Bontják az utánfutós
reklámtáblákat
A Fővárosi Önkormányzat nem
engedélyezi az utánfutókra
helyezett reklámhordozókat.
A Duna mindkét partján,
valamint a BAH csomóponton
található, utánfutókra helyezett reklámhordozókra a közeli
jövőben bontás, elszállítás
vár, hacsak azokat tulajdonosaik önként el nem távolítják.
Néhány nappal a bontást megelőzően figyelmeztető matricát
ragasztanak a táblákra. Minderről fényképfelvétel is készül.
Az önkormányzat döntése
végleges, nem elkerülhető. A
bontás nem zárja ki az egyéb
jogkövetkezményeket, a szabálysértés miatti feljelentést.
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Főépítész-interjú

A szóvivő

Zala Tibor

Dr. Schneller Istvánnal Budapest és Újbuda építészetéről,
hagyományairól, a jelenről
és a jövőről beszélgettünk.

Dudás Kata ezelőtt Budapest és Székesfehérvár
között ingázott. Most ő lett a
kerületi kapitányság sajtósa.

A Kelenhegyi úti művészházban lakott és alkotott
1958-tól haláláig a neves
művész és pedagógus.

cikkünk az 5 . oldalon

cikkünk a 7. oldalon

Elismerés az egészségügyi dolgozóknak

cikkünk a 9. oldalon

Ellenőrzik a lépcsőházakat, az iskolák környékét

Semmelweis-napi ünnepség Újbudán Lakótelepi rendőrök
A XI. kerületi Önkormányzat vezetése idén is díjazta azokat az egészségügyi dolgozókat, akik az elmúlt
évben kiemelkedő munkát végeztek a betegek érdekében.

hangsúlyozta, hogy orvosnak lenni
hatalmas felelősség. Ezt pénzzel meghálálni lehetetlen, ezért fontosak az
erkölcsi elismerések. Molnár Gyula
elmondta, hogy az idén 200 millió forintot költ egészségügyre a XI. kerület,
annyit, amennyit korábban még soha.
Végül azt kérte a megjelentektől, hogy
a jövőben is végezzék a munkájukat
nagy felelősséggel, és megígérte, hogy
a kerület vezetése figyelemmel fog viseltetni az egészségügy iránt.

Pro Medicina Budapest XI. kerület
kitüntetésben részesült:
Dr. Fülöp Györgyi felnőtt háziorvos.
1969-ben szerzett orvosi diplomát a
Budapesti Orvostudományi Egyetemen. 1974-ben belgyógyász, 1998-ban
háziorvosi, 2000-ben foglalkozásegészségügyi szakvizsgát tett. 1975 óta
dolgozik a kerület Hengermalom úti
háziorvosi rendelőjében.
folytatás a 3. oldalon

A Móricz Emlékbizottság pályázati kiállítása

Zih Zsolt

Művek és díjak a Szalonban

Szakonyi Károly még emlékszik a negyvenkettes Könyvhétre és Móriczra

Móricz Zsigmond születésének 125.
évfordulóját ünnepeljük idén. Ez alkalomra a magyar képzőművész-társadalom szinte egyszerre mozdult meg,
és különböző műfajokban kiváló alkotásokat hozott létre – mondta Zsolnai

Gábor, a kiállítás rendezője. Július 7-én
a Karinthy Szalonban a Móricz Zsigmond Emlékbizottság elnöke, Molnár Gyula polgármester ünnepélyes
keretek között adta át a kiválasztott
művészeknek a pályadíjakat. Ünnepi

köszöntőjében arról szólt, hogy a XI.
kerületnek örömmel teljesített kötelessége méltó módon megemlékezni a
magyar irodalom egyik legjelentősebb
regényírójáról, novellistájáról, drámaírójáról. Bár a Főváros Városképvédelmi Bizottsága a Teleki Páléval együtt a
Móricz Zsigmond-szobor felállítását is
elutasította, a Körtéren mégis állni fog
Varga Imre szobrászművész alkotása.
„Az itt kiállított festményeket,
szobrokat látva jól eső érzéssel mondhatom: büszke vagyok a szervezőkre,
az alkotókra, akik ezt a színvonalas
kiállítást létrehozták, s maradandót
alkottak” – mondta végezetül Molnár Gyula. A bensőséges hangulatú
verniszázson Csavlek Etelka két dalt
énekelt, Selley Zoltán előadóművész
pedig Ady Endre: Levélféle Móricz
Zsigmondhoz című költeményét
mondta el.
Szakonyi Károly író megnyitó
beszédében visszaemlékezett arra az
1942-es Ünnepi Könyvhétre, amikor
látta a már beteg Móricz Zsigmondot az egyik könyves sátornál. A XX.
századi magyar próza megújítójának munkásságát elemezve Móriczot
olyan lebilincselő erejű írónak nevezte, akinek regényeiben, novelláiban,
drámáiban a valódi élet lüktet.
Folytatás a 9. oldalon

