuk már
érezhető a kerületben.

Bényi László a Feneketlentó szerelmese, a csendéletek, tájképek álmodója 95
éves korában elhunyt.

cikkünk az 4. oldalon

cikkünk a 13. oldalon

cikkünk a 7. oldalon

Egy kézben az önkormányzat informatikai fejlesztése

Egymásra lövöldöztek a kerületi képviselők

Nyílt nap a laktanyában

Trogir és Újbuda testvérvárosok lettek

Ugyancsak ekkor került sor a testvérvárosi szerződés aláírására Trogir
város vezetőivel.
Trogir, a magyar történelemben is
jelentős szerepet betöltő dalmát város
vezetése már korábban jelezte, hogy
örömmel létesítenek testvérvárosi
kapcsolatot, sőt erről a múlt év június 12-én már határozatot is hozott.
A történelmi kapcsolat a tatárjárásra
vezethető vissza, hiszen Trogirban talált menedéket IV. Béla a tatárok elől.
A testületi ülés elején hangzottak
el a köszöntő beszédek, amelyek üdvözölték a két város baráti kapcsolatát.
A szerződés ünnepélyes aláírásán
jelen volt Dr. Stanko Nick, a Horvát
Köztársasági magyarországi nagykövete, Vedran Rožić, Trogir város polgármestere, Divna Hrabar alpolgármester asszony, Dr. Karagics Mihály,
az Országos Horvát Önkormányzat
elnöke, Vuity István, a Fővárosi
Horvát Önkormányzat elnöke, valamint Németh Istvánné a XI. kerületi
Horvát Kisebbségi Önkormányzat
elnöke.
A napirendi vita előtt Fodor
Vince (MDF) a gellérthegyi tervezett

építkezés körülményeit boncolgatta,
ellenezve azt. Messel Gáspár (SZDSZ)
közbiztonsági tanácsnok a bűnmegelőzés fontosságára hívta fel a figyelmet, különös tekintettel a 14-18 éves

Vedran Rožić, Trogir város polgármestere és Molnár Gyula, Újbuda polgármestere

korosztályra leselkedő veszélyekre.
Kupper András (Fidesz) az egészségügy átalakuló rendszerével kapcsolatosan interpellálta Balázs Gyula László
illetékes alpolgármestert, különös
tekintettel a Gyógyír Kht. egyre csúszó feladatátvállalására. Ugyancsak
az egészségüggyel kapcsolatos, hogy

Itt van a választási kampány

Az értesítő tartalmazza, hogy hányas
sorszámon lett az állampolgár a névjegyzékbe felvéve, illetve a lakcímét
és a személyi azonosítóját. A boríték
tartalmaz még egy ajánlószelvényt,
melynek kitöltésével egy párt listaállítását lehet támogatni.
Amennyiben valaki nem kapta meg
a választási értesítőt és XI. kerületi
lakóhellyel rendelkezik, a hivatalban
megkapja azt, lakcímének és választójogosultságának igazolásával. Közeli
hozzátartozó számára csak a tőle kapott írásbeli meghatalmazással lehet
elkérni a választási értesítőt. A kiküldött értesítőkből 2740 darabot hozott
vissza a hivatalba a posta – mondta
a jegyzőasszony –, ennek okai közt
lehetnek elköltözés, elhalálozás, vagy

Közbeszerzési eljárás megindítását teszi lehetővé az a döntés, amely az előző
testületi ülés játszótér szabványosítási
döntése mögé most odairányította
a 150 millió forintos tender kiírást.
A képviselők a közbeszerzés miatt
bontatlan keretről határoztak.

folytatás a 2. oldalon

Mindenki küzd ellene

Újbudán 110 622 szavazásra jogosult él

A június 13-i európai parlamenti
választás előkészítése az önkormányzat hivatalában már javában
zajlik. A XI. kerületben összesen
110 622 választásra jogosult állampolgár él, valamennyiük számára
kiküldte a hivatal a választási értesítőt – tájékoztatta lapunkat
dr. Filipsz Andrea jegyző.

Kommandósok, rendőrkutyák,
helikopteres bemutató, harcjárműkiállítás: számos érdekesség várt
azokra, akik április 17-én ellátogattak a Petőfi laktanyába.

a képviselő-testület úgy döntött, az
idei és a következő két évi költségvetésében fedezetet biztosít a Fehérvári
úti Szakorvosi Rendelő felújításához
mintegy 740 millió forint értékben.

Zih Zsolt

Budapest Főváros XI. Kerületi
Önkormányzat képviselő-testülete április 15-én, csütörtökön 14
órakor a Polgármesteri Hivatal
földszinti nagytermében rendes
ülést tartott.

2004. ÁPRILIS 28.

ismeretlen helyen tartózkodás, esetleg a postaláda hiánya. Amennyiben
valaki
lakhelyétől
távol,
de
Magyarországon akar szavazni, módja van rá, ha a lakhelye szerinti jegyzőtől igazolást kér. Kérelmét írásban
is megteheti,
ez esetben
a levélnek
június 8-ig
a hivatalba
kell érkeznie.
Személyesen
vagy meghatalmazás
útján pedig
június 11-én
péntek 16
Dr. Filipsz Andrea
óráig lehet
igazolást kérni. Aki a választás napján
külföldön tartózkodik, és szavazni kíván, szintén módja van rá, amennyiben kéri a külképviseleti névjegyzékbe
való felvételét május 14-ig; ezt a lakóhelye szerinti jegyzőnél teheti meg.
A jegyző ezt a kérelmet az Országos
Választási Iroda (OVI) számára megküldi, ahol nyilvántartásba veszik.
folytatás a 2. oldalon

Falfirkák közt
kell élnünk?
Az elmúlt napokban Lakos Imre
alpolgármestert láthattuk, amint
egy pesti aluljárót takarított.

A XI. kerületi Rendőrkapitányság és
a 32. Budapest Őr- és Díszezred első
közös nyílt napja a zuhogó eső ellenére sok érdeklődőt vonzott. Az eseményen még Újbuda önkormányzati
képviselői is fegyvert ragadtak.
Szüleik kezét szorongató kisdiákok, barátnőjükkel sétálgató katonák,
marcona tekintetű tisztek, jó kedélyű
rendőrök: a nyílt napon a Petőfi
laktanya leginkább egy felbolydult
méhkasra emlékeztetett. Gergényi
Péter budapesti rendőrfőkapitány és
Nagy János vezérőrnagy, a honvédség
budapesti helyőrségének parancsnoka
is tiszteletét tette a rendezvényen.
Az eső áztatta udvaron összegyűlt
tömeget Talpas László ezredes köszöntötte. A 32. Budapest Őr- és Díszezred
parancsnoka elmondta: a laktanya
vezetése azért döntött úgy, hogy a XI.
kerületi Rendőrkapitánysággal közösen rendezi meg a nyílt napot, mert ez
is alátámasztja a két fegyveres szervezet jó együttműködését. Talpas László
sajnálta, hogy az égiek nem fogadták
kegyeikbe a rendezvényt, majd megígérte, hogy a látványos programok
mindenkit kárpótolni fognak.
Az ezredestől Molnár Gyula
vette át a szót. Újbuda polgármestere
szerint a nyílt nap kiváló lehetőség
arra, hogy a XI. kerület megmutassa
magát, és a lakosokban is megerősödhet a városrész iránti kötődés, az
összetartozás érzése. „A jó lovas

T. Szántó György

Óvodai beiratkozások

Látni lehet ilyet Budapest utcáin is

katonának de jól vagyon dolga” – népszerű honvédnóták csendültek fel a
katonazenekar előadásában, majd a
Váci Mazsorettcsoport műsora szórakoztatta a nagyérdeműt. Ezt követően
a fegyvereké lett a főszerep: a katonai
rendészet egységei bemutatták, mi a
teendő, ha támadás éri az általuk biztosított humanitárius szállítmányt.
A legnagyobb taps a díszzászlóaljnak szólt: a katonák úgy pörgették,
forgatták a hatkilós, szuronyos karabélyokat, mint holmi mazsorettbotot!
Ezután harminc „rosszarcú” figura
vonult a laktanya udvarára, és a „menjetek haza, menjetek haza” rigmussal
kezdte riogatni a nézőket. Mindebből
nyilvánvalóvá vált, hogy a következő
program a felbőszült tömeg szakszerű
feloszlatásának imitálása lesz.
folytatás a 11. oldalon

Orbán Viktor az Újbudánál

Ismerve Újbuda aluljáróit, óhatatlanul
felmerült bennünk néhány kérdés.
n

Alpolgármester úr, nem talált közelebbi aluljárót?

Értem a célzást. Én ott a Fővárosi
városüzemeltetési bizottság elnökeként vettem részt egy figyelemfelhívó
akcióban, amivel arra szerettük volna
felhívni a közvélemény figyelmét,
hogy hovatovább nem lehet együtt
élni a mindent elöntő és bepiszkító
graffitikkel.
n

Újbuda aluljárói meglehetősen újak.
Mégis dugig vannak falfirkákkal.

Először nekem is itt, Újbudán jutott
eszembe, hogy valamit tenni kell a
környezetünk tisztaságáért. Sokkal
többet költünk a korábbinál a parkokra, játszóterekre, a takarításra, ám a
graffitik látszólag megoldhatatlan feladat elé állítják az önkormányzatokat.
folytatás a 3. oldalon

Kerületi programja során április 14-én a volt miniszterelnök meglátogatta szerkesztőségünket, és interjút adott az Újbudának. Írásunk az 5. oldalon olvasható.
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ÖNKORMÁNYZAT

Társaságba szervezik az informatikát

MIÉPKAMPÁNYNYITÓ

Trogir és Újbuda testvérvárosok lettek
folytatás az első oldalról

A Hivatal ügyfélfogadási
rendje:
Hétfő:
Szerda:
Péntek:

13.00–18.00-ig
08.00–16.00-ig
08.00–12.00-ig

A polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálata
félfogadási rendje:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

08.00–18.00-ig
08.00–18.00-ig
08.00–18.00-ig
08.00–18.00-ig
08.00–16.00-ig

Telefonszám: 372-4500

Az önkormányzat
internetes honlapja:
www.bp11.hu

Hírek
MSZPJOGSEGÉLY

Május 5-én, szerdán 17 órától az
MSZP kerületi szervezete (XI.,
Bikszádi u. 43.) ingyenes jogi
tanácsadással áll az érdeklődők és
rászorulok rendelkezésére.
MSZPADÓTANÁCSADÁS

Május 5-én, szerdán 17 órától az
MSZP kerületi szervezete (Bikszádi
u. 43.) ingyenes adó-, könyvvezetési
és vállalkozási tanácsadással várja az
érdeklődőket.
AZ MSZP A NYELVTANULÓKÉRT

Május 4-én, kedden 16 órától az
MSZP kerületi szervezete székházában (XI., Bikszádi u. 43.) az
új formában elindított ingyenes
angol nyelvű klubfoglalkozásra
várják az érdeklődőket. Ennek keretében a résztvevők felmérhetik
nyelvtudásuk szintjét, kommunikációs helyzeteket gyakorolhatnak, korrepetálhatják nyelvtani
ismereteiket, illetve eredeti angol
nyelvű filmeket és irodalmi alkotásokat ismerhetnek meg.
SZDSZPROGRAMOK:

Május 11-én, kedden az SZDSZ
kerületi székházában (Ecsed u.
13.) megrendezendő Liberális
Klubban Erdélyi Ágnes egyetemi tanár a Tömegoktatás és/vagy
elitképzés című előadással várja
az érdeklődőket.Ugyanitt május
4-én, kedden 18 órától Jazz és
blues barátok klubja kerül megrendezésre. Minden hónap első
keddjén 17 órától jogi tanácsadással dr. Moravszki Mónika várja az
érdeklődőket.
MDFÜGYELET

A Magyar Demokrata Fórum XI.
kerületi szervezete hétfőtől péntekig 9–22-ig, szombaton 10–22ig, vasárnap pedig 10–18 óráig
tart ügyeletet székházában (XI.,
Bartók B. út 61., bejárat a Fadrusz
utca felöl). Telefon: 466-5232.
FIDESZÜGYELET ÉS JOGSEGÉLY

A Fidesz XI. kerületi szervezete
hétfőnként 11–18 óráig ügyeletet
tart irodájában (Budafoki út 9–11.).

viditás gondok miatt négyszer kellett
munkabérhitelt felvenni.
Döntést készített elő a testület arról, hogy az Önkormányzat érdekeltségéhez tartozó, jelenleg szétszórtan
működő informatikai tevékenységet
társasági formába összevonja, a jelenleginél hatékonyabban és rugalmasabban üzemelteti. Jellemző a döntés
nagyságára, hogy az informatikára
fordított összegek – önkormányzati
szinten – csak a bérköltséget tekintve
megközelítik az évi 70 millió forintot.
A társasági forma nem titkoltan a
pályázati pénzek elnyerésére alkalmasabb a jelenlegi megoldásoknál.

Újbudán 110 622 szavazásra jogosult él

Itt van a választási kampány
folytatás az első oldalról

Az Európai Unió hazánkban tartózkodó valamennyi állampolgárának
módja van arra, hogy részt vegyen a
június 13-i választáson, ha igazolni
tudja magyarországi állandó lakhelyét. De előtte ehhez a lakóhelye szerinti jegyzőnél április 30-ig kérnie kell
a névjegyzékbe való felvételét. Filipsz
Andrea tájékoztatása szerint április
közepéig 22 külföldi kérte ezt.
Az európai parlamenti választáson az egész ország egy nagy választókerület lesz, melyben a szavazási
értesítőn feltüntetett szavazókörökben
lehet majd szavazni. Információink
szerint összesen tíz párt vetette magát
nyilvántartása április közepéig, de a
választáson csak akkor indulhatnak,
ha összegyűjtik a listaállításhoz szükséges pártonkénti húszezer ajánlószelvényt, és május 14-ig benyújtják
az OVI-nak. A XI. kerületben 119
szavazókör van. A választás reggel

hattól este hétig tart, bármilyen részeredményt, illetve a végeredményt
csak este tíz után lehet nyilvánosságra
hozni az Európai Unióban meglévő
időeltolódás miatt.
A Választási Információs Szolgálat
telefonszáma: 372-4520

Választási megállapodás
Április 20-án, kedden a Polgármesteri
hivatal kistanácstermében az európai
uniós választások kapcsán megállapodás megvitatására és aláírására került
sor a választásokon indulni kívánó
szervezetek, valamint az önkormányzatot képviselő polgármester és a helyi
médiumok vezetői között.
Molnár Gyula polgármester
meghívását 11 szervezet fogadta
el. Jellinek János (MSZP), Szesztay

A terv egy olyan távlatosan akár regionális társaság létrejöttét célozza meg,
amely elsősorban az önkormányzat és
intézményei teljes körű informatikai
kiszolgálását ellátja.
Kiegészítették a képviselők a
kerületi kitüntetésekről szóló rendeletüket. Ezentúl évente legfeljebb két
Pro Medicina Budapest XI. kerület díj
adományozható a kerületi polgárok
egészségmegőrzése, a betegségek megelőzése érdekében kifejtett gyógyítómegelőző tevékenységért.
Három pályázat benyújtásáról is
döntött a testület: könyvtárpártoló
önkormányzat; közbiztonsági, bűnmegelőzési pályázat; rehabilitációs
foglalkoztatás elősegítése az Újbuda
Prizma XI. Kht. által.
A képviselő-testület elkeseredett vita után úgy döntött, hogy a
Fecskeház beruházásának kivizsgálására alakult eseti bizottság zárt
testületi ülésre benyújtott jelentése
nyilvánosságra hozható.
Ezúttal választották újra Csikány
Józsefet újabb öt évre a Kondorosi úti
Nyéki Imre uszoda igazgatói posztjára. (kapcsolódó cikkünk a 16. oldalon
olvasható).

MIÉPJOGSEGÉLY

A Magyar Igazság és Élet Pártja
kerületi irodájában (Bartók B.
út 96.) minden kedden 15–16.30
és minden csütörtökön 9–11 óra
között jogi tanácsadással állnak az
érdeklődők rendelkezésére.
KIÁLLÍTÁS

Az önkormányzat épületében
(Bocskai út 39–41.) megnyílt az
idén 50 éves Országos Műszaki
Múzeum gyűjteményeit bemutató kamarakiállítás. A kiállítás
az épület II. emeletén, három
hónapon át hétfőn 13–18, szerdán 8–16 és pénteken 8–12 óráig
látogatható.

H. L.

noha nem indul, a(z) (ellen)kampány
jogára, és a médiumokban való megjelenésre igényt tart.
A TV11 és a választás napjáig
rendszeresen és folyamatosan tájékoztatja a nézőket a választással kapcsolatos tudnivalókról. Az Újbuda az
érintett három számában – május 12,
26 és június 9 (lapzárta: május 3., 17. és
31., hétfő 12 óra) – vállalja ugyanezt.
Mindkét médium ingyenesen bemutatja az induló szervezeteket, beszámol
az általuk megjelölt rendezvényekről,
és kedvezményes hirdetési lehetőséget
is felajánl. A TV11 a választások napján élő közvetítést sugároz.
Az Újbuda május 12-i számában
750 karakter terjedelemben biztosít
megjelenési lehetőséget az érintett
pártok helyi szervezetei számára a bemutatkozásra. Mindhárom számban
pártonként három leendő eseményt
harangozhat be az Újbuda. A pártok
által megjelölt 1-1 eseményről ugyancsak fél flekk terjedelemben tudósít az

CISZTERCIHANGVERSENYEK

Május 2-án, vasárnap 20.10 órakor
a Ciszterci Szt. Imre-templomban
(XI., Villányi út 25.) Bach-est
keretében a Magyar Virtuózok
Kamarazenekar hangversenye
kerül megrendezésre. Május 9-én,
vasárnap 20.10 órakor a Purcell
kórus és az Orfeo zenekar egyházi
vokális művek bemutató előadása.
REFORMÁTUS ANYÁK NAPJA

Május 2-án, vasárnap a külső
kelenföldi református egyházközösség templomában (XI., Ildikó
tér – kelenföldi pu. mellett)
anyák napi istentisztelet keretében ünnepi műsorral várják az
érdeklődőket.
ANYÁK NAPJA AZ FMHBAN

Május 10-én, hétfőn 18 órakor a
Családok a Családokért Polgári
Egyesület és az Egészségért
Egyesület közös szervezésében
anyák napi műsor mutatnak be
a Fővárosi Művelődési Ház (XI.,
Fehérvári út 47.) I. emeletén. Az
édesanyákat Molnár Gyula polgármester köszönti.

A BUDAPEST XI. KERÜLETI
HELYI VÁLASZTÁSI
IRODA MUNKATÁRSAI A
KÖVETKEZŐK:
vezető:
dr. Filipsz Andrea
(372-4522);

KÖZÖS KÉPVISELŐK KLUBJA

helyettes vezető, oktatási felelős:
Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna (372-4504);
névjegyzék- és nyomtatványfelelős:
Martinovics Ildikó (372-4579);
informatikai helyettes és a választási
informatikai szolgálat vezetője:
Karay Tivadar (372-4679);
pénzügyi felelős:
Hőrich Szilvia (372-4546);
szervezési és médiafelelős:
Kovács Lajos (372-4583);
jogi szakértő:
dr. Sárkány Tamás (372-4564);
A Választási Információs Szolgálat
címe és telefonszáma:
Budapest, XI., Bocskai út 39–41. I. emelet 130.
Telefonszám: 372-4520; Faxszám: 466-6936;
A Helyi Választási Iroda címe és telefonszáma:
Budapest, XI., Bocskai út 39–41.
(Zsombolyai utcai sarok)
Telefonszám: 372-4500/716 m.; Faxszám:
466-9503.

Zih Zsolt

A Polgármesteri
Hivatal ügyfélfogadási rendje

Már körvonalazódik Újbuda minden
nagyobb városrészében a konkrét
helyszín és összeg is.
Több napirend foglalkozott a
Polgármesteri Hivatal normális működésének biztosításával. Most alkották meg a Hivatal Alapító Okiratát.
Eddig ilyen nem volt, ugyanis a
kerületi Tanács Végrehajtó bizottsága
szakigazgatási szerve jogutódjaként
működött a Hivatal. Most törvényi
előírás miatt vált szükségessé a puritán kétoldalas alapító okirat megalkotása, amely minden lényeges, törvényben előírt jellemzőjét tartalmazza
a Polgármesteri hivatalnak.
Jogszabályi változások miatt változtatásokat hajtottak végre a vagyon,
a parkolási rendeleten és a Szervezeti
és Működési Szabályzaton. Ez utóbbi
egyik változtatása lehetővé teszi, hogy
a képviselettel igen, de frakcióval nem
rendelkező pártok képviselői is szót
kaphassanak napirend előtt.
Ezúttal fogadta el a képviselőtestület az önkormányzat tavalyi
zárszámadását. A független könyvvizsgáló megállapítása szerint az elmúlt évben a feladatok finaszírozása

során messzemenően törekedtek az
önkormányzat pénzügyi egyensúlyi
helyzetének fenntartására, hogy a
működés finanszírozására hitelt ne
kelljen igénybe venni. Átmeneti lik-

Április 15-én a Magyar Igazság
és Élet Pártja (MIÉP) Európai
Parlamenti kampánynyitó nagygyűlést tartott a Villányi úti
Általános Vállalkozási Főiskolán.
Dr. Hegedűs Lóránt református püspök élesen kritizálta a
Magyarországnak nyújtott agrártámogatási rendszert és felvázolta annak a veszélyét, hogy
külföldi vállalatok kezébe megy
át a magyarországi földterület.
Csurka István pártelnök annak a
reményének adott hangot, hogy a
MIÉP szelleme is megjelenhet az
európai nyilvánosság előtt.

Tizenegy párt vett részt a választási kampány médiaegyeztetésén.

András (SZDSZ), Kővágó Ferenc
(Centrum), Bajnok István (KDNP),
Tiefbrunner Anna (MIÉP), Szabó
György (Jobbik), Bojta László (MDF),
Kopcsay László (MKDSZ), Farkas
Ferenc (Munkáspárt), Tóth László
(MDNP), valamint a Fidesz képviseletében Juhos Katalin és Balás Piri
László az Európa Parlament választási
kampánya során a választásokon indulni kívánó szervezetek számára az
önkormányzati médiumokban biztosítandó média megjelenésről vitáztak.
A megállapodás nem volt egyszerű,
hiszen az eddigi választásokhoz képest újdonság, hogy nemcsak az induló pártok várják el a kiegyensúlyozott
és egyenlő szabályok szerinti megjelenést, de olyan résztvevő is akad, aki

újság úgy, hogy a cikkeket megjelenés
előtt a pártokkal egyezteti. A hirdetésről a megállapodás úgy rendelkezik,
hogy számonként és pártonként fél
újságoldal lehet, amit maximum egy
oldal terjedelemben össze lehet vonni.
A megállapodást az önkormányzat
nevében Molnár Gyula polgármester, a Média 11 nevében Kiss Andrej
ügyvezető igazgató, Vincze Kinga és
Halász Lajos főszerkesztők írták alá.
A megjelent pártok képviselőinek
többsége ugyancsak a helyszínen látta
el névjegyével a dokumentumot. A találkozó alkalmával dr. Filipsz Andrea
jegyzőasszony részletes tájékoztatást
adott a választások technikai lebonyolításáról.
T. H. – N. N.

Május 10-én, 16 órakor a kerületi
Polgármesteri Hivatal földszinti
nagytermében a Közös Képviselők
Klubjában a lakókörnyezet biztonságáról dr. Czellér Ferenc rendőrkapitány, Messel Gáspár közbiztonsági tanácsnok, valamint
Visnyeí Csaba, az Újbuda Kht.
igazgatója tart fórumot. A tanácskozás második részében Schmidt
György polgárivédelmi parancsnok az óvóhelyekről beszél.
KIRÁNDUL A CSALÁD ÚJBUDÁN

Fenti címmel indított túrasorozatot a XI. kerületi természetbarát
bizottság. A legközelebbi túra
időpontja május 1., szombat, rajt a
Fenyőgyöngye (65-ös autóbusz végállomásánál) az út elején az erdőben. Útvonal: Fenyőgyöngye-(K)–
Árpád kilátó–(Z körséta út)–erdei
játszótér–Oroszlánszikla–(P körséta út)–Határnyereg (K)–Glük
Frigyes út–Kecske sziklák–Árpád
kilátó-Fenyőgyöngye. Távolság
5 km. A cél megegyezik a rajttal,
indulás 9–10 óra között, érkezés
12–13 óra között.

ÖNKORMÁNYZAT

2004. ÁPRILIS 28. ÚJBUDA
PARKOLÁSI RENDELET

A Polgármesteri Hivatal megbízásából elkészült a XI. kerület
parkolási rendelettervezete. A
tervezetet az 1997. évi LXXVIII.
tv. 9. § (6) bek. értelmében az érdeklődők számára május 19-ig kifüggesztik a Polgármesteri Hivatal
főépítészi iroda hirdetőtáblájára
(XI. Bocskai út 39–41. I. emelet).
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Új épület az Infoparkban

Fővárosi fórum

Bővül az újbudai „Szilícium-völgy” Közműdíj-kompenzáció
A kultúrát, a tudást és a kreativitásunkat visszük magunkkal az
Európai Unióba, melyek jövőnk
sikerének zálogát jelentik, mondta
Kiss Péter kancellária miniszter
április 21-én az Infopark „C” épületének alapkőletételén.

A most épülő „C” irodaház kivitelezője, az első infoparkbeli épületet is
létrehozó, Strabag Rt. A hatemeletes
„C” irodaházban 12 700 négyzetméternyi bérbeadható iroda lesz. A ház
alatt 163 autó befogadására alkalmas
mélygarázst építenek. A teljesen kli-

FELHÍVÁS TAKARÍTÁSRA

Az áprilisi kerületi takarítási
hónapban végzett munkákkal
a XI. kerületi önkormányzat
Magyarország EU-csatlakozásának a napját ünneplő országos
környezetszépítő versenyben vesz
részt, melynek fődíját (1,5 M Ft
környezetrendezési célra) valamelyik fővárosi kerület nyerheti
el. Az önkormányzat azt kéri a kerületben lakóktól és dolgozóktól,
hogy tisztítsák meg környezetüket
a szeméttől, és ha lehetőségük van
rá, ültessenek növényeket.
EGYÜTT EURÓPÁÉRT

Április 29-én, csütörtökön 14 óra
30-tól a kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala földszinti
nagytermében (XI., Bocskai
út 39–41.) rendezik az Együtt
Európáért címmel az általános és
középiskolások részére rendezett
multimédiás verseny kerületi
döntőjét. Veresné Krajcár Izabella
alpolgármester megnyitója és
Görög András alpolgármester
köszöntője után következnek a
multimédiás előadások, amelyekben minden iskola csapata bemutat egy-egy uniós országot.
SÉRÜLT TESTBEN ÉP LÉLEK

Az „És Mégis Élni” Alapítvány,
a Szülők Gazdagréti Egyesülete
(SzüGE ) és a házigazda Fővárosi
Művelődési Ház (XI., Fehérvári út
47.) közös szervezésében a „Sérült
testben ép lélek” című programsorozat keretében a szájjal és
lábbal festők, valamint más sérült
művészek kiállítása május 3-tól a
körteremben látogatható.
VÉRADÁS

Május 7-én, pénteken 12-től 17
óráig a Fővárosi Művelődési
Ház (XI., Fehérvári út 47.) és a
Magyar Vöröskereszt Dél-Budai
Szervezete véradást szervez 18–65
éves felnőtteknek. A véradókat
uzsonnával és ajándékkal várják!

Jövő ilyenkorra már beköltözhetnek az új bérlők

Az eseményen Molnár Gyula polgármester beszédében kiemelte, ebben a
fejlődésre ítélt városrészben, a magyar
„Szilícium–völgyben” fog az elkövetkező évtizedben történni minden, ami a
tudásalapú társadalom alapja lehet.
Az Infopark mint Közép-Kelet
Európa első tudományos parkja, azoknak a cégeknek kíván otthont teremteni, amelyek a szomszédos egyetemek
szellemi potenciáljával összefonódva
a szinergiahatást ki akarják aknázni.
Ma már több multinacionális vállalat
működik a parkban, de a kis magyar
cégeknek is remek lehetőség, hogy otthonra leljenek az Infoparkban, és itt
tegyék meg a jövő nagy tudományos
felfedezéseit.

matizált irodaház belső terei a bérlők
igényei szerint alakíthatók ki, a megnövekedett kábelezési igény miatt pedig emelt álpadlózat teszi kényelmessé
a munkát. Az épület arculatához
tartoznak majd a zöld- és vízfelületek,
melyek nemcsak az épület körül, de a
tetőn is helyet kapnak.
Az első bérlők várhatóan jövő
ilyenkorra költözhetnek be az irodaházba – tudtuk meg Gróf Imrétől az
Infopark Fejlesztési Rt. vezérigazgatójától. Az Infopark Alapítvány februárban Piacközeli kutatatás címmel
kiírt pályázatán idén 30 millió forint
az összes elnyerhető támogatás. A pályázat eredménye nyár elejére várható.
Tallián

A Fővárosi Önkormányzat a társasházi közös képviselők részére április 14-én immár hetedik alkalommal rendezett fórumot a Budapest
Kongresszusi Központban.
Az előadások az új társasházi törvénynyel, a közműdíj-kompenzációval,
a városrehabilitációs lehetőségekkel
foglalkoztak. Ebben a számban a közműdíj-kompenzációval foglalkozunk.
Dr. Demszky Gábor beszélt a
legalacsonyabb jövedelmű családok
részére nyújtott közműdíj-kompenzációról. Aki igénybe veszi a szolgáltatást, annak közüzemi számláin
számlajóváírással feltüntetik, mennyivel kevesebbet kell fizetnie a közmű
szolgáltatásokért.
Ikvai Szabó Imre, a Fővárosi
Önkormányzat szociális és lakásügyi
bizottságának elnöke a díjkompenzációval kapcsolatban elmondta, hogy
többé-kevésbé sikerült hozzáigazítaniuk a lakhatási költségekhez való
hozzájárulás összegét az árnövekedésekhez, bár 2004 második félévében
korrekciókra lehet szükség. Bármely
budapesti fogyasztó kérheti a víz,

a csatorna, a szemét, valamint a távhőszolgáltatási díjhoz való hozzájárulást,
ha a kompenzációs típusonként meghatározott jövedelemmel rendelkezik.
Január 1-jétől már az új kompenzációs
összeg jár. A víz- és csatornadíj havonta 600-600 forinttal, a szemétdíj havi
400 forinttal csökkenthető. A távhőszolgáltatásért a május–decemberi
átmeneti időszakban 2500 forinttal
július–november között 800 forinttal,
január–április között 4000 forinttal
kell havonta kevesebbet fizetni kompenzáció esetén.
A rászorultsági jövedelemhatárokat is megváltoztatta a fővárosi közgyűlés. A kérelmek benyújtásakor az
együtt élő családtagok egy főre jutó
átlagos jövedelme távhőszolgáltatási
díjkompenzáció esetén nem haladhatja meg a 40 ezer forintot, speciális
összetételű – elmagányosodott, gyermekét egyedül nevelő háztartásokban
a 45 ezer forintot.
A kompenzációval kapcsolatos
valamennyi űrlap letölthető a Fővárosi
Önkormányzat ismert honlapjáról, a
www.budapest.hu internetcímről.
Wihart-Kiss Tamás

Minden város küzd ellene

Falfirkák közt kell élnünk?
Ezért már alpolgármesteri tevékenységem első napjaitól foglalkozni
kezdtem azzal, hogy mit tesz a világ
napjainkban a graffitik ellen.

folytatás az első oldalról

néhány tízmillió forinttal látványos
eredményt lehet elérni. Nagyon
sok társasházban vannak az önkormányzatnak lakásai. Ki lépjen végre,
ha nem mi?

n Európa városait látva nem sokat…

n

Azt tapasztaltam, hogy jellemző a sopánkodás, de mintha megbabonázta
volna a döntéshozókat a falfirkáknak
a túlburjánzása, feltartják a kezüket,
és alig tesznek valamit.

A kulturált környezet mindenkinek
vágya. Ha a mi eredményeinket látják,
bátrabban belevágnak ők is. Most

Néhány tízmillió forintot említett.
Lesznek vajon csatlakozó társasházak, magánszemélyek, cégek?

Ünnepelt a Kolos Richárd Műszaki Szakközépiskola

Évszázados jubileum
Névadója születésének 100. évfordulójára emlékezett a Kolos Richárd
Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola.

EURÓPAI UNIÓS NAP

Május 5-én, szerdán 11 órakor a
TEMI Fővárosi Művelődési Háza
(XI. kerület, Fehérvári út 47.) gesztenyés udvarán az EU-kert második fáját ültetik el. Az érdeklődők
az intézmény Zsebibaba gyermekcsoportja és a kerületi Mozgolóda
Óvoda tánccsoportja előadásában
ismerkedhetnek meg a tagállamok gyermekdalaival, -verseivel,
illetve bekapcsolódhatnak a fa- és
virágpalánta-ültetésbe.

Minden évben tartanak Kolos-napi
ünnepséget a szakközépiskolában,
ilyenkor bőséges programválaszték
várja a diákokat.
A rendezvény idén egy évfordulóra való megemlékezéssel is kiegészült.
Száz esztendeje, 1904-ben született
az iskola névadója, Kolos Richárd. A
mérés- és a műszertechnika kutatásával foglalkozó mérnök nevéhez
fűződik többek között az Elektromos
Készülékek és Mérőműszerek Gyárának, illetve a Műszeripari Központnak a létrehozása. Az Állami
Műszaki Főiskolán 1961-ben, az általa
alapított Műszer- és Méréstechnikai
tanszékének vezetője, egyetemi docense, majd egyetemi tanára lett, ő
alapította a magyar műszermérnök
képzést. Nevét 1972-ben vette fel a
szakközépiskola. Névadója előtt azóta
is évről évre lerója tiszteletét az iskola.
s. takács

BŐRGYÓGYÁSZAT
Kerti kisgép és motoros kasza akció!

Elektromos és motoros láncfűrész, permetezők,
lombszívók, aprítók, betonvágók, talajfúrók.
Láncok és tárcsák gépi élezése.

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

DERMA-MED ORVOSI RENDELŐ

Dr. Duray Éva
Általános és gyermekgyógyászat,
anyajegyek szűrővizsgálata
Pattanásos bőr, ekcéma,
pikkelysömör kezelése
Ráncfeltöltés, visszérkezelés,
értágulatok, szemölcsök eltávolítása
Gyümölcssavas mélyhámlasztás (pigmentfoltok, hegek)
Hajhullás, körömbetegségek,
hüvelyi panaszok kivizsgálása
Bejelentkezés:
209-1312; 06/20/944-8250
1113 Budapest, Bartók Béla út 96.
www.dermamed.hu

Lakos Imre szerint rend lehet az aluljárókban is
n

Miért gondolja, hogy éppen Újbuda
önkormányzatának kell valamit tennie ez ügyben?

Valakinek el kell kezdenie ezt a küzdelmet. Lennie kell úttörőknek. Azt
tapasztaltuk, hogy rendelkezésre állnak olyan technológiák, amelyekkel

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

vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy
erre a célra is pályázni lehessen az önkormányzatnál. Remélem hamarosan
jó hírekkel jelentkezhetünk, és az
eredményeket Újbuda lakói sajátmaguk is észre fogják venni.
N. N.

TÁRSAT, TÁRSASÁGOT
KERES?
„KORONA”
Társkereső Klub és Baráti kör
a XI. kerületben, a Körtérnél!

Kirándulásokkal, rendezvényekkel!
Fényképes társtaláló program!
Családias hangulatú irodánkban
várjuk szereteel!

Kirándulás autóbusszal az
Alpokalján!

KŐSZEG-BÜKFÜRDŐ!
Tel.: 279-0834, 06/70/555-80-34
www.koronaklub.com

Gazdagrét és Őrmező már be van kötve

A Roma tavasz magával ragadta a közönséget

Cigány folklór a Fonóban
Három cigány folklórt feldolgozó
együttes, az Amaro Suno, a Parno
Graszt és a Besh o droM követte
egymást április 3-án a Fonóban.
Idén másodszorra rendezték meg a
cigány folkzenei programot. A Fonó
arra törekedett, hogy három olyan,
roma gyökerű zenekar lépjen fel,
amelyek különbözőképpen merítenek
a roma zenei hagyományból.
Az Amaro Suno, magyarul „A mi
álmunk”, az autentikus városi cigány
folklór képviselője, délszláv és görög
motívumokkal tarkított muzsikát
játszott, sőt az előadásuk végén orosz
népdalt is a szokásos pörgős roma előadásmódban. Zenéjüket mégis a zalai,
szabolcsi és romániai gyűjtőutakon
megismert színek teszik igazán eredetivé. Bár az együttes műsora alatt
három roma kislány és egy a közönség
soraiból jövő fiatal is táncolt, az igazi
fergeteges roma össztánc csak a Parno
Graszt fellépése alatt kezdődött.
A nyírségi Paszabról származó
„Fehér Ló” mulatós zenekar hírében
áll, hiszen ha valaki esküvő, keresztelő, temetés vagy bál idején falujukban
jár, azt hiheti, hogy a falu teljes lakossága tagja a zenekarnak. A hangszerek kézről kézre járnak, mindenki
kitűnően táncol. A hangulatra nem
kellett sokáig várni, a táncolásra buzdított közönség már a koncert elején
Révész Marianna

Idén elkészül az a terv, amely meghatározza, hogy a kerületben az évtized
végéig, hol és milyen ütemben lesz
telepítve térfigyelőrendszer.
Jelenleg mintegy félszáz kamerás
térfigyelőrendszer üzemel az országban. Újbudán egy régióközpontba
kötve 14 kamerás rendszer működik,
Gazdagrétet és Őrmezőt lefedve.
Ezek eredményességét igazolja, hogy

mint 50 százalékkal esett vissza a
betörések száma,
és sokkal kevesebb autót loptak
el. Újbudának is
a több lépcsőben
kiépített rendszer
jelentheti a megoldást, mely eredVisnyei Csaba
ményei folyamatosan jelentkeznek – közölte lapunkkal
a rendszert üzemeltető Újbuda 11 Kht.
ügyvezetője. Visnyei Csaba elmondta,
hogy év végéig szeretnék kidolgozni
azt a menetrendet, amely alapján az
évtized végére „megfigyelés alá kerülne” a kerület szinte minden neuralgikus pontja. A különböző statisztikák

Folyamatos a felügyelet, ám a bűnözők jól tudják, hol a kamera

a Gazdagréti régió – Kelenvölgyet
és Őrmezőt követően – a harmadik
legbiztonságosabb része a kerületnek,
ha a népességszámot nem vesszük
figyelembe. A lakosság számához
viszonyítva itt történik a legkevesebb
bűncselekmény. Amióta működik a
megfigyelőrendszer Gazdagréten több

és a tapasztalatok alapján úgy véli,
Újbuda legnagyobb népsűrűségű részén célszerű az újabb régióközpontot
kialakítani, majd folyamatosan elvégezhető a lakótelepek után a nagy
forgalmú belső területek bekapcsolása
is a térfigyelő-hálózatba.
K. Zs.

Természetjárók és hegymászók boltja nyílt

Mászófalat kapott a Mérei
A Bartók Béla úton április hetedikén ünnepélyes keretek között
megnyílt a természet-járók sportboltja, a Mountex.
Az üzletben a természetbarátok és a
hegymászás szerelmesei találhatnak
kedvtelésüknek megfelelő sportruhákat és eszközöket. Az önkormányzat
azzal a meggyőződéssel adta el az
üzlethelyiséget, hogy azt az új tulajdonos színvonalasan fogja kialakítani,
és mint kiderült jól döntöttek, mondta
Lakos Imre alpolgármester. Az üzlet tulajdonosa, Sárközy András az

önkormányzattal kötött megállapodás
alapján egy mászófal ideiglenes használatát ajánlotta fel a kerület gyermekei számára. A speciális sporteszközt
a Mérei Ferenc Általános Iskolában
fogják felállítani, és mint Szőke László,
az iskola igazgatója elmondta, nagy
örömükre szolgál, hogy erre az évre
ilyen speciális létesítménnyel gazdagodik az intézmény. A mászófal használatát beépítik a testnevelésórákba.
A későbbiekben egy állandó mászófal
megépítésével szeretnének a gyerekek
fejlődéséhez hozzájárulni.
T. H.

zsúfolásig töltötte a táncteret. A roma
tánc és zene népszerűségét jelezte,
hogy nemcsak cigányok táncoltak,
hanem magyarok is, néha a cigányok

A táncot nem lehet elég korán elkezdeni - és nem szabad abbahagyni

által elismert virtuóz módon. A Fonó
felfedezettje, a Parno Graszt autentikus Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
cigány népzenét adott elő, amelybe
– az élő népzene sajátosságától nem
elütő módon – rock and roll vagy Kylie
Minogue-sláger is vegyült.
A harmadik szereplő, a Besh
o droM, magyarul „Lovagold meg
az utat”, bár cigány elemeket is ötvöz muzsikájában, inkább egyfajta

Védik a gellérthegyi zöldterületet

Tiltakoznak a lakópark ellen
Lakossági fórum volt április 8-án a
Gellérthegyvédő Egyesület szervezésében a Somlói útra tervezett
lakópark ügyéről.
Meghívták az összes érintettet, de
csak az Országgyűlés környezetvédelmi bizottságának elnöke, Illés Zoltán,
valamint Gellérthegy önkormányzati
képviselője, Fodor Vince jelent meg.
Walkó Zoltán, a Gellérthegyvédő
Egyesület elnöke sajnálatosnak nevezte, hogy a vita az ellenérdekelt
felek egyikének távolmaradása miatt
elmarad, majd felkérte Kaszta Dénes
építészt, hogy ismertesse a helyzetet.
Kaszta Dénes elmondta, hogy a telken
értékes növények találhatóak: ezüstfenyők, lucfenyők, vadgesztenyefák
alkotják a Gellérthegy utolsó, még
megmaradt beépítetlen zöldterületét.
A beruházó 159 fát akar kivágni azért,
hogy felhúzhassa 95 méter hosszú
épületét. A villanegyedbe nem illő
óriás megépülése helyrehozhatatlan
városképi kárt okozna. A terület
geológiai adottságairól Balla Zoltán,
a Magyar Állami Földtani Intézet
egykori főmunkatársa tájékoztatott.

sajátos fúvós-gitáros-ütős-cimbalmos,
nagyvárosi folkot játszik. A cigány
mellett egyiptomi, libanoni, afgán és
örmény tradíciókat éppúgy feldolgoz,
mint balkáni, román, valamint magyar népzenéket. Tagsága sem roma
eredetű. Talán ennek köszönhető,
hogy koncertjük alatt a fellépett roma

Zih Zsolt

Vigyázó szemek figyelnek
A bűncselekmények számának
csökkenése és a közvagyont
érintő rongálási cselekmények
számának visszaesése indokolja
a térfelügyeleti rendszerek minél
gyorsabb megvalósítását – mondta el lapunknak Visnyei Csaba, az
Újbuda 11 Kht. ügyvezetője.
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Elmondta, hogy a tervezett mélygarázs 95 méter hosszú, 10 méter mély
terepbevágásával sérti a hévíznyerő
helyek kötelezően előírt védőterületét,
és probléma a terület fokozott csúszásveszélye is. Az épület veszélyeztetné a
Somlói út közműveit, útszerkezetét és
a szomszéd épületeket egyaránt.
Walkó Zoltán szerint a területen
minden gond nélkül el lehetne helyezni egy kisebb épületet, de a tervezők
érveiket figyelmen kívül hagyták a
profitmaximalizálás érdekében. Illés
Zoltán úgy véli, ebben a formában
nem épülhet meg a lakópark. A képviselő javasolta, hogy fogjanak össze,
és alkotmányos jogaikkal élve végső
esetben akár élőlánccal akadályozzák
meg az építkezés megindítását.
Fodor Vince, Gellérthegy önkormányzati képviselője ígéretet tett arra,
hogy minden lehetséges eszközzel
azon lesz, hogy megoldást találjon a
fennálló problémára.
A lakossági fórum résztvevői arra
kérik a kerület vezetését, hogy gondolja újra a telek felhasználásának
lehetőségeit.
(dergán)

együttesek tagjai párhuzamos örömzenélésbe kezdtek a Fonó kocsmájában. Aki igazi roma örömünneplésben
akart részt venni, egy sör vagy valami
harapnivaló mellett megtehette. A
Besh o droM parti pedig a rajongók
részvételével a koncertteremben folytatódott.
A Fonó ezúttal is nagysikerű, teltházas programnak adott otthont.
Wihart-Kiss Tamás

Csúszásmentesítés
a Körtéren

Révész Marianna

4

Síkos volt a Körtér kövezete. Az ígéretek
szerint ezentúl nem lesz az.

WEMBLEY SPORT

ANGOL NYELVŰ NYÁRI TÁBOR
Egész és félnapos sport tábor Csillebércen, angol nyelvű környezetben
2004 június 21. től hetenkénti turnusok, 7 héten keresztül
6-14 éves lányok és fiúk részére - sportolás, játék, kirándulás, meleg ebéd
Labdajátékok, foci, kosár és röplabda bajnokság, számháború, strandolás
Sok-sok csapatjáték, társas játék, rejtvény – programok angol nyelven
Angol anyanyelvű és USA-ban képzett foglalkozás vezetők
Angol nyelvben kezdő és haladó gyerekeknek egyaránt kiváló lehetőség tudásuk és
szókincsük bővitésére, beszédkészségük, önbizalmuk fejlesztésére
Részletes információ, jelentkezés: 06 70 524 2530
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n

Mivel érkeztek az Újbuda szerkesztőségébe?

Gépkocsival vágtuk át magunkat a városon, mert az izraeli elnök látogatása
miatt egész Buda blokád alatt van, így
a kertek alatt lopakodtam ide.
n

Ha kormányzásuk idején más döntés
születik, akkor most metróval jöhettek volna a XI. kerületbe...

Az akkori döntésünk vállalható.
A minket megelőző kormány által felállított, törvénysértő pénzügyi feltételekkel nem építhettünk
metrót. Jelzem, hogy most sem az
akkori szerződés alapján építik majd
meg. Támogatom a metró építését.
Remélem sikerül is megvalósítani.
Annak idején éppen a Fidesz javasolta
a 2-es metró vonalának meghosszabbítását Gazdagrétig. Viszont bízom
benne, hogy a Rudas Fürdő forrásait
nem éri bántódás!
n

Nem gondolja, hogy a metrószerződés felmondásával sok voksot veszítettek?

Kétfajta ember van: az egyik mindig
azt mondja, amit beszélgetőtársa vagy
az emberek hallani szeretnének, a másik pedig azt, amit valójában gondol.
Én az utóbbi kategóriába tartozom.
Csak azért, mert mindenki egyfajta
választ akar hallani, nem tudom azt
mondani, amit várnak, ha képtelen
vagyok vele egyetérteni. Azokkal a
feltételekkel, amiket kínáltunk, nem
kívánt élni a főváros.
n

Ha a fővárosnál tartunk: a XI. kerület
három országgyűlési körzetében, kik
a választókerületi elnökök?

Kupper András, Juhos Katalin és Deák
András, már aláírtam a kinevezésüket. Deák András személyében – aki
Isépy Tamás bátyánk helyét foglalja
el – új kerületi parlamenti képviselőt
is köszönthetünk.
n

Az előző választást Juhos Katalin
elveszítette. Ezek szerint nem a fő
elv érvényesül a képviselőjelöltek
kiválasztásában?

Erről a fő elvről én is sokat hallottam,
olvastam az újságban. Meglepődtem,
hogy állítólag ilyen elv szerint végezném a munkám. Nos, nem a múlt
alapján hoztam döntést, hanem a
2006-ban várható verseny alapján.
Azt mérlegeltem, hogy a jelölt élvezette egyéni jelöltként akkora támogatást,
mint amekkorát a Fidesz lista kapott.
Aki kevesebb szavazatot szerzett,
mint a pártlista, ott feltételezésem
szerint a személyével kapcsolatos
probléma lehetett. Ezeken a helyeken
változtatni kellett.
n

Apropó változtatás. Mostanában úgy
tűnik, mintha a Fidesz is a lakótelepeken élők felé fordulna...

A lakótelepek ügyében nagyon sok
félreértés van. Azt gondolják, hogy
leginkább szegény emberek élnek
ezekben a tömbházakban. De ez nem
így van. Ha valaki utánajár, megtapasztalhatja, hogy diplomások, munkahellyel rendelkezők, középosztálybeliek laknak a lakótelepeken. Nem
gondolom, hogy külön politikát kéne
a lakótelepeken élőkre kidolgoznunk,
hiszen nem lakóhely szerint parcelláztuk föl az országot. Az más kérdés,
hogy van két sajátos lakótelepekre
jellemző probléma. Egyfelől hiányzik
a közösségi lét, mert nem épültek
olyan terek, ahol az emberek össze
tudnának jönni, és így a magányosság
érzése, a XX. század második felének

Legfontosabb a munka, a munkahely

Ha a régi módon fogjuk fel a politikát,
hogy az egyenlő a hatalomért való
versengéssel, akkor ez igaz. De a mi
falunkban is vonzza az embereket a
locsolóbál, az egészségügyi tanácsadás vagy a szépészeti előadás, ezek
közéletet teremtenek, és ha így nézzük
a politikát, akkor van rá igény. Azért
létesültek a különféle tagozatok, hogy
visszaépítsék a civilizációs, kulturális
szokásokat az emberek életébe.