Július 7-én mutatkozott be az egység
a Polgármesteri Hivatalban. Molnár
Gyula, kerületünk polgármestere beszédében elmondta, rendkívül örül a
csoport megalakításának, s különösen
annak, hogy a rendőrök, újra láthatóvá válnak az utcákon és köztereken.
Molnár Gyula reményei szerint ez
már eleve elriasztja a bűnözők jelentős
részét, s növeli a lakosság biztonságérzetét. A polgármester leszögezte, itt az
ideje annak, hogy ne a törvénykövető
polgárok éljenek rácsok mögött, hanem a bűnözők.
Dr. Czellér Ferenc ezredes, a kerületi kapitányság parancsnoka elmondta, a lakótelepi rendőrség kísérleti
egység, melynek létrejöttét Gergényi
Péter, Budapest rendőrfőkapitánya
szorgalmazta. Ha beválik a kezdeményezés, akkor a főváros más kerületeiben is megalakulnak majd a lakótelepi
rendőri csoportok. Dr. Czellér Ferenc

T. Szántó György

Molnár Gyula: Barátságosabb egészségügyi rendszer jön létre a XI. kerületben

Folytatás a 7. oldalon

Reméljük, gyakran találkozunk velük

Színvonalas kikapcsolódás a Duna-teraszon

Lazítás egy kilométeren át
kal várják a kikapcsolódásra vágyókat. Lesznek könyvbemutatók, kiállítások, kerekasztal-beszélgetések, gyerekprogramok. Többféle sportpálya
kínálja magát, az aszfalt pedig kitűnő
lehetőséget ad a gördülő sportágak
szerelmeseinek. Augusztus elsején itt
lesz a Tour de Hongrie befutója. A különféle zenei irányzatok szép számmal
képviseltetik magukat, több ismert és
sok feltörekvő fiatal DJ mutatkozik
majd be. A Renegade Pub napozóágyak sokaságával marasztal, a Chacha-cha nevű hely a hetvenes évek
hangulatát árasztja. A Duna-terasz
augusztus 3-ig várja a vendégeket.

Megnyílt a Duna-terasz a Lágymányosi és Petőfi híd közötti rakparton. A szervezők, az A38 hajó
legénysége a Budapesten egyre
jobban virágzó teraszkultúrától
kapta az ötletet, hogy megrendezze
a dél-budai Duna-parti fiesztát.
Az egy kilométer hosszú partszakaszra színvonalas szórakozóhelyek vonultak ki, ahol a kulináris gyönyörök
mellett kulturális és sportprogramok-

T. H.

Polgármesteri
fogadóóra a parton

Zih Zsolt

Zih Zsolt

Július 8-án, a Polgármesteri Hivatal
nagytermében rendezték meg a 2004es Pro Medicina Budapest XI. kerület
kitüntetések, valamint a Polgármesteri Dicséretek átadó ünnepségét. Az
eseményen jelen volt Molnár Gyula
polgármester, Balázs Gyula alpolgármester, Végh Ágnes, a Gyógyír Kht.
megbízott ügyvezető igazgatója és
Gyorgyevics Miklós, az egészségügyi
bizottság elnöke.
Pro Medicina díjban azok részesülnek, akik a kerületi polgárok
egészségmegőrzése, a betegségek megelőzése, a betegek életkörülményeinek javítása érdekében kiemelkedő
munkát végeztek. A Polgármesteri
Dicséretek odaítéléséről az egészségügyi bizottság döntött.
Molnár Gyula ünnepi beszédében
megköszönte a kitüntetettek áldozatkész tevékenységét, és rajtuk keresztül
a díjazottak munkatársainak, kollégáinak munkáját is. Kijelentette: az elmúlt
másfél esztendőben hozott döntések
nyomán a betegek szempontjából barátságosabb egészségügyi rendszer jön
létre a XI. kerületben, az egészségügyi
dolgozók pedig valóban működőképes munkahelyen dolgozhatnak. A
kitüntetésekről szólva a polgármester

ismertette azt is, miként épül fel majd
a lakótelepi szolgálat. Lesz például egy
járőr pár, mely a nap huszonnégy órájában járja majd a lépcsőházakat, és
ellenőrzi azokat.

Megalakult a kerületben az úgynevezett lakótelepi rendőrség.
A huszonnégy főből álló egység
elsősorban a kelenföldi lakótelepen, azaz a kerület legnagyobbján
teljesít majd szolgálatot.