Beszélgetés Orbán Viktorral az Újbuda szerkesztőségében
legnagyobb problémája hatványozottan jelentkezik a lakótelepeken. Én a
szüleimmel sokáig lakótelepen éltem,
ott tapasztaltam: attól még, hogy egymás hegyén-hátán élünk, nem lépünk
kapcsolatba egymással. Mindenki
hazamegy, és a bezárt ajtó mögött
éli az életét. A másik probléma pedig
műszaki természetű. Elöregedtek a
panellakások, gondot jelent a szigetelés, az energiafogyasztás miatt állandó
veszekedések vannak ott, ahol nem
tudták megoldani az egyéni mérést.
A felújításuk óriási beruházás, s noha
egyelőre nem okoz katasztrófát, de tíz
év távlatában már számolnunk kell az
első statikailag is megrendülő építményekkel.
n

Egy önnel készült interjúkötetben
olvastam, hogy a lakótelepre beköltözve szokott rá a kádban olvasásra.
Megvan-e még ez a szokása?

Nincs kádunk, csak zuhanyzónk.
Egyébként az első önálló lakásunk
a feleségemmel Szolnokon egy panellakás volt. Így elég jól ismerem a
panelvilágot.
n

Még mindig a főváros: egy külföldi
kollégájának, mit mutatna meg hirtelenjében Budapestből?

Ha valaki a kultúrán kívül, ami
számtalan lehetőséget kínál, valami
különlegesre kíváncsi, akkor két dolgot szoktam javasolni: a barlangrendszereket – például a Budai Vár alatt –,
illetve a gyógyfürdőket. Akit egyszer
sikerül elcsalni a Rudas Fürdőbe, az
beleszerelmesedik Budapestbe. Ezek a
XV-XVI. századi építészet hamisítatlanul fennmaradt lenyűgöző emlékei.
A tehetősebb látogatókat a Gellértbe
célszerű küldeni, a barokkosabb ízlésűeket pedig a Széchenyibe. De első
helyen mindig a Rudast ajánlom.
n

A Nemzeti Petíció sokak szerint
baloldali gondolatokat fogalmaz
meg. A Fidesz újabb irányváltásának
vagyunk e hetekben szemtanúi?

fordítja létfenntartásra, egy nyugdíjas
pedig hetvenöt százalékát. Milyen életet lehet ebből felépíteni? Ma másfélmillió ember Magyarországon kétkezi
munkából él és hatvanötezer forint az
átlagkeresete. Ezek a problémák, ezekről érdemes beszélni!
n

Ugyanakkor viszont egyre kevesebb
munkavállalóra van szükség, mert az
új technológiák egyre nagyobb teret
hódítanak. Ilyen körülmények mellett, hogy lehet a biztonságérzetet
erősíteni?

Valóságos munkalehetőséget kell az
embereknek kínálni. Néhány hónapja ez a kérdés felvetődött az Európai
Néppárt kongresszusán, ahol a belga
és a holland résztvevők is az ipar
leépülését nehezményezték az uniós
államokban. Nem azt mondták, hogy
segélyt kell adni, hanem inkább meg
kell akadályozni az ipar egyre távolabbi régiókba áramlását. Meg kellene
tartani a gyárainkat, ahhoz, hogy az
emberek dolgozni tudjanak, vagy újakat kellene létrehozni. Nem fogadom
el fátumként, hogy a technológia
fejlődése miatt egyre kevesebb emberi
munkára van szükség. Véleményem
szerint az önkormányzatoknak kellene közmunka céljára jelentős forrásokat juttatni, hogy segélyezés helyett értelmes és a közösség számára hasznos
feladatokat tudjanak a munkanélkülieknek kínálni. Egyébként Romano
Prodi úrral beszélgettem két hete, igen
jól tájékozottnak tűnt magyarországi
ügyekben, és azt mondta, higgyem
el, a szakképzés és a mérnökképzés a
legnagyobb kincse Magyarországnak.
Ne engedjük, hogy a nyugat-európai divat úrrá legyen rajtunk, hogy
csak a szolgáltató szektor számára
képezzünk munkaerőt. Képezzünk
szakmunkásokat, és becsüljük meg a
mérnöki tudást, mert ez ott már leépülő félben van. Hiszek abban, hogy egy
gazdasági rendszer lehet munkán

alapuló. A munka a legfontosabb. A
munkahelyteremtést középpontba
kell állítani. Az államnak a magánszektor partnerévé kell válnia, hogy
az jól fizető munkahelyeket tudjon
létrehozni.
n

n

Váltsunk témát! Ön szerint ma a
néppártok idejét éljük, véleményünk
szerint viszont a médiapártok világát, és önnek is szerepe van abban,
hogy hazánkban is médiaeseménnyé
vált a politika. Kivitte a politikát a
parlamentből.

Nem a médiába vittem, hanem haza
az emberekhez.
n

A média pedig engedelmesen sétál az
esemény után.

A médiapártok korszakában akkor
sem hiszek, szerintem néppárti korszakok vannak továbbra is előttünk.
Nyugat-Európában a baloldali pártok előbb alakultak néppártokká, a
jobboldaliak csak később. Ebben a
régióban a jobboldaliak előbb válnak
néppárttá, a baloldaliak az örökség,
a szervezettség és tagságuk révén nehezebben mozdulnak ebbe az irányba.
A Fidesz Polgári Szövetséget azért
kellett létrehozni, hogy az emberek ne
a médiából értesüljenek a közéletről,
hanem mindenki részt tudjon benne
venni, hisz a közélet nem fölöttünk,
hanem közöttünk van. A kongreszszuson arról számolhattam be, hogy
140 településen van új Fidesz-csoport.
Mi vagyunk az a szervezet, amelyik az
ország legtöbb településén jelen van.
Ezzel még nem vagyok elégedett, a
következő két évben a jelenlegi 700
csoportot jó lenne megduplázni.
Tízéves távlatban pedig az ország
összes településén ott kell lennünk az
emberek között.
n

n

Hogy képzeli el a kibékülést?

Nem tartom drámainak az ország
helyzetét. Locsolóbál volt a minap
Felcsúton. Ismerek ott mindenkit, és
nagyjából meg tudom mondani, hogy
ki szokott balra és jobbra szavazni, de
a bálon mindenki ott volt. Amit az
újságok írnak, közel sem úgy van jelen
a valóságos életben. Egymás mellett
kell dolgozni, együtt kell menni a
nyugdíjas klubba, együtt kell táncolni
a locsolóbálon, és a gyerekeket együtt
kell iskolába vinni.
n

De még mindig nem magánügy, hogy
ki-kire adta a voksát!

Döntés kérdése, aki magánügyként
akarja kezelni, annak joga van hozzá. De azt sem szabad tolakodónak
tekinteni, aki elmondja, hogy hova
szavazott.
n

Ez nem megy szembe azzal a folyamattal, hogy kiábrándultak az
emberek a politikából?

Ne kerüljük ki a kampányt sem! Az
uniós csatlakozás tekintetében ön
szerint el lehet kerülni Írország kezdeti ügyetlenkedéseit? Egy felmérés
szerint idén csak hat százalékot
tudunk felhasználni az egyébként
rendelkezésünkre álló pénzekből?

A komoly problémák egyike, hogy
az utolsó két fejezet lezárása szakmai
kudarc – a pénzhez való hozzáférés
és az agrárfejezet lezárása is. Sokat
vesztettünk mi, magyarok, szemben
a lengyelekkel. Erről az ország keveset tud. A hat százalékot pesszimista
megközelítésnek látom, de komoly
veszély, hogy a papíron megnyert
összegnek csak egy töredéke kerül
Magyarországra. Míg a lengyelek automatikusan költségvetési támogatást
kapnak, mi erről lemondtunk, mert
úgy véltük, ha nem mondanánk le
erről a támogatásról, azzal azt bizonyítanánk, hogy úgysem tudnánk
elnyerni a lehetséges összegeket. Erre
az elhibázott logikára alapozva haladt
a magyar diplomácia, és rossz szerződést kötött.

Ez téves helyzetértékelés. Mindig
meglepődöm azon, hogy ez emberek
két nem túl tágas kategóriába erő-

„Elég jól
ismerem a
panelvilágot...”
szakolják bele a világot, vagyis jobb
és baloldalra osztják fel. Ha valaki
Bajorországban azt mondaná, hogy a
munka baloldali fogalom, azt hinnék,
elvesztette az eszét, hisz ott a kereszténydemokraták a munka pártja.
Vagy ha valaki Spanyolországban
a biztonságot baloldali értéknek
tekintené, akkor szintén csak furcsállanák, hiszen ott az Aznar-kormány
tette a legtöbbet a terrorizmus ellen.
Magyarországon sajnos hozzászoktunk ahhoz, hogy gondolkodás
helyett kategóriákat aggatunk a világ
jelenségeire, ahelyett, hogy megpróbálnánk őket megérteni. A munka se
nem jobb, se nem baloldali fogalom,
lakni mindenkinek kell és a biztonság
is mindenkinek egyaránt fontos. Egy
közéleti szervezetnek azzal kellene
foglalkoznia, ami az adott pillanatban
az emberek számára a legfontosabb.
Most a mindennapok biztonságát
fenyegeti a legnagyobb veszély, tehát
nem a szabadsággal vagy más egyébként igen fontos elvont értékekkel
kell foglalkozni. Ma a veszély az, hogy
egy átlagkeresettel rendelkező ember
a jövedelmének a hetven százalékát

De hogy lesznek a polgári körök a civil
élet mozgatói, ha kibékíthetetlen
ellentét uralkodik az országban a két
oldal között? Utóbbi megnyilatkozásaiban arról beszél, hogy a Kádárrendszerben egzisztáló idősebb
generációt is megértik. Hogy lehet
őket efelől biztosítani?

Egyszerű úgy politikát csinálni, hogy
mondunk a másikra valamit, de nem
helyes egyszerű, odavetett kategóriák
alapján dolgozni, hanem normális,
megértő, emberi viselkedéssel kell ezt
felváltani.

n

Innen Gazdagrétre tart. Tudja, hogy
aki ott megnyeri a választást, az nyer
az országban is?

Ezt nem tudtam.
n

Zih Zsolt

Exkluzív interjút adott az
Újbudának április 14-i gazdagréti
látogatása előtt Orbán Viktor, a
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
elnöke. Egyebek mellett az egykori
metródöntésről, a lakótelepi létről,
a munka világáról, és a generációk
közti megértésről beszélgettünk.
A helyszín az Újbuda Gellért téri
szerkesztősége volt.

5

Támogatom a metró építését. Remélem sikerül is megvalósítani.

Végül egy tippet szeretnénk hallani.
Mennyire nyerünk a brazilok ellen?

Ronaldo megsérült, ez növeli az
esélyeinket. Nem tudom, van-e még
ország éppen Brazílián kívül, aki
még sohasem vert meg bennünket.
Egy döntetlen kivételével mindig mi
vertük meg őket, ha jól emlékszem.
Az Alberték 3:1-re, Puskásék 4:2-re,
Esterházyék 3:0-ra – azt magam is
láttam 1986-ban a stadionban –, és
valahol még volt egy iksz. Az esélyek
jók, bízom a játékosokban, és az új
szövetségi kapitányban is. Győzelmi
esélyekkel lépünk pályára. Előzetesen,
én mindig ezt mondom, akkor is, ha
– utóbb – veszítünk.
Halász Lajos–Tallián Hedvig
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MOZGÁSSÉRÜLTEK KLUBJA

Keveháza u. 19–21.
MÁJUS 12. 14.00: klubnap.

VÖRÖSKERESZT CSEVEGŐ KLUB
Neszmélyi út 36., Idősek Otthona
MÁJUS 14. 14.00: klubnap.

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

A klub a 35-55 éves keresztény értelmiségiek tartalmas társas együttlétét segíti.
Jelentkezni lehet hétfőnként 17–18 óra
között. Információ: 395-3445 (20–22
között).
CUKORBETEGEK ALBERTFALVAI
KLUBJA AKH
Gyékényes u. 45–47.
MÁJUS 19., SZERDA: klubnap.

SZENTIMREVÁROSI EGYESÜLET SZIE
Himfy u. 9., Információ: www.szie.org.hu
BABAMAMA KLUB szerda délelőttönként
9.30–11.30-ig. GYERMEKNÉPTÁNC csü-

törtök délutánonként 16.15–17.45-ig.
EVANGELIZÁCIÓS SZAKOSZTÁLY: házas
hittan szerdánként 20.15

Művelődési ajánlat
A38  ÁLLÓHAJÓ
Petőfi híd budai hídfő. www.a38.hu
ÁPRILIS 29. 20.00 Emlékezés a holocaust
áldozataira. ÁPRILIS 30. 20.00 Musafir,

Hamed Khan (IND), La Familia (FR), Terne
Chave (CZ), Kanizsa Csillagai. MÁJUS 1. InFusion 3-4 – világzene, reggae, dancehall.
MÁJUS 56. – Európa Kiadó koncert
ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644
MÁJUS 8. 10.0013.00 Szín-játszó-műhely. MÁJUS 9. 10.0013.00 AKH Autós
Sport Klub edzés. MÁJUS 10. 18.00 az AKH

Opera és Dalstúdió fellépése az FMH-ban
(XI., Fehérvári út 47.). HÉTFŐ 14.00
16.00IG: Életet az éveknek Nyugdíjas
Klub, a Vöröskereszt 11/16 és 11/17 sz.
alapszervezete;16.0018.00IG: Családok
a Családokért Polgári Egyesület (klubnap);
18.30 AKH Gesualdo Kamarakórus (próba). KEDD 14.00: Albertfalvai Keresztény
Társas Kör Nyugdíjas Klubja. SZERDA
17.0019.00IG: Albertfalvai Polgárok
Köre. KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK: 17.00 callanetics; 18.00 ovistorna. CSÜTÖRTÖK
SZÍNHÁZAK
n FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Fehérvári út 47. T.: 203-3868
MÁJUS 12. 10.30 Csepp-csoda Meseszínház.

n KARINTHY SZÍNHÁZ
Bartók B. út 130. T.: 203-8994
ÁPRILIS 30. Dzsungel.
MÁJUS 8. Ön is lehet gyilkos.
MÁJUS 9. 14.30 Dzsungel;
19.30 Örült nők ketrece.
MÁJUS 13. Tanár úr, kérem!

A külön nem jelölt előadások
19.00 órakor kezdődnek.
n MU SZÍNHÁZ
Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
ÁPRILIS 28. 20.00 ÉS 29. 22.00 a Pont

Műhely Család című produkciója.
MÁJUS 78. 20 ÓRA Új Darabok/3 a
Budapest Tánciskola Műhelyéből (bemutató) szerkesztő: Angelus Iván
Torda Kata, Kovács Kata: Katakalitka
Bakó T. Gepettino: Pirikkia
Hód Adrienn: Szemérem
Murányi Zsófi: Falak mögött
Széphegyi Szilvia: Kacor
MÁJUS 9. 20 ÓRA Szabó Réka: Lomtalanítás
MÁJUS 1112. 20 ÓRA

Szabó Réka: Véletlen. Előadó: Mérő László
MÁJUS 13., 14., 15. 20 ÓRA stúdiószínpad
Árkádia -Dulay László: Hívás (bemutató)
n SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
ÁPRILIS 2930. Yorick.
MÁJUS 23. Kaddis önmagamért (Regős Pál).
MÁJUS 45. 2inl lin2 (Csabai Attila).
MÁJUS 8. Velencei kalmár (bemutató,

Somogyi István).
MÁJUS 1112. Háremmesék (bemutató,

A TV11 MŰSORA

társastánctanfolyamok gyerekeknek és
felnőtteknek.
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.0019.00IG és
SZOMBATON 10.0014.00IG internetezés.
BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók B. út 32. Tel./fax: 386-9038
HÉTFŐ 18.00: Tajcsi-csikung-foglalkozás.

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
XI., Etele út 55. T.: 371-2760
ÁPRILIS 30. 15.0017.00„Budapesti

séták” Nyugdíjas klub kirándulása a Budai
Várba.Találkozó 15.00 ÓRAKOR a Korona
Cukrászda előtt.
TANFOLYAMOK: vasútmodellklub; vasútmodell szakkör (10–18 éves korig); gerinctorna; kerámia szakkör felnőtteknek,
gyerekeknek; callanetic’s torna; fotóklub;
Ikebana klub; számítógépes tanfolyamok.
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
Sztregova u. 3. T.: 206-5300
ÁPRILIS 29. Fonó Pódium: Central Europe
Café (Peter Ogi zenekara). ÁPRILIS 30.
Mezei Szilárd Trió (Jugoszlávia). MÁJUS 5.
Téka. MÁJUS 6. Grencsó Kollektíva. MÁJUS
7. Nyeső Mari szólókoncertje. MÁJUS 8.

Arasinda, Karaván szerály. Vendég Somfai
Kara Dávid énekmondó. MÁJUS 12. Méta.
MÁJUS13. Fonó zenekar, vendég Frankie
Látó. A külön nem jelölt programok 20
órakor kezdődnek.
FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Fehérvári út 47. T.: 203-3868.
MÁJUS 7. 12.0017.00 véradás; 15.00
Uniós Nap, faültetés óvodásokkal. MÁJUS
8. 08.00 babaruhabörze; 19.30 Pannónia
Klezmer Band koncert és táncház. MÁJUS
9. 08.0014.00 hobbisok nyílt napja,cse-

re-bere és adásvételi börze.
HÉTFŐ 9.00–12.00-ig (csütörtök 9.00-től
is) Tücsök-zene: muzsika klub gyerekeknek; 16.00 akrobatikus rockyklub 4
évestől; 17.00 kezdő nindzsa 10–14 éveseknek; 17.00 gyógytorna; 17.00 és 18.00
latin aerobik hölgyeknek; 17.30 Hathajóga; 18.00 angol nyelvklub, holisztikus
klub, magnós klub; 19.00 Greenfields
ír táncház, hastáncklub. KEDD 15.30
nyugdíjas torna; 16.30 Etka-jóga; 16.30,
17.30 és 18.30 alakformáló torna;15.45
picúrtorna 3-4 éveseknek; 16.15 ovistorna; 17.00 gimnasztika 7-8 éveseknek,
Muzsikás Gyermektáncház és kézművesműhely; 17.45: klasszikus dzsesszorna
9-10 éveseknek; 18.30: ír sztepptáncklub;
19.30 Senior társastáncklub felnőtteknek.
Komáromi Judit).
A külön nem jelölt előadások 20.00 órakor kezdődnek.
KIÁLLÍTÁSOK
n ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI

GYŰJTEMÉNY

Pentele u. 8. T.: 208-6635

Állandó kiállítások: Római ásatások,
egyháztörténeti kiállítás, iskolatörténeti
kiállítás, Albertfalva önállóságának
évei 1819–1950-ig, az Első Magyar
Repülőgépgyár, borgyűjtemény, középkori rom Albertfalva területén. A 185 éves
albertfalva múltja és jelene, fényképeken.
Nyitva: kedden, csütörtökön 16–18-ig.
n BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók B. út 32. Tel./fax: 386-9038

2004. ÁPRILIS 28.  MÁJUS 12.
ÁPRILIS 28., n SZERDA
18.00 Ismétlés
20.15 Csőmontázs összefoglaló
20.45 A busmanok
21.10 A Főnix tv műsora
22.40 A 9STV műsora

ÁPRILIS 29., n CSÜTÖRTÖK

MÁJUS 8., n SZOMBAT
09.00, 14.00, 23.00 Ismétlés

MÁJUS 1.,

n SZOMBAT
09.00, 14.00, 23.00 Ismétlés

MÁJUS 2., n VASÁRNAP
09.00, 13.00, 23.00 Ismétlés
MÁJUS 3., n HÉTFŐ
04.00 Az ápr. 26-i adás ismétlése
18.00 Magazin 11
18.45 Sport 11
19.00 Hit és élet
19.05 Életközelben
19.15 SzivárványSzín
19.45 Biztos, ami biztos
20.15 Varázslók klubja
MÁJUS 4., n KEDD
18.00, 22.30 Ismétlés
MÁJUS 5.,

n

SZERDA

18.00 Ismétlés

SZERDA 9.30 (kedden is) Zsebi baba

játszóháza; 16.00 akrobatikus rocky
klub 4 évestől; 17.00 Egészségesen
Táplálkozók Klubja; 17.00 és 19.00 felnőtt
nindzsaedzés; 18.00 angol nyelvklub;
19.00 hastáncklub. CSÜTÖRTÖK 10.00
táncterápia hölgyeknek; 16.30 Etka-jóga,
Test-Lélek-Szeretet Klub; 17.00 és 18.00
latin aerobik; 19.00 hastáncklub; 19.15 ír
sztepptáncklub. PÉNTEK 9.30: Zsebi baba
játszóháza; 14.00: Bioptron fényterápia;
14.00 biovásár; 15.30 nyugdíjas torna;
16.30, 17.30 és 18.30 alakformáló torna;
15.45: picúrtorna; 16.15 ovistorna;
17.00 gimnasztika 7-8 éveseknek; 17.00
és 19.00 felnőtt nindzsaedzés; 17.45
klasszikus dzsessztorna. SZOMBAT 12.00
n CONGRESS PARK

HOTEL FLAMENCO
Tas vezér u. 7.

ÁPRILISBAN Csepeli pálma, bényi lászló,

Csobán András, Kovács Gombos Gábor,
Kecskés András, Bráda tibor, Molnár
József A víz című közös festménykiállítása.
n MOLNÁR C. PÁL GALÉRIA
Ménesi út 65. T.: 209-0179
MÁJUS 6. 11.0015.00 Első csütörtök mű-

vésztalálkozó. A galéria minden szerdán
15–18 óráig tart nyitva.
n RÉT GALÉRIA
Törökugrató u. 9 . T/F: 246-5253

10 éves a RÉT Galéria.

ÁPRILIS 24TŐL MÁJUS 12IG Kiss László

festménykiállítása.

n XI. KERÜLETI HELYTÖRTÉNETI

vész kiállítása. A szalon hétköznap 10–16
óráig tart nyitva.

MÁJUS 9.,

n VASÁRNAP
09.00, 13.00, 23.00 Ismétlés

MÁJUS 10., n HÉTFŐ
04.00 A máj. 3-i adás ismétlése
18.00 Magazin 11
18.45 Sport 11
19.00 Hit és élet
19.05 Égető kérdések
19.15 SzivárványSzín
19.45 Városlakó
MÁJUS 11., n KEDD
18.00, 22.30 Ismétlés
MÁJUS 12., n SZERDA
18.00 Ismétlés
20.40 Csőmontázs összefoglaló
21.10 A Főnix tv műsora
22.40 A 9STV műsora

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

n FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Fehérvári út 47. T.: 203-3868
MÁJUS 3TÓL 22IG„Sérült testben ép

MÁJUS 12IG Anastasia Sgourou fotómű-

CSÜTÖRTÖK

ÁPRILIS 30., n PÉNTEK
18.00, 22.30 Ismétlés

Ecsed u. 13.
MÁJUS 12IG Závodszky Ferenc Protrék cí-

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

n

MÁJUS 7.,
n PÉNTEK
18.00, 22.30 Ismétlés

Etele út 55. T.: 371-2760
MÁJUS 18IG Abonyiné Serbán Lia

lélek”c. Sérült művészek kiállítása.

MÁJUS 6.,
09.00 Ismétlés

09.00 Ismétlés

n SCHEFFER GALÉRIA
Kosztolányi D. tér 4. (a volt TÉR Galéria)
MÁJUS 14IG Kunkovács László fotóművész
MÁJUSBAN Fehér László, Kovács Gombos
kiállítása. ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka
Gábor, Konok Tamás festőművészek és
Margit Emlékszoba.
Szőllőssy Enikő, Lugossy Mária szobrászA galéria nyitva 14–18 óra között.
művészek A hegyen című közös kiállítása.
n BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI
n TETŐ GALÉRIA
KÖZPONT

grafikusművész kiállítása.

20.40 Csőmontázs összefoglaló
21.15 A Főnix tv műsora
22.10 A 9STV műsora

mű kiállítása. Nyitva hétfőtől csütörtökig
17–20 óra között.
KIÁLLÍTÓHELY

Erőmű u. 4. T.: 365-6126

Régészeti, építészeti, ipartörténeti
(Csonka János) emlékek. Egyszer volt DélBuda. Tájvédelmi körzeteink.
Nyitva minden szerdán 15–18-ig.
Csoportokat is szívesen látnak előzetes
bejelentkezés alapján.

PÉNTEK 17.00 középhaladó dzsesszbalett.
KEDD 18.00 numerológia (péntek 17.00
is). CSÜTÖRTÖK 18.00 Tae-bo aerobik. PÉNTEKEN 20.00 pingpong klub.
SZOMBAT 09.00 Comedia 2000 színházi
műhely. VASÁRNAP 15.30 kezdő, 17.00
középhaladó társastánc. VASÁRNAP 08.00

római katolikus szentmise.

SZENT IMRE PLÉBÁNIATEMPLOM
Villányi út 25. Tel.: 466-5886
MÁJUS 1. zsolozsma, reggeli dicséret

a 06.00 órai szentmise után, majd elsőszombati közös szentolvasó; 17.30 esti
dicséret. MÁJUS 3. 19.00 Mindentudás
Egyeteme prof. dr. Iván László előadása a
műegyetemi informatika Tsz épületben.
MÁJUS 5. 06.30 Placid atya felnőtt katézise a templomban. MÁJUS 7. 19.00 életige
imakör a Szt. Imre-házban (XI., Himfy
u. 9.). MÁJUS 8. sokgyermekes családok
közös kirándulása Ráckeve és környékére.
MÁJUS 9. egyházközségi zarándokút a
sandomierzi Lengyel–Magyar Kulturális
Központ megnyitójára. MÁJUS 11. 06.45
taizé imaóra a templomban. SZERDA:
18.30 Placid atya katézise; CSÜTÖRTÖK
20.00: fiatal házasok beszélgetése; SZOM
BAT 7.00 zsolozsma, reggeli dicséret,
17.30 zsolozsma, esti dicséret a Szent
Gellért oltáránál.
TIT STÚDIÓ
Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514
MÁJUS 3. akvarista szakkör: Szűréstechni-

kák; 18.00 gombász szakkör: Fák, bokrok
és gombák; 18.00 tengerimalac batárok:
Az állatorvos tapasztalatai. MÁJUS 6.
17.00 díszmadár klub: A díszmadarak betegségei; 17.00 Bonsai Egyesület: Bonszáj

alapfogalmak (diavetítéssel). MÁJUS 8.
10.00 madárpók klub, közös kirándulás
Pestkörnyékén.Gyűjtésfotózáshoz,határozás, hazai fajok bemutatása. MÁJUS 10.
18.00 gombász szakkör:Bepillantás a
Vértesgomba világába. MÁJUS 12. ásványbarát kör: Jordánia (diavetítéssel).
Tanulmányi kirándulások: MÁJUS 1. a
kirándulás helye megbeszélés tárgyát
képezi. Találkozás: 7.00 a Moszkva téri
metrókijárat előtt. Vezető: Németh Mária.
MÁJUS 8. Kamaraerdő. Találkozás: 08.30 a
Kamaraerdei Ifjúsági Park 41-es villamos
végállomásánál. Vezető: Nehéz Zoltán.

Túraajánlat
SOLIDARITAS SE.
MÁJUS 8. Bükk: Bükk–Felsőtárkány–

Sziklaforrás–Steinmetz ház–kisvasút. Táv:
10 km, szint: 100 m. Költség: 3000 Ft/fő.
Találkozó: 06.00 Népstadion Volán-pályaudvarnál. T.V.: Szatmári Andrásné.
OLAJIPARI TERMÉSZETBARÁT SE.
MINDEN SZERDÁN túra nyugdíjasoknak.

Találkozó: 7.20-kor a Moszkva téri metrókijárat (a hétvégi Budai-hegység túráira
szintén ez 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. MÁJUS 12. Mátra:
Tarjánka szurdok–Kékes-, Galyatető–
Ágasvár–Tar. MÁJUS 8. Vértes: Oroszlány–
Vértesszentkereszti rom– Oroszlány.
Táv: 22 km. MÁJUS 9. Budai-hegység:
Nagykovácsi–Nagykopasz–Szarvasárok–
Mamut fenyők–Budakeszi. Táv: 16 km.
Túravezető: Kremser Ferenc.

társastáncklub 14 évesig; 13.00 XI./11.
Lágymányosi Bélyeggyűjtő Kör; 15.00:
Önvédelem mindenkinek; 16.00 társastáncklub 14 éves kor felett.
VASÁRNAP 8.00 Budapesti Hobby Klub;
15.00: Nosztalgia klub.
GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Törökugrató u. 9. T.: 246-5253, www.c3.hu/~gkh
MÁJUS 3. ÉS 17. 15.00 gazdagréti nyugdíjas klub. MÁJUS 11. 14.00 A Kréta diáklap
szerkesztőségi összejövetele. HÉTFŐ,
SZERDA 16.20 callanetics; 17.30 aikido.
KEDD 10.00 eklektika klub. SZERDA 18.00

Szülők Gazdagréti Egyesülete, fogadóóra.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 16.30 mozgásiskola;
18.00 aerobik; 19.00 Kenpo karate. KEDD,
SZERDA, PÉNTEK 15.00 fashion dance.
PÉNTEK 8.30 ízületi torna; 18.30 nevető
jóga. VASÁRNAP 10.00 református istentisztelet. HÉTKÖZNAPOKON 10.0019.00
ÓRÁIG internetezés.
KARINTHY SZALON

Karinthy F. út 22. Tel.: 209-3706
MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN 18.00 Táncstúdió.

KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363
MÁJUS 7. 19.00 Kelenvölgyi Sramli Parti

osztrák,német és sváb dalok és táncok.
Info: Farkas Márta 06/20/2550-871.
HÉTFŐ 18.00: Happy Bike Team bringás
klub. HÉTFŐ, SZERDA ÉS PÉNTEK 9.00:
alakformáló torna. SZERDA 18.00: szteppaerobik.
SZERDA ÉS PÉNTEK 19.00: kondi torna.
KEDD 10.00 ÉS CSÜTÖRTÖK 14.00: Trilla
énekiskola; KEDD, CSÜTÖRTÖK 16.30:
akrobatikus rock&roll; 18.00: aikido.
KEDD 15.00 gyerek kézműves-foglalkozás;
17.00 ifjúsági klub. SZERDA 17.00: bridgeklub. PÉNTEK 18.00: festőiskola. MINDEN
HÓNAP ELSŐ HÉTFŐJÉN 15.00: nyugdíjas
klub. MINDEN HÓNAP ELSŐ PÉNTEKÉN:
autómodellklub.
ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644
MÁJUS 9. 10.0014.00 Futballbörze.
HÉTFŐ, SZERDA: 18.00 dzsesszgimnasztika; 19.00 kondicionáló torna. HÉTFŐ,
CSÜTÖRTÖK: 17.00 haladó dzsesszbalett
(csütörtök 18.00). HÉTFŐ, SZERDA,
PÉNTEK: 9.00 nyugdíjas torna. KEDD,
CSÜTÖRTÖK: 9.00 callanetics torna (kedd,
péntek 19.00 is); 10.30 Tarka színpad;
15.30 karate (kedd), 16.00 ÉS 19.00 (csütörtök); 17.00 óvodás balettiskola; 20.00
Tendency Sport Club (táncoktatás). KEDD,
PÉNTEK 18.00 szteppaerobik. SZERDA,

Zih Zsolt

Klubprogramok

Tavasz Újbudán

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A 2004. évi fővárosi foglalkoztatáspolitikai célú támogatás elnyerésére a Fővárosi Közgyűlés foglalkoztatáspolitikai bizottsága pályázatot hirdet.
A pályázat keretében támogatást kaphatnak azok a budapesti
alapítványok, egyesületek, egyéb civil, jellemzően nonprofit
szervezetek, amelyek elősegítik a Főváros foglalkoztatási helyzetének javítását, elsősorban aktív munkaerő-piaci eszközök
segítségével, különös tekintettel a hátrányos helyzetűek és a
diplomás munkanélküliek
reintegrációjára.
Egy pályázó csak egy pályázati céllal nyújthat be pályázatot.
Beérkezési határidő: 2004. április 30.
A részletes pályázati anyag átvehető a Fővárosi Önkormányzat
ügyfélszolgálati irodáján, illetve a foglalkoztatáspolitikai bizottság titkárságán (1052 Bp., Városház u. 9–11., I. emelet, 180).
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Hiteka – Köszöntjük egymást!

Találkozóra gyűltek a gyár volt dolgozói

A gyár, melynek dolgozói voltak, ma
már nem létezik – az összetartozás
tudata azonban még mindig összeköti
a hajdan volt munkásokat. A kilencvenes évek elején, a rendszerváltással kimúlt gyáróriásról, a Híradástechnikai
Gépgyárról van szó.
Az üzemen belül papírlapokra
fénymásolt nyilak igazítják útba
az érkezőket, egy hátsó, kevéssé
használt épület emeletére. Jobb kéz
felé aprócska büfé, bal kézre közepes méretű terem, bejárata mellett
„Hiteka – Köszöntjük egymást!”
feliratú transzparens, odabent sűrűn
állított székek, összetolással kialakított asztalsorok, s a múltidéző táblák,
mintha csak az osztályvezetők ajtajairól kerültek volna ide: „Igazgatóság”,
„Titkárság”, „Értékesítési osztály”,
„Termelési osztály”, „Szerszám műhely”, „Öntöde üzem”, „Gépgyártó
üzem”, „Elektromos üzem”…
– Ennyi osztály és üzem volt, tényleg?
– csodálkozik hangosan egy hölgy,
miután belép. – Jé, nem is emlékszem!
– Hát igen, a mai világban minden egész másként van. Már nincs
ilyen… – bólogat a társa; s helyben
is vagyunk: ma már a Hiteka – teljes
nevén a Híradástechnikai Gépgyár
– sem létezik. A rendszerváltással
felbomló szocialista nagyüzemek
egyike volt, a Hunyadi János utca 2.
alatti területén ma hotel, benzinkút és
egy autószalon osztozik, egyetlen egy

tanműhelye maradt meg a Hitekának,
ahol diákokat oktatnak.
– A gyár 1963-ban alakult, a hetvenes
évek közepéig csaknem ezerhatszáz
dolgozónak adott kenyeret. A mai kifejezéssel élve a Budafoki és Fehérvári
út közötti iparnegyed egyik mamutcége volt. A XI. kerület a nyolcvanas
évekre tehető fénykorában egyébként
majdnem ugyanannyi termelési értéket állított elő, mint Miskolc – sorolja

1989-ben ez a helyzet gyökeresen
megváltozott: a munkások létszáma
közvetlenül a rendszerváltás előtti
időkre mintegy százhatvan főre apadt,
a gyárat leépítették, majd megszüntették.
– A megfelelő kort elért dolgozók
nyugdíjba mentek, az „aktív tagok”
egy része a Dunakábelhez került,
de dolgoznak volt hitekások az
ÁBB elektrotechnikai gépgyárban,

„rozsdaövezetként” emlegett környék
kerül szóba:
– Ez a környék mintha leértékelődött
volna az önkormányzat szemében,
holott még ma is van benne potenciál,
s jobb együttműködéssel növekedési
pályára is lehetne állítani – mondja.
– Ha a környéknek lenne szabályozási
terve, már rég el lehetett volna adni a
ma kihasználatlanul álló területek túlnyomó részét. Szabályozási terv nélkül azonban eddig senki sem sietett
itt vásárolni – ám a dokumentum a
közelmúltban végre megszületett. Így
2-4 éven belül átalakulhat a környék

fotók: Zih Zsolt

A Budafoki úton mindig nagy a
forgalom, a BVM Épelem felé siető
emberek fel sem tűnnek. Pedig
nem mindennapos dolgaik intézése végett térnek be a kapun –
rendhagyó programra érkeztek,
melyet leginkább „kollektívatalálkozónak” lehetne nevezni.
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Bánsági György kerületünk volt alpolgármestere egykori munkatársai között

„Osztálytalálkozó”

az adatokat a házigazda, Pálinkás
János. – Egy időben az Egyesült
Magyar Gépgyárhoz, az EMAG-hoz,
majd a Csepel Művekhez tartozott.
Szovjet piacra termelt, többek között
autódiagnosztikai eszközöket, huzaltömlőző gépsort, tekercselőgépet…
Mindeközben jól kiépített szociális és
szabadidős intézményrendszer – bölcsőde, óvoda, sporttelep – állt rendelkezésre, s a dolgozók családjainak
gyermeknapokat is rendeztek…

arculata. Ha a képviselő-testületnek
nincs is pénze arra, hogy fejlesszen, a
befektetők attól még megtehetik.
– Máris tervbe van véve egy jégpálya,
egy új lakótelep, néhány szupermarket
építése, s egyes elképzelések szerint a
Lágymányosi-öböl térsége szórakoztatóipari centrummá válik – sorolja
az elképzeléseket Balázs György önkormányzati képviselő, a sportbizottság tanácsnoka, egyébként a Hiteka
egykori KISZ-titkára, s a találkozó

s kisebb káeftékben is – mondja
Pálinkás János. Egyébként ő maga is
a Hitekában kezdte szakmunkástanulóként, s ott szerezte az első diplomáját
is, csak a gyár megszűnése után került
– csődbiztosként – a BVM-hez, melynek ma első embere, s ilyen minőségben biztosít helyszínt a hitekások
találkozójához.
Ugyanakkor mint igazgató,
nem csak a múltat látja, mikor az
egykor iparnegyedként, ma csak

szervezője. (S ha már politikusok
kerültek szóba: Bánsági György jelenlegi fővárosi képviselő egykor szintén
hitekás volt.)
– Az első, félig-meddig spontán összejövetelt még ’94-ben tartottuk, a gyár
sportpályáján, s olyan hatvan-hetven
ember jelent meg – meséli Balázs
György. – Akkor vetődött fel az ötlet,
hogy jó lenne ezt a találkozót rendszeressé tenni, s mondjuk ötévenként
megismételni, abból kiindulva, hogy
leginkább csak temetésekkor találkozunk, pedig jó lenne fehér asztal
mellett is szót váltani. Másodszorra
tehát ’99 novemberében találkoztunk,
s voltunk vagy kétszázötvenen. S most
ismét letelt öt év… A terem hamarosan szűknek bizonyul, a volt dolgozók
alig férnek el; a falra vetítve az öt-,
illetve tíz évvel ezelőtti találkozón
felvett videofilm pereg, de az emberek
leginkább egymásra figyelnek. Tréfás
és komoly, aggódó és viccelődő megjegyzések röpködnek a levegőben:
– Szervusz, alig ismertelek meg! Pedig
emlékszem, annak idején te álltál
a kerékkiegyensúlyozó gép mellett
azon a reklámfotón! Bár azóta csak
fiatalodtál!
– Legutóbb a marós Karcsi temetésén
találkoztunk…
– Hiába, hullanak a népek, nagyon
hullanak…
– Mit iszol?
– Köszönöm, semmit, cukros vagyok.
Pedig annak idején a tütüt is, a sört is
megittam…
– Abbahagytam a sportot is, pedig
együtt pingpongoztunk, emlékszem,
de ma három állásom van, közben
nem lehet… Felszedtem vagy húsz
kilót, azért nem ismertél meg…
A beszélgetés tehát beindult, régen
találkozott kollégák ismerik fel, vagy
ismerik meg újra egymást; s felvetődik
az ötlet: a következő találkozóig nem
kéne újabb öt évet várni.

Raiffeisen hirdetés
álló film, az Újbuda 2004/6, szám, 7. oldaláról átemelni

Regényi Huba
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Száz évre építjük házainkat
Beszélgetés Csizy Dezsővel, a Kondorosi Lakónegyed beruházó cégének ügyvezető igazgatójával

Számtalanszor előfordul, hogy a fiatalok
lakáshoz jutás és hitelszerzés érdekében szüleik otthonát ajánlják fel fedezetként a banknak. Beszélgetőtársam, Csizy Dezső azonban
huszonöt évesen már három fiúgyermek
édesapjaként, saját otthonukat terhelte meg,
hogy boldogulni tudjon.
Eleinte háromlakásos, majd egyre nagyobb számú lakásból álló társasházakat
épített Budán. A 35 éves ingatlanfejlesztő
jelenleg egy 1600 lakásból álló épületegyüttes
– a Kondorosi Lakónegyed első ütemének
– megvalósításába fogott. A négy fiával és
feleségével Újbudán élő családapát tavaly beválasztották az ötven legsikeresebb fiatal magyar közé. Vele, róla és a nagy vállalkozásról
beszélgettünk.
n

Az ön életében rendkívül fontos szerepet tölt
be a család. Hogyan merte mégis a családi
otthont kockáztatni a kezdetekkor?

Az Ybl Miklós Építőipari Főiskolán mélyépítést tanultam, majd egy banknál értékbecslőként és beruházás-elemzőként kezdtem el
dolgozni. 1993 körül a fellendülő gazdaságban rengeteg hitelkérelemmel foglalkoztam.
Ezek kapcsán sokféle vállalkozás hátterébe
nyerhettem bepillantást, így komoly szakmai
tapasztalatra tettem szert. Lukács Ferenccel

– aki a középiskola óta a barátom és hosszú
ideje üzlettársam – azon gondolkodtunk,
hogy saját vállalkozásba kellene kezdeni.
De még a közös vállalkozás beindítása előtt
építettünk egy családi otthont, mellyel anynyira eladósodtunk, hogy a törlesztőrészlet
a fizetésemből nem volt kigazdálkodható.
A tapasztalatom viszont volt már akkora,
hogy feleségemmel együtt eldöntöttük, belevágunk egy beruházásba. Később Feri barátom is csatlakozott hozzánk, aki az építkezés
szakmai irányítását végezte, míg én az előkészítés, a szervezés és az értékesítés feladatát
láttam el. Ez a munkamegosztás azóta is megmaradt közöttünk.
n

Nem tartott attól, hogy a jelentős hiteligény
miatt már rögtön a kezdetekkor eladósodik?

Többen mondták, hogy sokat kockáztatok,
de sosem éreztem, hogy valóban nagy lenne a
kockázat. Korábbi tapasztalataimból tudtam,
hogy a cégnek hitelképesnek kell maradnia. És hittem a sikerben! Úgy alakítottam
a beruházásokat, hogy mindig több legyen
a befektetett érték, mint amennyi hitelt kértem
hozzá. Lakásunk csupán fedezetnek kellett, de
igazán sohasem volt kockára téve.
n

Mi alapján döntött úgy, hogy lakásépítéssel
kíván foglalkozni?

Amihez az ember ért, azzal próbál boldogulni.
A baráti körünkben akkoriban sokan kezdtek
vállalkozásba – sikertelenül. Az ingatlanbefektetésben nekem az tetszik, hogy valódi
érték hozható létre. Bármely használati cikk,
gyári termék idővel elveszti az értékét. Mi az
ingatlanjainkat több generációnak építjük.
n

Milyen képességek kellenek ahhoz, hogy az
embernek legyen bátorsága belefogni 1600
lakás megépítésébe?

Szokták mondani, hogy aki jó tanuló az iskolában, biztos az életben is helyt fog állni. De ez
sem megdönthetetlen igazság, hiszen míg Feri
a legjobb volt az iskolában, én nem voltam
különösebben jó tanuló. A vállalkozáshoz viszont jó érzékem van, ezt örökletes dolognak
gondolom. Emellett a stratégiai érzéken kívül
jól kell bánni az emberekkel, és egyszerre több
dolgot is világosan át kell látni. Az üzleti érzék
ezekből a tényezőkből áll össze.
n

Céljukat, hogy Budán piacvezetővé váljanak,
sikerült-e elérni? Miért döntöttek a Kondorosi
úti terület mellett?

Budára a kockázatcsökkentés miatt esett a választásunk. Sok ingatlanközvetítőt megkerestünk, mielőtt megvettük az első budai telket,
és valamennyien azt tanácsolták, hogy a II. és
a XII. kerületben építsünk. A kisebb társasházak után így épült fel a Labanc utcai ingatlan,
a Szépilona Lakópark és Sportközpont is.
Idővel elterjedt, hogy becsületesen állunk a
munkához és a vevőkhöz.
Az elmúlt időszakban már azt kerestük, hogy
hol tudnánk nagyobb mennyiségben olcsóbb
kategóriájú lakásokat építeni. Előnyös egy
helyen sok lakást építeni, és a cégnek komoly biztonságot ad, hogy nyolc évre előre
tervezhet. A XI. kerület pedig egy nagyon
dinamikusan fejlődő része a fővárosnak, ezért
a kerületben további terveink is vannak!
n

Mit jelent ebben a szakmában a becsületesség?

Nagyon sok csalódás éri az embereket, amikor nem azt kapják, amire szerződtek. Az
újépítésű társasházaknál a szerződést többnyire már jóval a lakások megépülése előtt
megkötik. Számos vállalkozó olyasmit ígér,
amit azután nem tart be. Mi mindig betartjuk
a szerződésben foglaltakat. Sőt, a Labanc utcai
beruházásunk vevői elmondták, hogy jobb

minőséget kaptak, mint amit gondoltak. Arra
törekszünk, hogy mindig alkossunk valami
többletet, hiszen boldogító érzés látni a kellemes meglepetést az emberek arcán.
n

Milyen érvek szólnak a Kondorosi Lakónegyed
mellett, miért ajánlja ezeket a lakásokat a
leendő albertfalvaiak részére?

Ezek a társasházak felszereltségükben, a beépített anyagok minőségében és a korszerű
gépészeti megoldásoknak köszönhetően jóval
modernebbek, színvonalasabbak az évtizedekkel korábban építetteknél. Csak a példa
kedvéért: valamennyi lakásban kiépítjük az
internet eléréséhez szükséges csatlakozást,
és természetesen egyedileg mérhető a fűtési
hőenergia-felhasználás. A lakásokhoz garázs
is tartozik.
n

Hogy áll a Kondorosi út 8. szám alatt lakók
ügye mióta önök a tulajdonosok?

A Kondorosi 8.-ban lakók ügyét megoldottuk.
Az önkormányzattal karöltve biztosítottuk a
lakók számára, hogy másik lakást tudjanak
vásárolni. Mióta mi vagyunk a terület tulajdonosai, megszűntek a botrányok.
n

Mikor költözhetnek be az első lakók a
Kondorosi Lakónegyedbe?

Egy ütemben, két év alatt négyszáz lakást építünk. Az első ütem 2005-ben készül el, azaz
jövő év közepétől már folyamatosan megkezdődik a lakások átadása.
n

A jól felfogott gazdasági érdeken kívül
számomra úgy tűnik, mintha missziónak is
tekintené ezt az otthonteremtési munkát.

Ez így igaz. Jó olyasmivel pénzt keresni, ami
másoknak örömet okoz.
(x)
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Tiszteletadás a Fonóban

Alternatív gyógymódok

Édesanyák ünnepnapja
Az anya minden gyermek és felnőtt szívében különleges helyet
foglal el. Ő az, aki számára mindig
mi, a gyermekei vagyunk a legfontosabbak.
Gyakran észre sem vesszük, mennyit
fárad azért, hogy meleg, biztonságot
jelentő otthonunk legyen. Őrá gondolunk minden május első vasárnapján.
A Fonó Zeneház anyák napi tiszteletadásra várja az édesanyákat május
9-én, vasárnap 10 és 13 óra között. Az
ingyenes rendezvényen Molnár Gyula
polgármester mond köszöntőt.
Az anyák tiszteletére az első ünnepségeket az ókori Görögországban
tartották tavasszal. Az istenek anyjának, Rhea istennőnek adóztak kegyelettel. A kereszténység elterjedésével
előtérbe került az anyaszentegyház
tisztelete, amely az édesanyához
hasonlóan az életet adja és megvéd
minden ártalomtól. Az idők során
az egyházi ünnep összenőtt az anyák
napjának megünneplésével. A 17. században Angliában a nagyböjt negyedik vasárnapján ünnepelték az édesanyákat. Anna Jarvis nevéhez fűződik
az anyák napjának hivatalos ünneppé
nyilvánítása. Nyugat-Virginia lett az
első állam 1910-ben, amely hivatalos
ünneppé tette az anyák napját.
Európában az első világháború
után Dániában, Finnországban,
Törökországban, Olaszországban és
Belgiumban az amerikaihoz hasonlóan szintén május második vasárnapja
lett az anyák ünnepe. Az amerikai
hagyományt hazánkban a Magyar
Ifjúsági Vöröskereszt honosította
meg, és az ünnep összekapcsolódott
a májusi Mária-tisztelet hagyományával. Az első megemlékezést 1925-ben
szervezték. 1928-ban miniszteri rende-

let a hivatalos iskolai ünnepélyek közé
sorolta az anyák napját, amelyet az
amerikai hagyománytól eltérően május első vasárnapján tartunk.
A Fonó hagyományt kíván teremteni az édesanyáknak, nagymamáknak szóló ünnepi rendezvényével.
Amíg a gyermekek táncolnak, ajándékaikat készítik, addig az ünnepeltek
verseket hallgathatnak a Csillagjáró
Általános Iskola növendékeinek elő-

adásában, és a Makám és Lovász Irén
ünnepi koncertjén is részt vehetnek.
Borosné Tóth Irén és Markó Mónika szervezők szeretnénk kedveskedni az édesanyáknak. Lesz egészségügyi prevenciós program, kozmetikai
és wellness-tanácsadás, könyvbemutatók és utazási ajánlatok közül
választhatnak. Készülnek különleges
sütemények és egyéb meglepetések is.
(wihart)

Érdekes
eredmények
Hippokratész-napokat tartott április közepén a Hippokratész Medicentrum. A fórumon az érdeklődök
megismerkedhettek a rendelő
munkamódszereivel, majd a nap
végén kérdéseket tehettek fel az
orvosoknak.
A Hippokratész Medicentrum filozófiája szerint a teljes értékű gyógyítás
elképzelhetetlen a betegségek lelki
okainak feltárása és ezek kezelése
nélkül. Ezzel az úgynevezett holisztikus szemlélettel nem a bajok tüneteit
szüntetik meg, hanem magát a kiváltó
okot, sőt sok betegség kialakulását is
meg tudják előzni.
A medicentrumban nemcsak a
konkrét betegséget gyógyítják, hanem
az egész embert. A rendelőben olyan
alternatív gyógymódokkal dolgoznak,
mint a homeopátia, akupunktúra,
Bach-virágterápia. A beszélgetésen
kiderült, hogy mire alkalmazható a
biorezonancia, a mágneságy, valamint
az is, hogy annak, aki aláveti magát az
itteni kezelésnek, búcsút kell mondania az eddigi táplálkozási szokásainak,
hiszen itt teljesen új étrendet javasolnak. A magas gyógyulási eredmény a
komplex módszernek is köszönhető.
Bandics István főorvos felhívta a
figyelmet, hogy ezen módszerek alkalmazása kizárólag orvosi felügyelet
mellett javasolt, hiszen a szakember
ismeri az esetleges mellékhatásokat,
ő tudja, milyen kiegészítő kezelésekre
van még szükség.
A rendelőt felkeresőknek hasznos
tanácsokat is adnak, mindenkinek
adott a lehetőség, hogy javítson az
élethelyzetén.
Leopold Erika

Piaci percek

A csarnokban bőséges
a zöldség és a hús kínálata
A legbiztosabb jele a közelgő tavasznak,
hogy egyre jobb áron lehet válogatni
olyan vitamin forrásunkat biztosító zöldségek között is, mint a retek, az uborka.
Továbbra is kaphatóak az ilyenkor még
különlegességnek számító gyümölcsök, mint a szőlő, vagy a sárgadinnye.,
természetesen importból, s az annak
megfelelő áron.…
A gyümölcsöt és zöldséget áruló pultok
továbbra is roskadoznak a hazai és külföldi termékektől, a hentesboltok is tele
Áru megnevezés:

sárgarépa
sertéscomb
gyökér
sertéslapocka
zeller
sertéskaraj
burgonya
csirkecomb
vöröshagyma
csirkemell
paradicsom
csirkeaprólék
paprika
csirke farhát
karfiol
pulykamell
fejes káposzta

Ár: tól-ig (Ft)

148–160
758
368–498
758
268–400
838
98–180
398–428
128–168
700–950
348–700
315
700
125–128
248–400
1050–1200
58–100

vannak mindig friss áruval. A csarnok
mintegy 200 elárusítóhelyen és 74 üzletben várja a vásárlókat. Amennyiben
hosszúra sikeredne a vásárlás, a legfelső
szinten pihenésképpen több konyha és
kifőzde ételeivel és italaival frissíthetik
magukat.
A csarnok hétköznapokon reggel fél
héttől este hat óráig, szombaton pedig
délután egyig várja a vásárlókat.
A virágárusok pavilonjai hétvégén is
nyitva vannak, 18 óráig.
Áru megnevezés:

kelkáposzta
marha lábszár
fejes saláta
marha felsál
uborka
ponty szelet
retek
tojás
karalábé
gomba
alma
körte
szőlő
citrom
narancs
mandarin
banán
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Ár: tól-ig (Ft)

180–200
1078
98–140
1098–1150
248–350
1200
40–98
18–23
98–140/db
300–650
100–300
698
698
298
168–298
248
228

Opera- és dalstúdió Albertfalván

Érték a hallgatóságnak
Kerületünkben sok neves személy
él, de megtörténik, hogy csak
akkor szerzünk róluk tudomást, ha
valamilyen hasznos cselekvésük
miatt reflektorfénybe kerülnek.
Barna István ezüstkoszorús énekes
abban az utcában lakik, ahol az
Albertfalvai Közösségi Ház működik.
Az, hogy ötlete megvalósításához itt
kapott helyet, már nem a véletlen műve. Először arról a különös életpályáról
beszélgetünk, amit eddig bejárt.
– Az Egri Érseki Tanítóképzőben még
kántornak tanultam, de az iskolák
államosítását követően célt kellett
változtatnom. Érettségi után ugyan
sikeres meghallgatáson vettem részt
a Zeneakadémián, de édesapám nem
volt lelkes, hogy zenei pályára készülök. Mivel jó sportoló voltam, elvégeztem a Testnevelési Főiskolát. l957-től
éveken át a Rákóczy Gimnáziumban
oktattam testnevelést. Később szakfelügyelőként dolgoztam.
Azért a zenei álmaimról sem
mondtam le. Énekelni magánúton tanultam. Egy időben kórustag
is voltam, de a tanárnőim ezt nem
helyeselték: szerintük a közösségben
visszafogja magát egy erősebb hangú
énekes, és az a bátorság is elszáll
belőle, hogy szólóénekesként álljon a
pódiumra.
Egy ideig a tanítás mellett felléptem közönség előtt, de a kétféle foglalkozás időben nehezen illeszthető
össze, és valójában csak az 1990-es
nyugdíjba vonulásom után mélyülhettem el jobban a zenei, énekesi foglalatosságban. Rengeteg gyenge műsort
láttam, olyan előadókkal, akik még a
kottát sem ismerik. Arra gondoltam,
hogy az édesanyák vagy éppenséggel
az idősek, akik ezen műsoroknak

hallgatói voltak,
többet, nívósabbat érdemelnek.
Pályámon
megszereztem
a szórakozató
területen való
fel lépések re
jogosító magánénekesi bizoBarna István
nyítványt, majd
egy oklevelet érdemeltem ki, amely
a magyar nóta nemzetközi szemlén
való fellépésemet ezüstkoszorúval
díjazta. Vágytam arra, hogy szerte az
országban – és természetesen elsősorban a mi kerületünkben – az ünnepi
eseményeket olyan népszerű, ismert
opera- vagy dalműsorokkal tegyük
maradandó élménnyé, amelynek
előadói tiszta forrásból merítenek,
és értéket adnak hallgatóságuknak.
Vállalkozásom csak valami intézményén keresztül támogathatja a kerületi
önkormányzat, jelezték, amikor kéréssel fordultam a vezetőihez terveim
támogatását illetően. Ők javasolták
színhelyül az AKH-t, ahol énekeseink
számára zongorát, próbalehetőséget
és korrepetitort biztosítottak – térítésmentesen –, és szeretettel fogadott
bennünket a ház vezetője, Csuhainé
Nagy Zsuzsanna. Nem túlzok, ha
azt mondom, lejártam a lábam, míg
összeállt a jelenleg közel 30 főből álló
csapatunk. Sorolhatnám a neveket,
milyen értékes személyiségeket sikerült a jó ügy mellé állítanunk, de
csak a piramis tetejét említem: Szilfai
Márta operaházi magánénekest. Akik
pedig zongorán kísérnek bennünket
– Hegedűs Valér zongoraművész és
Bíró Attila, az Operaház nyugdíjas
karnagya.
Moldován Ibolya

TÖLTSÖN EL VELÜNK
EGY HALNAPOT!
Halételek Országos Ünnepe
Gasztronómiai Fesztivál 2004. május 15.
Budapest - Városliget
(A Petőfi Csarnok és a Vajdahunyad vára közötti terület)

Halételkóstoló és családi halfőző verseny
Akváriumi bemutató
Látványfőzés
Ügyességi vetélkedők
Népművészeti vásár
Népszerű zenés produkciók
Eseménydús gyermek játszóház
Pompás halételek ismert halászcsárdák kínálatából
A családi halfőző versenyre várjuk a nevezéseket!
Szervező:
Haltermelők Országos Szövetsége és Terméktanácsa
Telefon: 06-1-355-7019, 06-1-214-2641,
www.haltermosz.hu

10

HIRDETÉS

ÚJBUDA 2004. ÁPRILIS 28.

KÖZBIZTONSÁG

2004. ÁPRILIS 28. ÚJBUDA

Egymásra lövöldöztek a kerületi képviselők

Komoly betörési sorozatot produkált
egy négyfős társaság április 12-én az
Etele úton. Először a 39. szám alatti
lakóház pincéjébe hatoltak be, s elvittek onnan egy Honda típusú robogót.
Értéke 180 ezer forint. Egy órával
később már a 49. szám alatti ház pincéjében garázdálkodtak, két tárolót is
feltörtek. Az egyikből például négy
gépkocsifelnit zsákmányoltak, sőt innen is elvittek egy Honda robogót.
A rendőrség kiderítette, hogy egy
kínai állampolgárságú kereskedő
még ugyan ezen a napon késő este
megvásárolta tőlük a két kismotort.
A hatóság természetesen házkutatást
is tartott a gyanúsítottak lakásán, illetve a kereskedőnél. A gyanúsítottaknál különféle, bűncselekményekből
származó tárgyakat talált, a kereskedőnél pedig további motorokra, sőt
kerékpárokra is bukkant. Eredetük
ismeretlen, illetve az egyik kerékpárt
felismerte tulajdonosa, akitől azt
nemrég ellopták. A vizsgálat során
fény derült arra is, hogy a kérdéses
időszakban 28 rendbeli pincefeltörést
jelentettek a kerületi kapitányságon.

Egy kis vasgyűjtés
Április 15-én, este tíz előtt néhány
perccel futott be a Budaörsi út és a
Szent Kristóf utca kereszteződéséből
a polgárőrök kérése a rendőrségre,
intézkedést kértek. Járőrözésük során
megleptek egy férfit, aki éppen egy
fém oszlopot fűrészelt. Amint megjelentek a polgárőrök, gyorsan a fűbe
dobta a fűrészt, s igyekezett odébb
húzódni. Kiderült, hogy van egy társa
is, aki néhány méterrel távolabb ácsorgott és figyelt, hátha közeledik valamilyen veszély vagy egy rendőrautó.
Pechjük volt a tolvajoknak, a polgárőrök kocsiján nincs megkülönböztető
jelzés. A helyszínre érkező rendőrök
nem messze a kérdéses oszloptól találtak egy 3 méteres alumínium staffnit
is, amelyen szintén fűrészelés nyomai
látszottak. A két férfi egymásnak
ellentmondó válaszokat adott a rendőrök kérdéseire, még azt is tagadták,
hogy a fűrész az ő tulajdonuk lenne,
de azt beismerték, hogy vasgyűjtésre indultak. A helyszínre érkezett
a Közvilágítási Kft. szakembere is.
Ekkor kiderült, hogy egy másik fémoszlopot éppen az elmúlt napokban
fűrészeltek ki ismeretlen tettesek. Az
ügyben vizsgálat indult.

Fizetés nélkül távozott
Viszonylag csekély kárt okozott az a
férfi, aki nemrég behajtott az egyik
kerületi benzinkúthoz sötét színű,
Audi A6-os személygépkocsijával. A
kút dolgozóinak nem tűnt fel semmi
különös, hacsak az nem, hogy az

autónak nem volt elöl rendszámtáblája. A férfi nyugodtan megtankolta a
kocsit, majd visszaugrott a volánhoz,
gázt adott és elhajtott. Esze ágában
sem volt kifizetni a 17 ezer forintos
benzinszámlát. A kút dolgozói elmondták, hogy a 25 év körüli, 185
centiméter magas, szőkésbarna hajú
fiatalember prémes kabátot és sötét
nadrágot viselt az eset idején. Alakját
megörökítette a biztonsági kamera.

Nincs magyarázat
Kellemetlen hatása lehet a mérték nélkül fogyasztott alkoholos italoknak.
Valami ilyesmi történhetett április
15-én azzal a férfivel is, aki előbb alaposan lehordott egy fialat párt a
Bártfai utcában, majd megrugdosta
Opel Corsa típusú gépkocsijukat,
amellyel éppen akkor parkoltak le.
Indíték, magyarázat nincs. A kárt 30
ezer forintra becsülte a sértett. A férfi
a rendőrökkel szemben is agresszíven
viselkedett, és nem akarta önként
alávetni magát a vérvételnek sem. Az
ügyben vizsgálat indult.

És jött a villamos
Vannak bizonytalan és talán túlságosan is óvatos autóvezetők. Vannak
türelmetlen és agresszív autóvezetők
is. Súlyos következménye lehet, ha e
két eltérő mentalitású ember az utakon találkozik. Jellemző és tanulságos
közlekedési baleset történt minap a
Fehérvári út és az Ulászló utca kereszteződésében. Egy személygépkocsi ki
akart kanyarodni az Ulászló utcából,
de csak várt és várt a vezetője, állítólag
több kínálkozó alkalmat is elszalasztott. A mögötte álló gépkocsi vezetője
azonban nem tudta kivárni mindezt,
s baloldalra kikanyarodott az előtte
álló autó mögül. Idegességében nem
vette észre, hogy nagy sebességgel
közeledik a 41-es villamos. Egyenesen
alá hajtott. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a balesetben senki sem
sérült meg. A véletlenen múlt...

Értékek a kocsiban
Egy Toyota típusú gépkocsi tulajdonosa értékeket hagyott parkoló autójában. Mindez a Mezőkövesd utcában
történt, április 16-án. Bűnözők – nyilván az utastérben hagyott értékek miatt – kiszemelték maguknak az autót,
és feltörték. Ruhákat, iratokat s egyéb
értékeket tulajdonítottak el a kocsiból,
melynek kinyitották a csomagtartóját
is. A lopással okozott kár 220 ezer
forint, ám a pénzben számolható veszteségnél jóval nagyobb bosszúság érte
a Toyota tulajdonosát. Különféle autók
iratai mellet egy kft. cégszerű bélyegzője, csekkfüzete és telephelyének
kulcsa is a bűnözők kezébe került.
Sinkovics

Nyílt nap a laktanyában
folytatás az első oldalról

A katonai rendészet és a készenléti
rendőrség egyesített alakulata villámgyorsan menekülésre kényszerítette a
„rendbontókat”.
A BRFK Közrendvédelmi alosztályának kutyás bemutatója elsősorban
a gyerekek körében aratott sikert.
A bemutató igen látványosra sikeredett. Védőruhás rendőrök játszották
a „rossz fiúkat”, akiket az „utcai
harcosként” emlegetett négylábúak
pillanatok alatt harcképtelenné tettek.
Mindenki meggyőződhetett arról,
hogy ezek az állatok nem ismernek
félelmet: az irányukba gépfegyverrel
tüzelő támadót is földre terítették!
A közönség ezután megtekinthette, hogyan zajlik egy védett vezető
megtámadásának elhárítása. Az
izgalmakat egy rendőrségi helikopter
fokozta: az amerikai gyártmányú
gép a laktanya udvarán landolt, ezt
követően az álmélkodó lurkók még
a pilótafülkébe is bemászhattak!
A rendkívüli odafigyelést igénylő
akciók sorát egy veszélyes bűnöző elfogásának imitálása tette teljessé.
A tömeg délben átsétált a közeli
rohampályához, hogy megtekintse a
katonákból és rendőrökből álló rohamcsapat akcióját, melynek során
felszámoltak egy „terrorista támaszpontot”. Az irdatlan mennyiségű
lőszer elpuffogtatása során a nézők
hallószervei kemény igénybevételnek
voltak kitéve.
Elérkezett az ebédidő: a honvédség jó házigazdához méltóan
mindenkit vendégül látott egy tányér
babgulyásra, a jóllakott társaság pedig
felfedezőútra indult. Látnivalóban
nem volt hiány! Rengeteg katonai és
rendőrségi gépcsoda várta az érdeklődőket. A közönség kedvence az a BTR
80-as páncélozott jármű volt, melyet
Irakban szolgáló honfitársaink is
használnak. Sokan voltak kíváncsiak
a gigantikus rendőrségi vízágyúra

is: a lengyel gyártmányú monstrum
a Fradi–Újpest mérkőzések állandó
szereplője, igaz, bevetésére még nem
került sor. Néhány méterrel arrébb a
kézifegyverekkel lehetett közelebbi
ismeretséget kötni. Kézről kézre jártak
a hatástalanított AK 47-es és M 16-os
gépkarabélyok, kattogtak a fényképezőgépek, a felmerülő kérdésekre
a tisztek készségesen válaszoltak.
Sok kérdés hangzott el a rendőrségi

paintballban mérte össze erejét: némi
meglepetésre a rendőrök diadalmaskodnak. A profik összecsapása után
a XI. kerületi Önkormányzat képviselői következtek. Görög András alpolgármester a kormánypártiak, Balás
Piri László frakcióvezető pedig az
ellenzékiek csapatát vezette. A terepszínű gyakorlóba öltözött politikusok
nem kímélték egymást! A kegyetlen
küzdelemből végül a kormánypártiak
kerültek ki győztesen, Molnár Gyula
polgármester vidáman gratulált az
övéinek. A döntőben a Balás Piri
Lászlóval megerősített kormánypárti

T. Szántó György

Rendőrségi hírek
Pincéket fosztogattak
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A katonákból és rendőrökből álló rohamcsapat akciója terroristák ellen

helyszínelési technikákat bemutató
sátorban is: a BRFK szakemberei bemutatták a fantomképkészítő
program működését, a különféle vizsgálati eszközöket és az önként jelentkezőkről még ujjlenyomatot is vettek.
Egy másik sátorban szakemberek
tájékoztattak a különböző kábítószerek hatásairól, veszélyeiről. Nevéhez
méltó hatású volt a Sokkoló Sátor: itt
a közelmúlt legsúlyosabb közlekedési
baleseteiről készült fényképek borzolták a kedélyeket, és talán néhány önjelölt autóversenyző is magába szállt.
Az eső lassan kezdett alábbhagyni, amikor a készenléti rendőrök és a katonák öt-ötfős alakulata

Kikapcsolódás

alakulat drámai csatában maradt alul
a rendőrökkel szemben. Képviselőink
derekasan helytálltak, a XI. kerület
rendőrkapitánya, Czellér Ferenc ezredes is elismerően szólt a politikusok
teljesítményéről.
A nyílt nap kulturális blokkal zárult: Tarján Pál operaénekes, a V-tech
együttes és Markos György humorista
szórakoztatta a közönséget. A rendezvény nagy sikerrel zárult, megközelítőleg ezren látogattak ki a laktanyába,
ám jó idő esetén biztosan még több
érdeklődő lett volna. Valószínűleg sok
fiatal indult úgy haza, hogy ő bizony
katona vagy rendőr szeretne lenni.
Dergán Ádám

Dr. Szilágyi Ibolya

ALLERGOLÓGIA
magánrendelése

a Szent Teréz Rendelőben.
Ételek, tartósítószerek,
fémek, vegyszerek,
fogászati anyagok
allergiájának kimutatása
több mint 100 féle allergénre.
Hörghurut, asztma kezelése,
homeopátiás gyakorlat is.
Cím: XI., Fegyvernek u. 52.
(a Profi mögött)
Előjegyzés: 203-6797
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SZABADIDŐ
HOROSZKÓP

Mostanában mintha kevésbé tudna
bánni az emberekkel. Nagyobb szüksége lesz a hidegvérére, mint általában.
Lassítson kissé, legyen diplomatikus,
és ha nemet kell mondania, akkor azt
tegye úgy, hogy azt mások ne érezzék
sértőnek. Jobban teszi, ha mostanában
nem köt bensőséges ismeretségeket,
mert később ebből kiábrándultság
származhat. Ha ruhákat vásárol,
tartózkodjon a harsány színektől és a
modern szabástól.

Az ön presztízse most magasan áll,
sőt még hatalommal is felruházhatják. Fogadja ezt könnyedén, anélkül,
hogy természete fontoskodóvá válna,
ne nyomjon el senkit határozott vagy
arrogáns modorával. Vigyázzon a
pénzére, csekk-könyvére és hitelkártyáira. Ha észreveszi, hogy valamelyik
hiányzik, az eltűnést minél gyorsabban jelezze. Társaságát próbálja megbízható emberekből kialakítani.

2004. ÁPRILIS 28. MÁJUS 12.

Próbáljon meg eleget tenni a kötelességeinek, és ne is álmodjon arról,
hogy sikerül kibújnia a felelősség alól.
Ha még nem házas, pezseg ön körül
az élet, még egy múltbeli szerelem is
felizzik. Munkája miatt el kell utaznia, sikerrel hajt végre egy különleges
küldetést, de tartózkodjon az alkalmi
kapcsolatoktól. Ügyeljen az önt körülvevő emberekre, ha néhány napot
és éjszakát valamilyen elbűvölő távoli
helyen tölt.

Új ismeretsége némi aggodalomra adhat okot, de ha szereti a kihívásokat, a
sors éppen a megfelelő embert sodorta
az útjába. Valaki különös magatartásával megsértheti az ön érzékenységét,
ám emiatt ne panaszkodjon másoknak.
Bármit is tegyen ebben az időszakban,
biztosan érett és logikus gondolkodásra
lesz szüksége. Legyen szigorú önmagához, takarékoskodjon, ne engedje, hogy
a divatos ruhák megingassák.

Beletörődik egy olyan helyzetbe,
amely korábban bosszantotta. Az a
véleménye, hogy jobbak a dolgok úgy,
ahogy vannak, mintha ugyanolyanok
maradtak volna, mint amilyenek
voltak. Idősebb rokonát jókedvre derítheti az ön magatartása, hozzáállása,
higgadt, érett gondolkodásmódja.
Ügyeljen a megjelenésére, foglalkozzon többet a ruhái stílusával és színösszeállításával, a hajával, a kozmetikumaival és az ékszereivel.

Legyen pontos a találkozóit illetően,
és munka közben is őrizze meg a nyugalmát. Valaki elhívja egy kellemes borozgatásra vagy vacsorára. Lehet, hogy
éppen ez volt az, ami hiányzott önnek,
hiszen most hangulatából adódóan
ilyesmire vágyik. Ha még nem házas, a
szerelmi élete sodró, és ez még fokozódik. Vásároljon ruhákat, haját modern
stílusban készíttesse el, próbáljon ki új
kozmetikumokat.

Töltse az idejét munkával. A kapkodás csak feszültté, ingerültté teszi.
Ha levelet ír, kerülje a kritikus hangszíneket. Hosszabb utazás előtt áll,
de bölcsebben teszi, ha egy lényegesen későbbi időpontot vár ki annál,
amit társa javasol. Használja kiváló
intellektusát arra, hogy jobban megtervezze és végrehajtsa a pénzügyivel
kapcsolatos dolgokat. Nyugodtan
számíthat arra, hogy életébe hamarosan jobb és kényelmesebb időszakok
köszönthetnek be.

Barátja érzelmi válságba kerül, lehet,
hogy teljesen összeomlik. Az ön hűségére, támogatására nagy szüksége lesz
az illetőnek. Önmagával is foglalkozzon:
vegyen új ruhákat, néhány CD-t, sőt
szerezzen be kisebb háziállatot, ami a
környezetében élhet, és az otthona díszévé válhat. Szokatlan ajándékot kaphat,
amiből rájön, hogy több nagylelkűség
szorult az ajándékozóba, mint azt ön
valaha gondolta volna.

Ez az időszak éppen megfelel a kalandos vállalkozásokra, a hosszabb
utazásokra, szerettei meglátogatására,
arra, hogy olyanokkal is találkozzon,
akiket eddig nem ismert, hacsak nem
közvetve. Üzleti érzéke most a helyzet
magaslatán áll, sikeresen vihet véghez
egy jelentős tranzakciót. Ha még nem
házas, akkor se hazudjon, ha nem érez
valódi szerelmet, bár a másik fél részéről sem számíthat teljes igazságokra.

Egyik barátjáról kiderülhet, hogy kiszámíthatatlan és undok. Vége szakadhat
egy barátságnak, amely régen vonzalommal és élménydús beszélgetésekkel
volt átszőve. Azt is vegye tekintetbe,
hogy az ön birtoklásvágyó természete
a barátja számára riasztóan hatott. Ha
partit rendez mostanában, boldoggá
teheti az ismerőseit, és kivívhatja egy
olyan ember tiszteletét, aki nagyra értékeli munkáját.

KERESZTREJTVÉNY
Fennáll a baleset és a sérülés veszélye.
Legyen óvatos az otthonában is, éjszaka ne botorkáljon sötétben. Orvosi
segítségre lehet szüksége, azonban
elképzelhető, hogy ezt nem kapja meg.
Előzőleg csúnyán látták el sérülését,
legyen kéznél segélycsomag, ami egy
mély vágáskor szükséges. Öltözködjön
jól, de egyszerűen, legyen önmaga.
Kerülje a vitákat, és próbálja megőrizni a személyes jó kapcsolatait.

Nagy kockázatot vállalhat, és valószínűleg ennek kellemetlen következményei lesznek. Itt az ideje, hogy
tisztázza, milyen szerepet is tölt be ön
egy ember életében. Tegyen le a kitérő,
ravasz cselekedetekről és szavakról.
Ne tegyen semmi olyasmit, amit mások elől kendőznie kellene. Vásároljon
ruhákat, most remek érzékkel, ízléssel
válogathat köztük. Élvezze a pénze
nyújtotta lehetőségeket, örömöket.
(Rebeka)

NÖVÉNYÁPOLÁS

A jó vetés

A komposzt

A vetés kényes munka. Ha hibázunk, az a növény fejlődésének
későbbi szakaszában jelentkezik.

A különböző szerves hulladékokból komposztálással kitűnő minőségű szerves anyag készíthető.
Környezetünk
rendbentartásáért
is sokat teszünk akkor, amikor a
lakóházunk, kiskertünk környékén
összegyűlt egészséges hulladékokat
(falevelek, gyomok, fahamu – káliumtartalma magas –, ételmaradvány,
lekaszált fű, szőlőtörköly stb.) feljavítva komposzttelepünkön érleljük, majd
újrahasznosítjuk.
A komposzttelepünknek a lakóházunk körül, a kiskertünkben olyan
helyet keressünk, amely magasabb,
félárnyékos, félreeső helyen van.
Mérete változó lehet. Egy átlagos
komposzttelep 3 méter hosszú, 2 méter szélességű és 1,5-2 méter magas.
Az alapot vagy ledöngöljük, vagy egy
ásónyom mélységben kitermeljük
a földet. Zivatarok, záporok során
összegyűlő vizet elvezethetjük, ha a
komposzttelep szélén árkot ásunk.
A komposzttelepre szánt hulladékokat 20-30 cm vastagságban rétegezzük. A rétegezésekkel párhuzamosan
vegyes műtrágyát szórjunk egyenletesen a hulladékra. Tápanyagértékét
növelhetjük, ha hozzájutunk galamb-,
vagy házinyúltrágyához, amelyet

Kertész Dániel

A kiskert tulajdonosok mind
nehezebben jutnak szerves trágyához. A tavaszi kerti hulladékok
összegyűjtésével elkezdhetjük
komposzttelepünk alapozását.

rászórunk az érlelendő komposztra.
A kívánt magasság elérését követően
azonnal földeljük le.
A komposzt felületét ne engedjük
elgyomosodni; levegőztessük szellőzőlyukon vagy időnként forgassuk át,
csapadékszegény időkben locsoljuk
meg vízzel. Körülbelül egy év elmúltával földszerű, jó minőségű komposzttrágyát kapunk. Kertünkben a talaj
tápanyag utánpótlására a komposzt
önmagában is elegendő. Ez azért is
igaz, mert a jó minőségű komposztban kétszer annyi nitrogén, foszfor
és mész, háromszor annyi kálium és
hatszor annyi magnézium van, mint
a kerti földben.
Az általunk készített szerves
anyag legnagyobb előnye, hogy hulladékból helyben, olcsón, egyszerűen,
mindenki által elkészíthető.

A szabadföldbe vetett magok többnyire a végleges helyet jelentik a kikelt
növénynek. Ennek az az előnye, hogy
a növény jobban tűri majd a szárazságot, és az átültetéssel járó stressz sem
éri a palántát.
A vetés talaját gondosan kell előkészíteni. Célszerű lehengerezni a talajt, mert a levegős talajban a magvak
gyökérzete nehezen kapaszkodik meg.
Az elültetett magvakra komposztföldet szórjunk. Ha ládába, cserépbe
vetünk, a föld laza szerkezetű, a nedvességet megtartó legyen. A kisebb
tömegű talaj könnyen kiszárad, ezért
gyakrabban kell öntözni.
A komposztföldet keverjük homokkal. A megfelelő minőségű és
nedvességű talaj markunkban összenyomva nem ragad össze, könnyedén
széthullik. A magvakat vethetjük
sorba, szórva vagy fészekbe. A vetés módjáról, annak sűrűségéről, a
növény vízigényéről és más fontos
dolgokról a vetőmag csomagolásán
olvasható tájékoztatás.
A vetés megkezdése előtt győződjünk meg a vetőmag csírázó képességéről, a csomagolás időpontjáról, mert
megfelelő tárolási körülmények között
is évek során csökken a vetőmagvak
csírázó képessége, csírázási erélye.
Bánhídi János

G. SÁRDY ANNA: BODZA
A költeményből idézünk három sort.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet első és
második sora (I, A, D, I). 13.
Szabószerszám. 14. Becézett férfinév.
15. Zenei félhang. 16. Présbe fog. 18.
Korrövidítés. 19. Szövevényes. 22.
Nátrium és kén vegyjele. 23. Spanyol
eredetű női név. 25. A test motorja.
26. A „Halotti beszéd” egyik szava. 28. Ismer. 30. Vadgalamb. 32.
Némán előz! 33. Lopja a napot. 35.
Asszonynévképző. 36. Csapadék.
38. Fesztelenül. 40. Klasszikus ikrek.
43. Morzehang. 44. Nemi jelleg. 45.
Halottat elföldel. 46. Kábítószer. 48.
Nóta egynemű betűi. 49. … és évek
(Kaffka). 51. Építőanyag. 52. Szlovénia
autójele. 54. Négylábú. 55. A mohamedánok szent könyve. 57. Költői
sóhaj. 59. Autós szálloda. 62. Olimpiai
csúcsszerv. 63. Raj betűi keverve. 64.
Állatot ellát. 66. Ődöng. 68. Oxigén
és berillium vegyjele. 70. Vasúti étterem. 72. Képző. 73. Első hegedűs. 75.
Levitézlett francia terrorszervezet.
76. Város Fehéroroszországban. 79.
Női név. FÜGGŐLEGES: 1. Nyomósító
szócska. 2. Nyálaz páros betűi. 3.
Kosztolányi Dezső költeménye. 4.
Huszár vezényszó. 5. Cégforma, röv.
6. Klasszikus kettős betű. 7. Albán

FORMA STÚDIÓ
ÉTELRECEPT

Görög ételek
Szkordália
5 db közepes krumpli,
1 fej fokhagyma, 4 dl olívaolaj, 2 db
citrom leve, kevés ecet, só, mandula
vagy dió.
ELKÉSZÍTÉS: A krumplit héjában megfőzzük, meghántjuk és összedolgozzuk a mixerben egy fej passzírozott
fokhagymával, az olajjal, a citromlével, egy kevés ecettel és sóval. Nagyon
ízletessé teszi, ha az egészhez hozzádolgozunk egy marék hámozott,
sótlan, darált mandulabelet. Ha diót
adunk hozzá, az is ízesíti, de megbarnítja. A szkordália kitűnő tőkehalhoz
és mindenféle panírozott halhoz.
HOZZÁVALÓK:

folyó. 8. Barátságtalan. 9. ÁÁÁÁ! 10.
Csuk és … (Gajdar). 11. Inkasszál. 12.
Becézett Oszkár. 17. Mindenható. 20.
Részben búslakodik! 21. Az idézet
harmadik sora (M, Z, M, V, Ö). 23.
Jöttment. 24. Csillagászati tetőpont.
27. Verset mond. 29. Utóvizsga, röv.
31. Szarvasfajta. 33. Fafajta. 34. Cseh
űrhajós (Vladimir). 37. Növényi zsiradék. 39. Dél-afrikai gépkocsi jelzés.
41. Folyó az Indokínai-félszigeten. 42.
Ebben az esztendőben. 45. Jelenleg
még Kína része. 47. Középen dorgál!
50. A német ABC utolsó betűje. 51.
Kemping. 53. Falu a Bükkben. 56.
Nehézkesen ír. 58. Felzendül. 60.
Azon a helyen. 61. Ebéd egyik fogása.
63. Villamos garázs. 65. Angol csapat.
67. Halk zörej. 69. Fanyar gyümölcs.
71. Becézett Ibolya. 73. Polgári
Törvénykönyv, röv. 74. Részben rátörő! 77. Rózsa Sándor. 78. Hazafele!
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 1. és függőleges 21. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: május 5.

A 8. SZÁM KERESZTREJTVÉNYÉNEK MEG
FEJTÉSE: „Tündöklő tavaszi égbolt, tó

vizén ragyogó fényfolt.”
A NYERTESEK: Illésy Margit 1023 Bp.,
Orgona u. 7. és Kőkúti Dénesné 1113
Bp., Takács Menyhért u. 9/a.
A nyeremény – a hat alkalomra szóló
Príma Torna bérlet a Forma Stúdiótól
– a szerkesztőségben vehető át.
Nagy András

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

Horiátiki saláta
(ízlés szerinti menynyiségben) paradicsom, uborka,
hagyma, egy-két vastag szelet feta sajt,
marék olívabogyó, olívaolaj, oregano,
só. Ezenkívül még lehet beletenni
paprikát, kapribogyót, apróra vágott
petrezselyemzöldet is.
ELKÉSZÍTÉS: A hozzávalókat megtisztítjuk és szeletekre vágjuk. Egy tálba
tesszük, sózzuk, megszórjuk oreganoval, leöntjük bőven olívaolajjal és
azonnal fogyasztjuk. Görögországban
az uborkát vastag szeletekre vágják. A
salátákat nem hagyják állni, mindig
frissen fogyasztják. A paradicsomos
salátákba nem tesznek sem citromot,
sem ecetet, de ha valaki mégis úgy
szereti, az inkább ecettel ízesítsen.
HOZZÁVALÓK:

Főszerkesztő: Halász Lajos n E-mail: lhalasz@axelero.hu n Szerkesztőség: 1111 Bp., Szt. Gellért tér 1–3.
Telefon: 372–0960 n Kiadja a Média 11 Kft. 1111 Budapest, Szt. Gellért tér 1–3. n Telefon: 372–0960
E-mail: ujbuda@axelero.hu n Felelős kiadó: Kiss Andrej ügyvezető igazgató
Tervezőszerkesztő: Tóth István n Layout: Kertész Dániel nPrepress: OZ 2000 Kft.
n Nyomdai előállítás: Szikra Lapnyomda Rt. n
Felelős vezető: Matolcsi Miklós vezérigazgató n Internet: www.szikralapnyomda.hu
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III. Nemzetközi
Akusztikusgitár
Fesztivál

Szabad világ az internet?
ki a szabályait, ma már nem igaz, bár a
technológiai fejlődést még nem érte
be a jogi szabályozás. Jogi keretek
viszont vannak, de a jogi problémákat
még nem vagyunk képesek kezelni.
A rendőrségi internetes bűnüldözés
például, jogértelmezési problémák miatt nem képes kikényszeríteni a szabályokat. Probléma, hogy az anonim
felhasználók ellen alkalmazhatóak-e
bizonyos szabályok, vagy azok visszás
eredményre vezetnek? Lehetséges-e az
internetet a szerzői jog körében szabá-

A rendezvénysorozat kilenc nyilvános, illetve egy zártkörű koncertet foglal magába, melyeken
egy magyar és három külföldi
gitárművész lép fel.

Révész Marianna

Április 13-án az A38 állóhajón a
szokásos kedd esti összejövetelek
keretében az internet technológiai
és jogi kérdéseiről beszélgetett
dr. Rozgonyi Krisztina, a Nemzeti
Hírközlési Hivatal jogi főtanácsadója, médiajogász, Galántai
Zoltán, a BME docense, a Privacy
International magyarországi hírlevelének szerkesztője, valamint
Peszlek Tibor, az ORFK Internet
Csoportjának vezetője „Hatalom és
digitális tér” címmel.

Utópia, hogy az internet szabályozatlan tér, amely maga alakítja ki a szabályait

A beszélgetés alatt az érdeklődők abban a véleményükben erősödhettek
meg, hogy bár az internet világának
kereteit kialakulásakor a felhasználók, a különböző technológiai cégek
alkották meg, ma már mégsem igaz
teljesen az a definíció, hogy az internet
minden szabályozást hibaként kezel és
kikerül. Ebben a terrénumban is megjelentek ugyanis némi fáziskéséssel az
államigazgatáshoz kötődő jogalkotók, jogalkalmazók, akik valamilyen
szabályozási rendet képviselnek. Az a
romantikus utópia, hogy az internet
szabályozatlan tér, amely maga alakítja

lyozni, vagy a társadalmi, gazdasági
helyzet külön jogi kezelést indokol?
A leggyakoribb internetes bűntények
a terrorizmus, a pedofília, a hálózatbiztonság elleni és a szerzői jogi védelmet érintő bűncselekmények.
A megjelent szakértők egy része
szerint a jelenlegi problémák, így a
szerzői jogi kérdések, tíz év múlva
már nem okoznak akkora nehézséget, mint napjainkban. A privacyvel
– azaz magánélet sérthetetlenségével
– kapcsolatos problémák viszont
jelentősek lesznek.
W. K. T.

Munkácsy Mihálytól a brüsszeli világkiállításig

Búcsú a festőművésztől
Üresebb lett a Feneketlen-tavat
körülölelő park, üres a Bartók Béla
úti festőműterem. Hiányzik belőlük
a festőállvány mögött színeket,
csendéleteket, tájképeket vászonra
álmodó művész. Bényi László életének 95. évében elhunyt.
Több mint ötven évig volt kerületünk
lakója, a XX. századi festészet kiemelkedő személyisége. Gyakran
lehetett őt látni,
amint kedvelt
helyszínén, az
árnyas parkban,
vázlatokat készít
Újbuda egyik
gyönyszeméről,
a FeneketlenBényi László
tóról és kör1909–2004
nyékéről. Esti
fények a parkban című festménye is
itt ihletődött, de számtalan alkotásán
visszaköszön lakóhelyének sugárzása.
A magyar művészi életben aktív
szerepet vállaló Bényi László nem
csak festőművész volt. Kutatói, múzeológusi, művészetszervezői, szakértői, művészeti, írói tevékenysége
összeforrt a festészet iránt táplált
szenvedélyével. Nagy lelkesedéssel
és kitartással 1947–1971 között majd
száz képzőművészeti kiállítást szervezett itthon és külföldön.
Az ő rendezésében volt látható,
a fél millió látogatót vonzó 1952-es
műcsarnokbéli Munkácsy Mihályemlékkiállítás is. 1953-tól 1957-ig a
Szépművészeti Múzeum osztályvezetője, majd a Magyar Nemzeti Galéria

egyik alapítója és osztályvezetője.
1958-ban az megtiszteltetés érte, hogy
felkérték a brüsszeli világkiállítás
magyar pavilonjának rendezésére.
Kutatói, írói munkássága eredménye-

Esti fények a parkban

A fesztivál célja, hogy hazánkban
bemutassa a világban jelenleg
hallható és játszott akusztikusgitár-zenéket, stílusokat és előadási
technikákat.
Az ezt megelőző két fesztivál bebizonyította, hogy eme szelektív
és magas művészeti értékek felé
törekvő művészi ágnak a közönség részéről is van létjogosultsága,
mivel egy-egy koncert akár 400500 fős hallgatóságot is a helyszínre
vonzott. Bár az akusztikusgitárzene ma szinte minden országban
periférikus művészet, a viszonylag
kicsi, ám annál lelkesebb közönsége mindezek ellenére folyamatosan
gyarapodni látszik.
A XI. kerületi önkormányzat támogatja a fesztivált: Molnár Gyula
polgármester a fővédnökséget,
Balázs Gyula alpolgármester a védnökségét vállalta el.
A fesztivál szervezője az Akusztikus Gitárzene Közhasznú Egyesület, egyik kezdeményezője pedig
Szabó Sándor, nemzetközileg is elismert akusztikusgitár-művész.
A meghívott művészek az angliai
Ian Melrose, a New York-i Vicki
Genfan, a San Franciscóban élő
német Teja Gerken, illetve hazánk
képviseletében Szabó Sándor. A
kilenc koncertből egyet tartanak
Budapesten május 9-én, vasárnap
az A38 Hajón (a Petőfi híd budai
hídfőjénél). Az érdeklődők a fellépőkről, illetve a programokról
további információt kaphatnak a
www.acoustic-guitar.hu címen.
ként számtalan tanulmánya és cikke
látott napvilágot. Az örök szerelme
azonban a festészet maradt.
Képein, egyszerű témákat dolgozott fel, erős tónusok, lendületes
ecsetkezeléssel. Műveit mintegy húsz
hazai és külföldi múzeum őrzi. 1999ben a Magyar Köztársaság Elnökének
aranyérmét vehette át. 2004. január
26-án, a kerületi
önkormányzat Pro
Cultura Budapest
kitüntetéssel tisztelgett a művész
munkássága előtt.
Bényi László, gyengélkedése miatt
ezt az elismerést
már nem tudta
személyesen átvenni, ezért lánya,
Bényi Eszter vitte
haza a két kórházi
tartózkodás közt
otthon pihenő művésznek.
Lánya mesélte
el, hogy édesapját
ez a díj nagyon
boldoggá tette, és
azonnal szobája
falára helyeztette.
Három hónapnyi
betegeskedés után
április 8-án hajtotta örök álomra
fejét a tudós, szervező, festőművész.
Családtagjai,
barátai, tisztelői
április 27-én, kedden
búcsúznak
tőle, a Farkasréti
temetőben.
(s. takács)

Konok Tamás a Scheffer Galéria kiállításáról

Lélek a formák mögött
Pünkösdig látható a Kosztolányi
Dezső téri Scheffer Galériában az a
húsvéthez kötődő kiállítás, amelyet
Borsos Miklós, Fehér László, Konok
Tamás, Kovács-Gombos Gábor,
Lugossy Mária és Szöllőssy Enikő
munkáiból rendezett Scheffer Lívia.
Konok Tamás Kossuth-díjas festőművésszel a kiállításon beszélgettünk.
n

Miért fontos önnek, hogy ebben a kis
budapesti galériában kiállítson?

Az 1900-as évek elején Párizsban talán
öt ember sem fért be egyszerre abba a
pici galériába, amelyben viszont ott
volt Juan Gris, Braque, Miro, Chagall,
Apollinaire, Max Jacob; azt lehet mondani, hogy az akkori európai szellemi
élet krémje. Úgyhogy ebből is látszik:
nem a galéria mérete a lényeg, hanem
a hely emberi kvalitása. Amikor találkoztam Líviával, ösztönösen úgy
éreztem, hogy szívesen adok munkát
a galériájába.
n

A többi kiállító munkája hordoz
bizonyos szakrális jegyeket. Hogyan
illeszkedik ezekhez a művekhez az ön
geometrikus konstrukciója?

Ez nagyon érdekes, ugyanis az egész
konstruktív művészet egy nagyon is
racionális magból indult ki: egy jobb
világkép megfogalmazása volt az idea,
akár Mondrianra, akár El Liszickijre,
vagy a többiekre gondolok. Én pedig
az utolsó tizenöt évben a geometriában is egyfajta metafizikát, ezoterikus
érzetet keresek, próbálok megvalósítani. Úgy érzem, tovább kell lépni azon,
hogy a kép csupán forma, szín, egyen-

Ágg Károly

Hatalom és digitális tér
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Konok Tamás: érzelem a geometriában

súly-összefüggés; ezek mögött van egy
pulzáló, lüktető – talán szabad így
mondani – lélek.
n

Ön 1959 óta Párizsban él. Milyen
különbséget lát a nyugat-európai
és a hazai kortárs műkereskedelem
helyzete között?

A galériarendszer, a képekkel való
foglalkozás, ami ott már az 1700-as
évek óta kialakult „szellemi mesterség”, itt még nem polarizálódott. Ott
specializálódnak a galériák, ez itt még
nem következett be.
(mar-os)

Irigység nélkül örülnek egymás sikerének

Fényárban alkotó művészek
Ők egymás fényében és nem árnyékában alkotnak – jellemezte az
Alkotó Muzsikusok Társaságának
(AMT) tagjait S. Tari Emőke zenetörténész április 14-én a Karinthy
Szalonban rendezett koncerten
bemutatkozó művészeket.

elismerésre talált a közönség köreiben.
Az est további részében kiváló muzsikusok tolmácsolásában hangzottak el
a Mérész Ignác, Szánthó Lajos, Büky
Géza, Hajdu Lóránt, Bujtás József
és Rékai Iván zeneszerzők által írt
dallamok. Utolsóként a klarinétmű-

Révész Marianna
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A közös munka tartja őket össze

A zeneszerzőket, képzőművészeket,
irodalmárokat magába tömörítő társaság immár 11. alkalommal rendezte
meg az AMT Napokat, és ezenbelül a
Szalonban megtartott kamarazenei
estét. E hosszú pályafutás a tagok
együttműködést hangsúlyozó gondolkodásmódjára vezethető vissza.
Mindenféle vetélkedést és irigységet
félretéve tudnak örülni egymás sikerének. Úgy vélik, ez a titka, hogy ennyi
éven át, nehéz körülmények között
is meg tudtak maradni Gallai Attila,
alapító elnökük kis társaságaként.
A koncerten felcsendült az AMT
egyetlen női zeneszerzőjének, és egyben legfiatalabb tagjának, Szendi
Ágnesnek egyik szerzeménye is. A szociológia tanulmányokat folytató hölgy
eddig 280 zeneművet írt. Műve, a Trió
hegedűre, csellóra és zongorára, méltó

vész-elnök, Gallai Attila nagybőgőre
írt szólószonátája volt hallható. E szerzemény régóta kedvelt darabja a nagybőgő versenyekre készülő ifjúságnak.
A koncerten is egy fiatal művész,
Piukovics Gábor játszotta el az eleinte
kiábrándultságot, majd fokozatos reménykedést sejtető zeneművet. Nem
először, ugyanis néhány héttel ezelőtt
épp ezzel a darabbal diplomázott a
Zeneművészeti Főiskolán.
Gallai Attila a taps után megjegyezte, bár ők szívvel-lélekkel alkotnak, egyre fokozódnak körülöttük a
nehézségek, melyek közül leginkább
a fiatal zeneszerzők hiánya aggasztja.
Az ifjúság megszólítását szorgalmazó
elnök végül meghívta közönségét,
legközelebbi koncertjükre, Vácra, egy
ifjúsági hangversenyre.
S. Takács Judit
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HIRDETÉS
LAKÁSINGATLAN

XI. KERÜLETI ingatlanok értékesítése,
bérbeadása. Díjazás csak sikeres közvetítés esetén! Több mint 600 aktuális cím!
Nagy Kékség Ingatlanhasznosító Iroda.
Irodáink: XI., Budai Skála II. emeletén,
279-1466. XI., Bartók Béla út 21., 385-3711.
www.nkingatlan.com
KERESÜNK-kínálunk,
eladó-kiadó
lakásokat, házakat, telkeket. Teljes körű,
gyors, korrekt ügyintézés. 10 éve folyamatosan működő ingatlaniroda. 315-0031,
315-0030. www.amadex.hu
BANALP Ingatlaniroda keres-kínál, eladó-kiadó lakásokat, házakat, építési telkeket. 12 éves szakmai tapasztalat. Szabolcska
M. u. 361-4287, 385-4887. www.banalp.hu
VILLALUX Ingatlaniroda. Lakások,
házak adásvétele, bérlete! Gyors, korrekt
ügyintézés, 13 éves tapasztalat.
Tel./fax: 466-2482, 356-1852.
www.villalux.hu, villalux@villalux.hu
BERHAUSE Ingatlaniroda keres-kínál
ügyfeleinek eladó lakásokat, házakat a
budai kerületekben.
Tel.: 319-5972, 06/70/5023-243.
INGATLANOK értékesítése, bérbeadása, értékbecslése. Megbízható, gyors, teljes
körű ügyintézés. D. R. Pont Ingatlaniroda.
06/23/500-964, 06/30/9445-207.
IMMOTÉKA Ingatlaniroda, a nívós
ingatlanok specialistája! Szakszerűség, diszkréció, referenciák. XII., Csörsz u. 17–21.
201-1821, 06/30/2021-892. Mindenkori
aktuális ajánlatok: www.immoteka.hu
HOME & Office ingatlaniroda ügyfelei
részére keres kiadó-eladó lakásokat, telkeket, ipari ingatlanokat Budapesten és környékén. 381-0300, 381-0900. www.hao.hu
IDŐS haszonélvezővel, lakottan lakást
vennék, egyösszegű megvásárlással vagy
életjáradékkal. 490-2186.
CSALÁDI házat szeretnék venni csendes utcában a kerületben. 06/30/3491-752.
XI., MADÁRHEGYEN keresünk, kínálunk ügyfeleinknek eladó telkeket, telekhányadokat. Közműszervezés, telekalakítás.
Madárhegyi Ingalaniroda. Tel: 249-3006.
TÖRÖKBÁLINTON kis hotel építésére
alkalmas 800 négyszögöl telek, meglévő
vendéglátóegységgel, berendezve, 5 szobás
lakással eladó 220 millió Ft-ért.
06/20/3492-378.
BUDAKESZIN napfényes sorház eladó.
Garázs, kert, teraszok. 06/20/3492-378.
XI., SARU utcában, 94 m2-es, 2,5
szoba-hallos, II. emeleti, parkra néző, felújított lakás szép házban eladó 31,5 millió.
06/20/9457-967.
XI. KERÜLETI lakását, házát, telkét
gyorsan, szakszerűen értékesítjük. Díjazás
csak sikeres közvetítés esetén. Bérbeadó
lakások már 50 000 forinttól, nagy választékban. Ében Ingatlaniroda.
XI., Karinthy F. út 4–6. 1/2. Tel.: 365-1900.
FEHÉRVÁRI úti 49 m2-es téglaépítésű,
komfortos lakásomat nagyobbra cserélném
(nem panelra), 06/30/9512-605.
RÓZSADOMBI 6 szobás, 3 szintes, 2
fürdőszobás, 112 nm-es sorházi lakás saját
kerttel, kilátással a városra, önálló garázzsal
59 millió Ft-ért tulajdonostól eladó.
Bányai: 06/30/8516-949.
XI., UGRON Gábor utcában, 76 m2-es,
jó állapotú, cirkófűtéses, emeleti öröklakás
nagy terasszal, garázzsal, tárolóval eladó 31
500 000 Ft irányáron.
06/20/9943-788. www.sasadconsult.hu

XI., BRASSÓ úton, 120 m2-es, panorámás, napos, felújítandó öröklakás garázzsal,
kertes társasházban eladó.
Irányár: 39,5 millió Ft. 06/20/9718-696.
www.sasadconsult.hu
SZTREGOVA utcában, belső, kétszintes
(110 m2-es), klímás, vadonatúj lakás, liftes
társasházban, garázzsal 36,9 millióért eladó.
Hitel megoldható!
06/20/9240-040, 06/20/9240-020.
ŐRMEZŐN, 55 m2-es (2 szoba-hallos),
K-NY-i fekvésű, IX. emeleti, kulturált lakás
tulajdonostól, reális áron eladó.
06/20/9240-040, 06/20/9932-241.
BEÉPÍTHETŐ tetőteret vásárolnék
készpénzért.
06/20/2146-518, www.padlaster.hu
IMMOBILIEN Müller Nemzetközi
Ingatlaniroda teljes ügyintézéssel eladó-kiadó ingatlanokat keres-kínál a XI., XII., XXII.
kerületekben, Budaörsön, Törökbálinton:
246-1615, 319-2525, fax: 248-1606,
06/20/4541-380, 06/20/2303-016.
KELENFÖLDÖN, kulcsrakész, 80 m2es, kétszintes, garázsos lakás 27,5 millió
forintért eladó. 06/30/2315-455.
XI. SASAD felső részén, gyönyörű, 4
éves ikerházfél eladó. 210 m2, 150 négyszögöles telekkel. Irányár: 80 millió Ft.
06/20/9718-696. www.sasadconsult.hu
XI., DIÓSZEGHY utcában, 50 m2-es,
kétszobás, emeleti, szép állapotú öröklakás,
garázzsal 19,9 M Ft irányáron eladó.
06/30/2717-306. www.sasadconsult.hu
ULÁSZLÓ utcai, 60 m2-es, 2 szobahallos, III. emeleti lakás, pincével, fedett kocsibeállóval eladó. Lift nincs. Garzoncsere
lehetséges. 18,5 millió. 06/30/5691-166.
ŐRMEZŐI panorámás, 49 m2-es lakás
eladó. Tel.: 310-1640.
6070 M2 körüli öröklakást keresek a
Tétényi út mentén. 215-7336.
GARÁZSOS vagy kocsibeállós öröklakást keresek Budán külföldinek. 219-0362.
MEGVÉTELRE keresek készpénzért
3-4 szobás lakást. 06/20/4383-154.
XI., GAZDAGRÉTI domboldalon
707 m2-es, fél építési telek eladó. Közműszervezés folyamatban. Tel: 249-3006.
KORONA Ingatlaniroda keres-kínál
ügyfelei részére budai-pesti és főváros
környéki ingatlanokat. Akciós ajánlatunk!
Horvát tengerparti nyaralók! Értékbecslés!
Korrekt, gyors ügyintézés, jogi háttérrel!
279-0834, 06/70/5558-034.
www.koronaklub.com
SASADON, az Oltvány utcában eladó
egy most épülő 5 lakásos társasház tetőtéri,
130 m2-es lakása 2 garázzsal.
Ár: 60,5 millió Ft. 06/20/4541-380.
SOMLÓI úton eladó egy hatlakásos társasház földszinti, kertkapcsolatos, 80 m2-es,
3 szobás, felújított lakása.Irányár garázzsal,
tárolóval: 42 millió Ft. 06/20/4541-380.
XI., HALMI utcánál, 90 m2-es, 2,5
szobás, önálló házrész nagy terasszal, kocsibeállóval 27,8 M Ft-os irányáron eladó.
06/30/4061-836.
XII., SÓLYOM utcában eladó 65 m2-es,
3 szobás, részben panorámás, emeleti lakás
25 M Ft-os irányáron. 06/70/5170-790.

BÉRLEMÉNY
SZERÉMI úton kiadó egy magasföldszinti, 44 m2-es, 1,5 szobás, frissen felújított
lakás. 60 000/hó. 06/20/4541-380.
IX., KINIZSI utcában, 97 m2-es, felújított irodalakás kiadó. 06/20/9340-635.

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

Ajánlat a használt lakás kínálatunkból:
n VII. Károly körúton eladó rendezett házban 93 nm-es, jelenleg
irodaként funkcionáló 1. emeleti impozáns 2 + 2 félszoba hallos lakás. Irányár: 25 M Ft
Új építésű ajánlatunk:

Budapest, XXI. kerület zöldövezetében
Csalitos – Páfrányos út által határolt területen épülő
lakóparkban 114 m2-es, kétszintes sorházi lakások
garázzsal és önálló kerttel, 2004. év I. félévi átadással
leköthetők.
Értékesítési ár: 35 millió Ft.
Az állami támogatású lakásvásárlási hitelek és a szoc.pol.
felvehető a lakásokra!
Várjuk Kedves Ügyfeleinket további eladó és bérbeadó ingatlanajánlatunkkal, megkeressük az igényeinek megfelelő ingatlant!
Teljes körű ügyintézés! Forduljon hozzánk bizalommal!
Referenciák, látványtervek és alaprajzok megtekinthetők
honlapunkon: www.budahold.hu

Értékesítés és információ: Buda-Hold Kft.
Tel.: 203-6092, 203-6091, 06-70-381-6318

GAZDAGRÉTEN, Csíkihegyek utcában 70+50 m2-es iroda (bemutatóterem),
raktár bérleti joga átadó. Jelenleg sportbolt.
Tel.: 247-0103, 06/20/3655-910.
KIADÓ felújított, 8,5 m2-es manikűr,
pedikűr egyszemélyes tevékenységre.
T.: 361-5173, este.
BOCSKAI úton, 122 m2-es, cirkós, felújított irodalakás kiadó. 06/20/3648-676.
REGŐS u. 8–13. Társasház bérbead
49,2 m2-es helyiséget üzlet vagy iroda
céljára, valamint 2 db 18,1 m2-es helyiséget
raktározás, egyéb célra. Érdeklődni minden
szerdán 18–20 óra között a 247-1977-es
telefonszámon, egyéb napokon 21 óráig a
246-5682-es telefonszámon.
KÜLFÖLDI turistáknak belbudai villában felújított apartman kiadó. T.: 201-3252,
356-7867.
ELEK utcában, 53 m2-es, egy szoba-hallos, komfortos lakás kiadó. Irányár: 65 000
Ft/hó+rezsi.
Tel.: 386-2532, 06/20/3988-109.
GARZON kiadó berendezve, parkolóval,
csendes helyen, földszinten, kertre néző.
06/30/3895-807.

GARÁZS
PARKOLÁSI lehetőség! Zárt, 24 órán
át őrzött parkolási lehetőség a Bartók B. út
105–113. alatt mosási, illetve mosatási lehetőséggel. Hungarofood Kft. 06/30/9719-309.
ECSED utcában teremgarázsban hely
kiadó. 06/20/9927-209.
GARÁZS Sasadi úton kiadó, raktárnak
is. T.: 246-3908.

OKTATÁS
ÁLLAMILAG elismert dajka, pedagógiai asszisztens és gyógypedagógiai asszisztens szakképzés.
Kasza Szakképzési Központ: 276-5918.
JOGOSÍTVÁNY! Most 30% kedvezménnyel (25 800 Ft). Érdeklődni személyesen: H., Sz., P. 15–18-ig a Villányi út 60.
vagy telefonon: 06/30/9962-290,
06/30/9962-299, 361-1856.
BUDAI Skálánál német-angol korrepetálás, tanítás. Tel.: 466-5301.
XI. KER. Spanyolréti napközis tábor
4–8 éveseknek! Változatos programokkal,
négyszeri étkezéssel.
Előjegyzés: 214-4257, 06/20/9278-449.
JOGOSÍTVÁNY most csúcsárakon!
Ne késs le KRESZ-tanfolyamainkról! Jogosítványosoknak gyakorlóvezetés.
Fehérvári út 33/a. T.: 209-6002.
JOGOSÍTVÁNY kedvezményekkel diákoknak is, folyamatos tanfolyam, hétvégeken is. 201-2929. www.jogositvany.hu.hu
MATEMATIKA-, fizika-, kémiaoktatás
általános iskolásoktól egyetemistákig.
385-3280, Obádovics.
ANGOL-, német-, francia-, spanyol-,
olaszórák igény szerint. 201-3139.
MATEMATIKUS középiskolásokat,
egyetemistákat tanít egyénileg! 365-2969.
PINGVIN Alapítványi Óvoda XII.
ker.-ben. Gyermekbarát, igényes, alacsony
csoportlétszámmal, színes programokkal.
214-4257, 06/20/9278-449.
MATEMATIKÁT, fizikát, műszaki tárgyakat tanít minden szinten mérnöktanár.
246-2122.
ANGOL nyelv oktatását vállalom minden szinten. Házhoz megyek.
Telefon: 205-7037.
SZÁMÍTÁSTECHNIKA tanfolyamok:
Word, Excel, internet, gépírásoktatás.
212-8212.
ANGOL és német nyelv tanítását vállalja
nyelvtanár, gyerekeknek is. Házhoz is megyek. 246-6869, 06/20/5176-873.
ANGOLTANÍTÁS kezdő szinttől nyelvvizsgákig Gazdagréten. 246-8246.
ZONGORAOKTATÁS kezdő gyermekeknek. Házhoz is mennék.
Telefon: 203-5530.
FIGYELEM! Képző- és iparművészeti
foglalkozások szerda délutánonként a Lágymányosi Általános Iskolában,. XI., Egry J.
u. 3–11. Jelentkezni a 06/70/2156-611-es
telefonszámon.
ANGOL anyanyelvű nő és férje angoltanítást vállal.
Tel.: 386-9298, 06/20/4923-952.
TANULÓSZOBA, korrepetálás, magánórák minden tárgyból, németoktatás,
iskola-előkészítés óvodásoknak. Diszlexiaterápia.
T.: 06/30/2309-428, 06/20/2518-457.
ANGOLOKTATÁS hatékony módszerrel 8-15 éves gyerekeknek, sokoldalú
kézműves-tevékenység segítségével.
Tel.: 203-7144.
ANGOLKORREPETÁLÁS gyerekeknek. Nyelvterületen szerzett gyakorlat.
Házhoz megyek. 06/70/5347-057.
TÁNC, önismeret, személyiségfejlődés
= egészség. Pszichológus és asszisztense
csoportos tréningeket szervez felnőtteknek (tánctudás nem szükséges). Kezdés
május elején: 1013 Bp., Krisztina krt. 59/b.
06/30/3734-087.
ANGOLOKTATÁS, hatékony nyelvvizsga-előkészítés a Kosztolányi térnél.
466-9494.
FRANCIAOKTATÁS háznál is.
Nemzetközi kapcsolatok második világnyelve. 386-8584.
TANULNI tanítást, korrepetálást, lelki
erősítést vállal gyakorlott mérnöktanárnő
általános és középiskolások számára.
T.: 06/30/3895-807.
SZÁMTAN, mértan, fizika Péter
bácsi tanítja. 226-4077, 06/30/3634-211.
www.peterba.amigo.hu

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

SZÉPSÉG SZIGET 1113 BOCSKAI ÚT 4345. TEL.: 2090325, 06/30/2862668
VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
VÍZVEZETÉKSZERELÉS!
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, 06/30/9420-064, 06/30/9492-052.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Gebe. Tisztítás, zsírtalanítás, gyökértelenítés, falbontás
nélkül. Korszerű gépekkel, több évtizedes
gyakorlattal, garanciával. 207-2850,
06/30/9420-064, 06/30/9492-052.
VILLANYSZERELÉS
azonnal!
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás
mester. 06/20/9344-664, 246-9021. Elmű
által minősített vállalkozás.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületieknek, azonnal. Falbontás nélkül, több
évtizedes gyakorlattal.
227-7210, 06/30/9400-748.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornaszerviz! XI. kerületi gyorsszolgálat.
Lefolyótisztítás falbontás nélkül, azonnal.
Csatornák, lefolyók javítása, cseréje, építése.
Vízvezeték-szerelés.
228-6193, 06/30/9210-948.
GÁZBOJLEREK, konvektorok, cirkók
javítása, villanybojler vízkőtelenítés, csapok,
WC-k javítása azonnal, garanciával.
369-9406, 06/30/9248-010.
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat! Csőrepedések műszeres keresése, javítása,
duguláselhárítás hétvégén is, garanciával
06/30/9143-588.
VÍZSZERELÉS-duguláselhárítás gyorsszolgálat. Csőtörések, csapcserék, javítások
hétvégén is.
06/30/2009-905, 06/70/5017-457.
GÁZKÉSZÜLÉKEK minden típusának
javítása aznap garanciával. Gázvezeték,
fűtésszerelés, vízvezeték-szerelés, javítások.
06/30/8504-225.
GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZÜNK
udvarias, jól képzett szerelőkkel áll ügyfeleinek rendelkezésére hétköznap és hétvégén
7–23 óráig. FÉG gyárialkatrész-bázissal.
06/20/9212-215, 06/30/4715-440.
VILLANYSZERELŐ. Kisebb munkákat
is vállalok. 06/30/9476-036, 246-9953.
DR. GÁZ. Gázkészülékek javítása, karbantartása, cseréje, konvektorok javítása,
garanciával. Fűtésrendszerek komplett
szerelése, javítása a legjobb áron.
T.: 06/30/9446-513.
VÍZVEZETÉKSZERELÉS, gázkészülék-javítás, duguláselhárítás. Hívjon bizalommal: 402-0627.
VÍZFŰTÉS szerelés! Teljes felújítás,
ázások megszüntetése, készülékek javítása,
cseréje garanciával. Balázs János, épületgépész technikus.
Tel.: 362-4050, 06/20/9170-697.
GYORSSZOLGÁLAT.
Vízszerelés,
csőtörés elhárítása, WC-tartály, csap cseréje,
bojler vízkőtelenítés, mosógépbekötés, vízóraszerelés, tervezéssel. S.O.S. duguláselhárítás. T.: 233-2478, 06/20/9437-075.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
nonstop.
Csatornák, mosogatók, lefolyók tisztítása
falbontás nélkül.
T.: 233-2478, 06/20/9437-075.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS. Mosogatók,
lefolyók gépi tisztítása, falbontás nélkül.
T.: 230-4834, 06/20/9535-200.
VILLANYSZERELÉS! Vállaljuk lakóházi fővezetékek cseréjét, lakások felújítását,
kaputelefonok kiépítését. Elmű-regisztrált
vállalkozás. Tel.: 06/30/9215-065.
GÁZ, víz-, fűtésszerelés, lakásfelújítás,
gázkészülékek, villanybojlerek javítása,
gyorsszolgálat. 276-9408, 06/20/9554-768.
VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás
épületek, társasházak, hétvégi házak villanyszerelése.
Malek Nándor: 06/20/9359-403.
GÁZKÉSZÜLÉKJAVÍTÁS, vízszerelés, burkolás, festés, javító szerelőkkel.
337-6722, este, 06/20/9892-254.
GÁZKÉSZÜLÉKEK cseréje, áthelyezése, javítása aznap garanciával.
Tel.: 216-2603. www.futesszereles.hu
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, WC-k,
csapok, csőtörések javítása aznap.
Tel.: 215-0250. www.vizszereles.hu

VILLANYSZERELÉS Györffy István:
lakásfelújítás, villanybojler, elektromos
fűtések, kaputelefon szerelése, hibaelhárítás.
Telefon: 203-0134, 06/20/3210-295.
VILLANY,
vízszerelés,
bojlerek,
villámhárítók szerelése, javítása. Anyagbeszerzéssel, garanciával.
T.: 310-4018, 06/20/9152-678.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, vízvezetékszerelés, csapok, szifonok, WC-tartályok
javítása, cseréje garanciával! Hétvégén is.
Tel.: 06/20/3446-631.
VILLANYSZERELÉS. Hanusi mester.
Hibaelhárítás azonnali kezdéssel.
Tel.: 06/30/9507-009.
GÁZKÉSZÜLÉKEK tavaszi 25%-os
kedvezményes cseréje, javítása, tűzhelyek,
konvektorok, vízmelegítők.
Tel.: reggel és este 7–9 óra között 466-6113,
mobil: 06/30/2124-693.
FÉG gázkészülékek szakszervize, vízmelegítők, cirkók, konvektorok javítása aznap.
Tel.: 215-0250. www.gazszerviz.hu
VILLANYSZERELÉS gyorsszolgálat,
hibaelhárítás, javítások, felújítások még
aznap garanciával.
455-0912. www.lakasszerviz.hu
LAKÁSSZERVIZ, víz-, gáz-, fűtésszerelés, villanyszerelés, vízszerelés, duguláselhárítás a bejelentés napján.
216-2603. www.lakasszerviz.hu

LAKÁSSZERVIZ
SZOBAFESTÉST, parkettázást, tapétázást, mázolást ingyenes takarítással,
csempézést vállal kisiparos.
202-2505, 06/30/2512-300.
RIASZTÓRENDSZEREK megtervezése, kivitelezése. Épületek, családi házak, hétvégi házak. Malek Nándor: 06/20/9359-403.
REDŐNY-, reluxa-, szúnyogháló-készítés, -javítás garanciával.
06/20/4883-378, 06/30/2230-694.
REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, szúnyogháló, napernyő készítése, javítása,
rövid határidővel, garanciával. T.: 213-2033,
06/30/9648-876.
FESTÉS, tapétázás, PVC-, parkettajavítás, -csiszolás, -lakkozás, lamináltparketta,
gipszkartonszerelés, ablakszigetelés, burkolás. 322-4590, 06/30/2328-732.
ÜVEGEZÉS háznál még ma, de holnap
biztos. Számlánkat a biztosítók visszafizetik.
Strenglass Üvegező Bt. XI., Őrmezei út 55.
Telefon: 310-4116, 06/30/2811-457.
LAKÁSRIASZTÓK, kaputelefonok,
tűzjelzők szerelése, ingyenes felméréssel.
Vágó László 06/70/3128-117.
PARKETTÁZÁS, csiszolás, lakkozás,
PVC-, szőnyegfektetés.
208-0721, 06/20/9494-529.
ZÁRCSERE gyorsszolgálat. Hevederzárszerelés, biztonsági ajtórácsok, lakatosmunkák. T.: 230-4834, 06/20/9535-200.

S.O.S. zárambulancia. Zárcsere, hevederzár-szerelés, biztonsági zárak szerelése,
lakatosmunkák.
T.: 233-2478, 06/20/9437-075.
ÜVEGESEK. Üvegezés a helyszínen is.
Thermo-üveg-tükör-képkeret készítés és
eladás. Budai Üvegesek Kft.
(1116 Bp., Kondorosi út 7.). T.: 208-2352.
ZÁRMESTER gyorsszolgálat! Ajtónyitás, zárszerelés, betörésbiztos hevederzár-szerelés, lakatosmunkák, rácsok.
06/30/9613-794.
ERKÉLYBEÉPÍTÉS, rácsok, hevederzárak, ajtók, ablakok cseréje műanyagra
falbontás nélkül, garanciával. Mesterszintű
munka és általános lakatosmunkák.
420-3095, 06/20/3846-723.
BÁDOGEMBER Bt. Vállalok új bádogos, tetőfedő- és szigetelési munkálatokat,
valamint javításokat is társasházaknak,
családi házaknak és közületeknek.
T./fax: 361-4505, 06/20/9349-281.
TETŐTŐL a pincéig! Lakás-, házfelújítás minden szakmában, kerületi referenciákkal, magyar szakemberekkel. Ingyenes
árajánlattal, gyors kezdéssel. Tétény-Épszer
Kft. 226-4539, 06/20/9467-557.
LAKÁSFELÚJÍTÁS!
Szobafestés,
mázolás, tapétázás, gipszkartonszerelés,
alpintechnika, burkolás, parkettázás.
06/30/9678-431.
AKCIÓS festés, tapétázás, mázolás,
hideg-meleg burkolás. 06/30/2244-412.
SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást,
gipszkartonozást vállal kft. fóliatakarással,
bútormozgatással, garanciával.
06/70/3127-991.
LAPOSTETŐSZIGETELÉS 10 év
garanciával, referenciákkal. 4 Pillér Kft.
405-4603, 06/30/9315-495.
MESTERVIZSGÁVAL, korrekt áron,
tiszta kivitelezéssel vállalok szobafestést,
mázolást, tapétázást.
06/30/3994-023, 209-5894.
LAPOSTETŐSZIGETELÉS csapadék
ellen, korszerű, Villas bitumenes lemezekkel. Garancia: 10-12 év. Homlokzatfelújítás
és egyéb szakipari munkák kivitelezése,
alpintechnikával. Géczi Imre 273-1857.
FESTÉS, mázolás, tapétázás. Olcsón,
szépen, garanciával.
Török. Tel.: 208-1520, 06/30/9548-559.
CSEMPÉZÉST, kőművesmunkát garantált minőségben, azonnalra is vállalok.
227-4896, 06/30/9750-053.
ASZTALOS-, lakatosmunkák készítéstől
a legkisebb javításig. Zárcserék, ablak-ajtó
passzítások. 319-6349, 06/70/9414-349.
REDŐNY, reluxa, napellenző, harmonikaajtó, szalagfüggöny, szúnyogháló,
függőnykarnis készítése, javítása.
Tel.: 356-4840, 06/30/9544-894.
FESTŐMESTER vállal szobafestést,
mázolást, tapétázást hosszú távú garanciával. 285-2882, 06/30/2515-872.

SIKLÓS ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET
Budapest XI., Fehérvári út 89-95.
Telefon: 382 1600 – 382 1605-ig
Takarékszövetkezetünk az alábbi szolgáltatásokkal várja
a lakossági és vállalkozói ügyfeleket:
l
l
l
l
l
l
l
l

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

BETÉT kamata: évi 11% (EBKM 11,15)
1MFt feletti egyösszegű 3 hónapos lekötött betét után
+0,5% kamatprémium.
Kérjük, keresse fel személyesen Takarékszövetkezetünket,
vagy várjuk érdeklődését a fenti telefonszámokon.

www.siktak.hu

HIRDETÉS
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CSEMPE, padlólap, márvány! Az olcsótól az exkluzívig, valamint fürdőszobai
felszerelések, szaniteráruk. A XI. és XII.
kerületekben ingyenes házhozszállítás.
Piastrella Kft. 1113 Bp., Villányi út 46.
Tel./fax: 385-4349.
REDŐNYÖS munkák! Szúnyogháló,
reluxa, szalagfüggöny, harmonikaajtó, napellenző készítése, javítása.
276-5827, 06/30/2129-919.
KLÍMABERENDEZÉSEK, gázkészülékek szerelése, javítása, karbantartása garanciával. 365-8035, 06/20/9694-779.
PARKETTALERAKÁS-, csiszolás, -javítás, -átrakás, hajópadlózás. Közületeknek
is. Tel.: 06/30/2313-807.
KŐMŰVES, betonozási, alapozási, szerkezet és egyéb kivitelezési munkákat vállal
építőmérnök. 06/20/8022-313.
CSEMPÉZÉS, padlólapozás, felületkiegyenlítés akciósan. Megbízható, pontos,
gyors munka. 06/70/2471-975, 203-4198.
FAREDŐNYÖK (régi), reluxák felújítását, újak készítését vállalom.
Tel.: 06/20/9934-364.
MŰANYAG ablakok beépítése falbontás nélkül is. Biztonsági ajtók, hevederzárak,
rácsok, zárpajzsok szerelése. Mavalux Kft.
IX., Bakáts utca 1. Tel.: 215-1490.
REDŐNY, reluxa, napellenző, szúnyogháló, harmonikaajtó készítése, javítása.
Csillag József 229-0319,
mob.: 06/20/9841-742.
ÁCSMUNKÁK, tetőkészítés, zsaluzás,
állványozás, lépcső-, galéria-, padlástér-beépítés, szaletli készítése.
06/30/5878-666, 397-1625, este.
PALA, cserép, lapos tető és bádogos
munkálatok végzése garanciával.
T.: 267-5234, 06/20/9268-321.
KISIPAROS vállalja kapu, kerítés, rács,
zár készítését, javítását. Minden típusú üzleti és lakossági redőny, napellenző, lég- és
talajszigetelési munkálatok.
Tel.: 204-0519, 06/30/9129-370.
CSEMPÉZÉST, padlóburkolást vállalok,
rövid határidővel, garanciával.
Tel.: 06/20/5780-073, 206-3579.
LAMINÁLT padlózást, parkettázást, csiszolást, szőnyegpadlózást, PVC-zést német,
svéd anyagokkal vállalok.
Tel.: 06/30/3985-782.
FESTÉST, mázolást, tapétázást, parkettacsiszolást rövid határidővel vállalunk.
06/30/6195-491.
20% KEDVEZMÉNNYEL vállalunk
festést, mázolást, tapétázást. Precíz, pontos
munkával. 06/20/3589-867.
LAPOSTETŐSZIGETELÉS, -javítás
és részleges szigetelés cseréje rövid határidővel. Szentgyörgyi Béla, 06/30/9966-871.
FÜRDŐKÁDAK lemez, öntvény javítása, cseréje és teljes felújítása, zománcozása
a legfejlettebb technológiával. Szentgyörgyi
Béla, 06/30/9966-871.
LAKÓTELEPI lakások energiatakarékos fűtéskorszerűsítése, hőszigetelése az
uniós követelmények szerint reális áron,
rövid határidővel.
Szentgyörgyi Béla, 06/30/9966-871.
TAPÉTÁZÁS, festés, parkettacsiszolás,
burkolás, takarítás garanciával, ingyen
fóliázással. 06/70/3188-790.
AJTÓABLAK csere falbontás nélkül,
redőny, zsalugáter (műanyagból, fából).
Tel.: 249-3112, m.: 06/30/9330-262.
TETŐ- és teraszszigetelés 10-12-15 év
garanciával, tetőfedő-, bádogosmunkák,
épületfelújítás, hőszigetelés, egyéb építési,
szakipari, épületgépészeti munkák.
326-5312.
TELJES épületfelújítást vállalunk.
Tel.: 249-3112., m.: 06/30/9330-262.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
BOJLEREK tisztítása, karbantartása,
cseréje, mikrosütők, wc-tartályok, csapok
javítása, cseréje garanciával. Ingyenes
kiszállás. Tel.: 280-2685, sürgős esetben:
06/30/9346-473.
HŰTŐGÉPSZERELŐ gyorsszolgálat a
kerületben. Fagyasztószekrények, hűtőszekrények helyszíni javítása írásos garanciával,
hétvégén is. Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Tel.: 291-4633 vagy 06/30/9328-870.

GELKABUDA! Villanybojlerek, mosógépek, hűtőgépek javítása.
06/30/9606-590, 06/20/5833-307.
AUTOMATAMOSÓGÉPJAVÍTÁS
garanciával (hajdúsági, Whirpool, Zanussi
stb.), hétvégén is. Tel.: 207-3971.
HŰTŐGÉPJAVÍTÁS 3 órán belül!
Lehel, Zanussi, Gorenje, Whirpool és orosz
hűtők szakszerű javítása, garanciával.
Hétvégén is! Nyugdíjas kedvezmény!
T.: 215-6287, 06/30/2220-968.
HŰTŐGÉPSZERELŐ gyorsszolgálat
a kerületben. Lehel, Zanussi, Whirpool,
Gorenje, Minszk, egyéb fagyasztók, hűtők
helyszíni javítása, ajtószigetelések cseréje 4
órán belül, hétvégén is. Javításkor kiszállási
díj nincs. Tel.: 421-5959, 06/30/9422-946.
HAJDÚ villanybojlerszerviz a kerületben. Szerelés, javítás, vízkőtelenítés a
bejelentés napján, hétvégén is.
421-5959, 06/30/9422-946.
MOSÓGÉPSZERVIZ a kerületben.
Hajdú automata mosógépek javítása 4 órán
belül, hétvégén is.
421-5959, 06/30/9422-946.
VILLANYBOJLEREK minden típusának javítása, szervizelése garanciával.
Gelkabuda. 247-7077.
VARRÓGÉPJAVÍTÁS a helyszínen
garanciával. 397-0246, 06/70/3131-414.
VILLANYBOJLER szakszervize, javítás,
vízkőtelenítés, csere aznap garanciával.
Tel.: 216-2603. www.lakasszerviz.hu
MOSÓGÉPEK gyors, szakszerű javítása
garanciával. Kiszállás három órán belül,
javítás esetén ingyenesen. T.: 285-6335,
06/70/3159-525, 06/20/2572-866.

TVANTENNASZÁMÍTÓGÉP
SZÍNES televízió, videó, számítógép,
monitor helyszíni javítása garanciával, hétvégén is! Aznapi ingyenes kiszállás, nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Hibabejelentés:
8–20-ig: 309-0418; 284-9003.
Elektro Linea Szerviz, XI., Kaptárkő u. 10.
ANTENNASZERELÉS, javítás, bővítés,
földi, műholdas, mikrós gyakorlattal, akciók. 201-5368, 06/20/5376-281.
ORION, Videoton tévéjavítás! Villamosmérnök végzettséggel, garanciával!
06/20/5423-529, 06/20/5423-586.
TELEVÍZIÓJAVÍTÁS azonnal! (Orion,
Videoton, ITT, Dual Schneider).
06/20/5423-529, 06/20/5423-586.
GRUNDIG, Samsung, Sony, ITT, Orion,
Videoton és minden egyéb televízió, videó
javítása, garanciával.
Tel.: 06/30/9824-666, 275-6211.
TELEVÍZIÓ, videó, számítógép-monitor
helyszíni javítása hétvégén is, a bejelentés
napján az önnel egyeztetett időpontban.
Díjtalan kiszállás, garancia, 15%-os
nyugdíjaskedvezmény. Encoder Szerviz.
Hibabejelentés: 285-6368.
PARABOLA, AM-mikró, UPC-direct,
antennaszerelés, műszeres beállítás, dekóderbeüzemelés.
Tel.: 06/20/4483-108, 319-1715.
SZÁMÍTÓGÉPSZERELÉS lakáson,
nonstop. 06/20/3280-952, 215-7476.
PCGYORSSZOLGÁLAT. Komputerek bővítése, komplett konfigurációk összeszerelése stb. 208-4649, 06/30/2323-662,
herosstudio.bt@chello.hu
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75 ezer példány, 100 ezer olvasó!
Hirdessen az Újbudában!
Az Újbuda hirdetési felületei és árai
Hirdetési oldalakon elhelyezett keretes
hirdetések mérete és ára (6 hasábos tördelés):
oldal

méret (mm)

fekete-fehér

színes

A - 1/1
B - 1/2
C - 1/4
D - 1/8
E - 1/12
F - 1/16
H - 1/24
G - 1/32

251x346
251x171
123,5x171
123,5x83,5
81x83,5
60x83,5
38,5x83,5
60x40

245 000
126 000
77 000
46 000
34 000
28 000
23 000
18 000

350 000
180 000
110 000
65 000
48 000
40 000
28 000
25 000

D
1/8

C
1/4

E
1/12
G 1/32

Szövegoldalon elhelyezett hirdetések
mérete és ára: (5 hasábos tördelés)
hasáb/mm

méret (mm)

fekete-fehér

színes

I - 2/346
J - 2/150
K - 4/136
L - 2/100
M - 2/136
N - 2/66
O - 2/46
P - 1/66

98x346
98x150
200x136
98x100
98x136
98x66
98x46
47x66

147 000
85 000
83 000
64 000
49 000
32 000
29 000
15 000

210 000
122 000
118 000
92 000
70 000
46 000
42 000
21 000

Egyedi esetekben,
felár ellenében a
megadott méretektől
eltérő hirdetések közlésére is lehet lehetőség, de szigorúan
egyedi elbírálás és
díjkalkuláció alapján.

Kedvezmények szerződéskötés esetén:
3 megjelenés esetén:
10%
6 vagy több megjelenés esetén:
15%
éves szerződésnél egyedi kedvezmények

H
1/24
F
1/16

Apróhirdetések: 1–20 szóig: 94 Ft/szó+áfa,
20–40 szóig: 142 Ft/szó+áfa. Az apróhirdetésnél a minimális tarifadíj 8 szó, a maximális terjedelem pedig 40 szó. Információt a
372-0960-as telefonszámon kaphatnak.

O 2/46

N 2/66

A hirdetések egyszerű szövegtördelésen
túlmenő, egyedi
grafikai tervezését,
szerkesztését külön
megállapodás és
megfelelő díjazás
ellenében vállaljuk.

ITT ÖN IS HIRDETHET!
1/32 oldalas fekete-fehér hirdetés: 18 000 Ft + áfa

Hirdetésfelvétel: hétfő–csütörtök: 9–15.30
Bp. XI., Szent Gellért tér 1–3. Telefon: 372-0960

Vállalkozók részére:

Pénzforgalmi számlavezetés,
Vállalkozói bankkártya

Magánszemélyek részére:

Folyószámla vezetés, bankkártya,
hitelek folyósítása

Betét elhelyezés

ZEMPLÉN TAKARÉKSZÖVETKEZET
Budapest Egysége

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

KOVÁCS Margit-kerámiát vásárolnék,
centiméterenként 3000–10 000 forintért.
339-8084.
SZŐNYEGBECSÜS vásárol régi keleti
szőnyegeket, sérült állapotban is. Kiszállás
díjtalan. Tel.: 06/30/4563-938.
GORKA, Gádor, Zsolnay és egyéb
márkás kerámiákat vásárolna budai gyűjtő,
magas áron. Törött darabok is érdekelnek.
339-8084. www.magyarkeramia.hu
LEINFORMÁLHATÓ
szakember
vásárolna magas áron készpénzért neves
és ismeretlen festményeket, bútorokat,
porcelánt, órát, szőnyeget, ezüsttárgyakat,
kerámiát (Gorka, Kovács M. stb.), hagyatékot. Tel.: 220-5446.
NAGYHÁZI Galéria és Aukciós Ház
májusi árverésére felvesz kvalitásos ezüst
dísz- és használati tárgyakat, briliánsokat,
drágaköveket, gyöngysorokat, ezüst, arany
és platina ékszereket. Cím: 1055 Budapest,
Balaton u. 8. Tel.: 475-6000, 475-2090.
DR. KARIKA Zsuzsanna készpénzfizetéssel, azonnali szállítással a legmagasabb
áron vásárol zongorát, varrógépet, vitrineket, könyves szekrényt, komódot, íróasztalt, ebédlő-, tálaló-, szalongarnitúrákat,
festményeket, órákat, Zsolnay-, Humel-,
Kovács Margit-, Herendi-porcelánokat,
csillárokat, szőnyegeket, szódás-, befőttesüvegeket, hagyatékokat, gyűjteményeket.
Kiszállás, értékbecslés díjtalan. 357-1870,
06/30/6101-350.

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

ÁLLÁS

Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben: 1111 Budapest, Szt. Gellért tér 1–3. Telefon: 372-0960
KONTÉNERES sitt-, sóder-, homok,
termőföldszállítás. 06/20/9444-759.
KÖNYVELÉS cégeknek, bérszámfejtés,
tb-ügyintézés, adóbevallások készítése.
Megbízható, pontos. Tel.: 06/20/5335-696.
IDŐSEK otthonába történő elhelyezések
teljes körű ügyintézése.
Tel./fax: 303-2011, 06/30/9820-322.
TAKARÍTÁS! Irodaházak, társasházak,
intézmények, lépcsőházak, magánlakások
teljes körű takarítása, garanciával. Tel.:
273-0369, fax: 384-0556, 06/20/9475-830.

Ajtó? Ablak? BUDALUX!
1/32 oldalas színes hirdetés: 25 000 Ft + áfa

SZÉPSÉGÁPOLÁS
PEDIKŰR! Talpmasszázs! Megbízható
pedikűrös házhoz megy, napközben is.
Tel.: 06/20/8043-149.
TESTTEKERCSELÉS, fogyasztás, tengeri algás cellulitkezelés, masszázs, infraszauna, természetgyógyászat.
XI., Vegyész u. 10. 208-6059; XI., Bartók
Béla út. 152. 382-0041.
PEDIKŰRÖS házhoz megy!
Talpmasszázs. Tel.: 203-5431,
mobil: 06/30/5537-947.

RÉGISÉG

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉSLOMTALANÍTÁS!
Csomagolás ingyen dobozokkal, bútorszerelés, zongoraszállítás. Budapesti Teher
250-0698, 06/20/4116-655.
KÖLTÖZTETÉSCSOMAGOLÁS!
Bútorszerelés, zongoraszállítás zárt teherautókkal! Lomtalanítás!
Euro Teher 430-1951, 06/20/3207-325.
LOMTALANÍTÁS, költöztetés, sittszállítás, pince-, padlástakarítás.
204-5172, 06/30/9215-983.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, sittszállítás, pince-, padlástakarítás.
204-5172, 06/30/9215-983.
KERT-, telektakarítás, favágás, gallyazás,
kertrendezés, bozótirtás, egyéb kert-telekkel kapcsolatos munkák, garanciával. Tel.:
273-0369, fax: 384-0556, 06/20/9475-830.

KÖRTÉRI fogászat. Ínysorvadás kezelése, mágnesterápia, lézerterápia, ultrahangos
fogkő-eltávolítás, esztétikus tömés, precíziós
pótlás, rugalmas fogsor.
XI., Villányi út 1. T.: 365-0601.
BŐRGYÓGYÁSZATI-onkológiai
magánrendelés, általános és gyermekbőrgyógyászat. XII., Alkotás 7/a.
Bejelentkezés: 466-8328, dr. Bánfalvi.
ETELE Egészség Centrum. 1115
Etele u. 44/b. T.: 204-1600, 205-7587.
Állapotfelmérés: kínai gyógyterápiák fizikai
és lelki betegségekre. Szellemgyógyászat.
Akupunktúra, akupresszúra, fogyasztás.
Allergia, candidagomba, betegségek gyógyítása. Minden kedden 17–18-ig ingyenes
táplálkozás, életmódtanácsadás. Frissítő- és
antistresszmasszázs. Dr. Tatjána Smirnova
kanditátus.

Az igényes, egyedi nyílászáró
DECEUNINCK belgaprofilrendszer,
SIEGENIA német biztonsági vasalat,
hővisszaverő üvegezéssel alapáron!
Panelba bontástiszta csere
Minőség közvetlenüla gyártótól:
Kelenföldön a Csurgói út 15-ből.

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

RENDELJEN MÉG TAVALYI ÁRON!

VESZÉLYES fák kivágása, bontással,
kosaras daruval!
06/26/301-860, 06/30/5766-679.
ÉPÍTÉSZIRODA vállal tervezést, műszaki ellenőrzést, felelős műszaki vezetést,
teljes körű lebonyolítást. 06/20/5336-943.
SZŐNYEGTISZTÍTÓGÉP-kölcsönzés
házhozszállítással, ablaktisztítás, nagytakarítás azonnalra. Irodatakarítás, szőnyeg-,
kárpittisztítás helyszínen. 06/20/9815-412,
420-5830, 06/30/4179-525.
TÁRSASHÁZKEZELÉS!
Kerületi
székhellyel kft. társasházkezelést vállal
megfelelő műszaki, jogi háttérrel. 204-0765,
06/20/9578-545.
TÁRSASHÁZAK figyelem: teljes körű
házkezelést, üzemeltetést referenciával
vállalunk. Érdeklődni: Áthrium Tóth Bt.
T.: 466-0922.
MŰSZAKI ellenőrzést, felelős műszaki
vezetést vállalok magánszemélyeknek és
cégeknek is. 06/20/8022-313.
FÉNYKÉPEZŐGÉPJAVÍTÁS garanciával, Gazdagréten. H–P.: 10–18-ig.
T.: 246-8915.
TERMŐFÖLD tőzeggel, trágyával
dúsítva 3200 Ft/m3 szállítva. Kertépítés.
06/30/2190-644.
FŰVESÍTÉS, fűnyírás, gyeplazítás,
régebbi fűvesítés felújítása, egyéb kerti munkák, lépcsőház-takarítás.
Tel.: 06/70/2023-791.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, termőföld, murva. 06/20/4646-233.
TÁRSASHÁZAK közös képviselete,
teljes körű ügyintézés. E-mail:
safrany2001@freemail.hu, 06/30/6196-397.
RUHAJAVÍTÁS, fénymásolás, kulcsmásolás, hirdetésfelvétel.
1117 Irinyi József u. 32. T.: 06/20/2179-147.
TÁRSASHÁZAK figyelem! Vállaljuk
közös képviselői teendők ellátását az összes
könyvelői, műszaki, jogi teendők elvégzését,
szervezését. Díjunk bruttó 680 Ft/lakás.
Érdeklődni: 06/30/3426-549.

FUVARVÁLLALÁS zárt, dobozos
3x2x2 m rakterű kistehergépkocsival
Budáról! Sziráki.
Telefon: 395-1217, 06/70/3161-533.
TÁRSASHÁZAK közös képviselete
szakképesítéssel, 10 éves gyakorlattal.
06/30/9040-803. thiroda@freestart.hu
KONTÉNERES sitt, homok, sóder, föld
stb. Szállítása. 06/30/2678-989.
KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen!
Ingyen biztosítunk pótkocsit, dobozokat!
Bauer-Teher. 281-1881.
DÍSZKERTEK építése, gondozása,
rendezése. Fakivágás, fák tövestől való kiszedése. 06/20/9336-087.
MÉRLEGKÉPES könyvelő PM-regisztrációval és 8 éves gyakorlattal mindenfajta könyvelést vállal visszamenőleg is,
beszámolók készítésével, tanácsadással,
tb- és APEH-képviselettel, korrekt áron. T.:
06/20/3370-931.
KÖNYVVIZSGÁLAT, cégátalakítás,
tanácsadás, könyvelés könyvvizsgálói irányítással. Telefon: 319-4775, 319-6622.
KERTÉPÍTÉST, permetezést, kertfelújítást, kertfenntartást vállalunk garanciával,
kedvező áron.
06/30/2236-103, 06/23/422-922.
ESZTERGÁLYOS, marós munkák rövid határidővel. Tel.: 203-9060, 9-től 15-ig.

GYÓGYÁSZAT
INTIMTORNA® tanfolyam indul
Farkasréten, Újpesten és a Kamaraerdei
Közösségi Házban. Rusznák Tiborné.
249-3185, 06/30/3106-994,
www.sargavonal.hu/intimtorna
DR. KÁDÁR László bőrgyógyász szakorvos, Bp., Szent Teréz Szakorvosi Rendelő.
Bejelentkezés kedd, szerda: 203-6797.
DR. NAGY Erzsébet reumatológiai és
fizikoterápiai rendelője. Bp., XI., Karinthy
F. út 16. Bejelentkezés:
209-2470, 06/30/2318-306.

MCDONALD’S étterem, Budaörsi
út 112. Éttermi dolgozókat keresünk.
Érdeklődni az étteremben vagy
a 247-7110-es telefonszámon lehet.
MUNKATÁRSAKAT keresünk csoportvezetőnek, üzletkötőnek. Új közüzemi
szolgáltató körbe. Mellékállásra is.
T.: 228-1804.

TÁRSKERESÉS
ÉRTELMISÉGIEK, vállalkozók színvonalas társközvetítője, fergeteges rendezvényekkel, programokkal.
269-4589, Kiss Etelka.
JÚLIUSI norvégiai utazásomhoz útitársakat keresek. Érd.: 265-0518.

VEGYES
ELADÓ pianínók garanciával, szállítással, felhangoltan a legolcsóbban.
Tel.: 06/20/9124-845, tel./fax: 209-3247.
CSECSEMŐMÉRLEGKÖLCSÖNZÉS,
szőnyegtisztítógép, barkácsgépek, parkettacsiszoló-gép, szobakerékpár, evőeszközök
stb. kölcsönzése. XI., Bertalan Lajos u. 15.
Tel.: 06/30/9869-406.
BADACSONYBAN felszerelt, gyermekbarát nyaraló igényesnek kiadó.
06/20/9872-480.
www.tar.hu/vikics/badacsony.html
KREATÍV hobbi- és ajándékbolt, Irinyi
József u. 32. Nyitva: H–P 08.30–17.00.
www.kreativ-ajandek.hu
KERESEK ráérő, akár nyugdíjas
ügyvédet alkalmankénti szerződések,
megállapodások, ellenjegyzések készítése
céljából (Bartók B. környéke előnyben).
06/20/9444-900.
BUDAI, elegáns idősek otthonában egyés kétszemélyes lakrészek azonnali beköltözéssel leköthetők. Érdeklődni hétköznap
8-tól 15-ig 246-1509-es telefonszámon.
IDŐSGONDOZÁS! Kedves, egyedülálló nő ellátást, betegápolást vállal.
06/20/4182-607.
TAKARÍTÁST vállalok magánháznál.
Érdeklődni lehet egész nap: 228-1804.
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Május elsejére megtelnek a szabadtéri medencék

Régi-új gazda a kondorosiban

Március 26-án, pénteken Csepel önkormányzata regionális bowlingversenyt rendezett. A versenyen többek között Budaörs, Érd, Erzsébetváros, Ferencváros és
Csepel ötfős csapatai indultak. Kerületünk csapata – Balázs György, Budai Miklós,
Molnár Gyula, Veresné Krajcár Izabella és Simon Károly – fölényesen nyerte a versenyt. A legjobb dobó Újbuda polgármestere, Molnár Gyula lett 168 fával.

Ünnepelt a Lágymányosi Könyvtár

Könyvet terveztek a gyerekek
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
idén ünnepli fennállásának
100. évfordulóját. A különleges
alkalomra való tekintettel a Lágymányosi Könyvtár számos programmal várta az érdeklődőket az
elmúlt hetekben.
A fő esemény a könyvtár által előzőleg
kiírt Tervezz Saját Könyvet elnevezésű
pályázat nyerteseinek kihirdetése, és a
megérdemelt díjaknak az átadása volt.
A pályázattal lehetőséget kívántak
adni a gyermeki fantázia szárnyalásának, hiszen a feladat szokatlan formájú
könyvek tervezése és kivitelezése volt.
Nagy érdeklődést keltett a gyermekek

körében a felhívás, mivel Újbuda két
iskolájából – Gárdonyi Géza és Bárdos
Lajos Általános Iskola – összesen 98
pályázat érkezett. Műveik elképzelésére, kidolgozására és elkészítésére
másfél hónap állt a vállalkozó kedvű
kisdiákok rendelkezésére.
Nehéz döntés előtt állt a – többek közt – könyvszakemberekből,
grafikusokból, valamint könyvkiadók
képviselőiből összetevődött zsűri.
Elmondásuk szerint maguk is meglepődtek a beérkezett pályaművek
sokszínűségén. A kiállításra érdemes
alkotásokat a Lágymányosi Könyvtár
gyerekrészlegén állították ki.
Pao

Az igazgató tizenöt éves pályafutása
alatt az uszoda mindig saját forrásból
gazdálkodott, és évről évre fejlődött,
újabb létesítményekkel gazdagodott. A megbízatás meghosszabbításának kapcsán arról kérdeztük
Csikány Józsefet, hogy az uszoda
életében milyen változások várhatók a
közeljövőben.
– Ebben az évben elvégezzük az uszoda szellőzőberendezésének nagyfelújítását, illetve kisebb átalakításokkal
lehetővé tesszük a mozgássérülteknek
is az intézménybe és annak helyiségeibe való bejutását és könnyebb
közlekedését. Ezek a munkák az uszoda üzemeltetési rendjét nem fogják
érinteni, csak a szokásos nyári felújítás
idején nem lehet majd néhány napig
használni a nagymedencét – tájékoztatott Csikány József. – Idén talpmaszszázsterepet tervezünk felállítani az
udvaron. Ez egy gömbrudakból álló,
hat méter sugarú kör lesz, amelyen
járkálni kell, és kiváló hatással van a
szervezetre. Ezzel elsősorban a nyugdíjasoknak igyekszünk kedvezni. Az
uszoda, területénél fogva, újabb nagyméretű létesítménnyel nem bővülhet,
ezért szolgáltatásaink színvonalának
emelésére akarunk koncentrálni.
Törzsvendégeink tudják, hogy nemrégiben megtörtént a szauna belső
faborításának szokásos éves cseréje is,
így ismét higiénikus a szárazgőzkabinok használata. Természetesen a me-

dencék vízminőségének
ellenőrzését az
előírásoknak
meg felelően
alapos körültekintéssel végezzük.
Egyre
több szervezett
programot
Csikány József
kínálunk
a
nagyközönségnek a tornacsarnokban
is, mint például a baba-mama torna
vagy a nyugdíjas torna, ezenkívül számos modern és újdonságnak számító

Tallián

Révész Marianna

Újabb öt évvel hosszabbították
meg a Nyéki Imre Uszoda igazgatójának, dr. Csikány Józsefnek a
megbízatását az április 15-i képviselő-testületi ülésen. Az országosan
elismert szakember az uszoda
megépülése óta irányítja a sportlétesítmény életét.

foglalkozás zajlik a tornacsarnokban
és a medencében egyaránt. Ugyanis
szívesebben sportolnak az emberek
közösségben, mint egyedül, így nagyobb a motiváció.
– Az árakról annyit tudok mondani,
hogy olcsóbbak vagyunk, mint más
fővárosi fürdők – mondta az igazgató. A háromórás időtartamra szóló
belépőjegy ára 660 forint, nyugdíjasoknak és 18 év alattiaknak pedig
370 forint. A tíz alkalomra váltható
bérlet pedig 5900 és 3200 forintba
kerül. A szabadtéri medencék a precíz
téli szigetelésnek köszönhetően nem
károsodtak, így május elsején ismét
használatba vehetik azokat az úszni és
feltöltődni vágyók.

Az uszoda tizenötéves sikerének titka: Csikány József úszóbajnok előélete