Borús időben is gyűlik a nép a teraszon

Rendhagyó fogadóórát tart Molnár
Gyula polgármester a Lágymányosi és a Petőfi híd közötti Duna-teraszon július 29-én, csütörtökön. Ez
alkalommal a hivatalos helyiségek
helyett a szórakoztató szinpadok és
sörsátrak szomszédságában, kötetlen formában cserélhetnek eszmét
városrészünk életéről, problémáiról Újbuda első emberével e napon
10.00 és 14.00 óra között azok, akik
előzetesen a 372-4645-ös telefonon
bejelentkeznek.
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Nem kell csalódniuk a turistáknak

Nyári tömegközlekedési helyzet

Szent Gellért tér, július eleje, tikkasztó hőség. Turisták járják körbe a Forrásházat, vélhetően szomjasak. Csavargatják a vízköpőket, de csak nem
jön a víz. A leleményesebbek nyomkodják, hátha... De úgy sem sikerül!

A 2-es metró nyári felújítása hatással van a tömegközlekedésre
a főváros minden részén. Utánajártunk, hogy Újbudán milyen változásokra kell felkészülni.

Már csobog a víz a Forrásházban Újbudát is érinti a metrófelújítás
A Polgármesteri
Hivatal ügyfélfogadási rendje

Elkezdődött a 2-es metró szokásos
nyári felújítása. Az idén a Stadionok és
a Deák Ferenc tér között cserélik ki a
vágányokat és a szigetelést. A munkálatok június 19. és augusztus 29. között
zajlanak. Somodi László, a BKV Rt.
forgalomfejlesztési és szervezési osztályának vezetője tájékoztatta lapunkat,
hogy bár a XI. kerületet közvetlenül
nem érinti a metrófelújítás, bizonyos
kapcsolódó hatások jelentkeznek.
A 47-es és 49-es villamosok a
munkálatok befejezéséig csak az
Astoriáig közlekednek. A Deák térre metrópótlóbusszal lehet eljutni.

A Hivatal ügyfélfogadási
rendje:
Hétfő:
Szerda:
Péntek:

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

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
MSZP NYÁRI SZÜNETE

IPARTESTÜLETI FELHÍVÁS

A XI. kerületi Ipartestület, valamint a Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara (XI., Albert u. 15., tel.:
205-9434) tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a nyári időszakban is
teljes munkaidőben üzemelnek.
Félfogadás: hétfő: 8.30–18.30;
kedd-szerda-csütörtök: 8.30–17.00;
péntek: 8.30–12.00.
VISSZAVONT PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tisztelt pályázók! Tájékoztatjuk
Önöket, hogy az Újbuda újság előző, 14. számában téves pályázati
kiírás jelent meg. A vagyongazdálkodási bizottság – az Újbuda
újság lapzártája után – a Bp. XI.
ker., Szabolcska M. u. 4. (4410/2
…717…L1) ingatlanra vonatkozó
pályázatát visszavonta. A kiírás
érvénytelen. A kellemetlenségért
szíves elnézésüket kérik!

A Forrásház a főváros gyógyvizei és a
szálló népszerűsítésére épült fel 2002ben a Gellért tér rekonstrukciója keretében, azzal a céllal, hogy majd gyógyvizek fognak belőle folyni. Ám idővel
kiderült, hogy a hévizek a kifolyónál
37 fokosak, így ebben az állapotban
emberi fogyasztásra alkalmatlanok.
Az illetékes hatóságok a vezetékes ivóvízzel való működtetést szorgalmazták, áll a Fővárosi Közgyűlés számára
készített előterjesztésben.
A városüzemeltetési bizottság elnöke,
Lakos Imre elmondta, régóta dolgozik
azon, hogy végre folyjon víz a Forrásház csapjaiból, hiszen ez turisztikai

szempontból is fontos. A Fővárosi
Önkormányzat és a Fővárosi Vízművek Rt. közti megállapodás értelmében a Forrásházat utóbbi üzemelteti
március 1. és október 30. között napi
huszonnégy órán át. Az üzemeltető
feladatai közé tartozik, hogy takarítja,
gépészetileg karban tartja és a vízminőség vizsgálatokat elvégzi. Ezek alapján az éves működési költség vízdíjjal
együtt tizenegymillió forint.
Talán van, aki már nem hiszi, de
július közepétől, amikor ön ezt a cikket olvassa, folyik a víz a Forrásház
csapjaiból!
Jadviga

Javuló életminőség Gazdagréten

Ismét működik a szökőkút
Gazdagréten, a Nagyszeben téren
július 6-án délelőtt Molnár Gyula
polgármester ünnepélyesen átadta a felújított Föld ereje szökőkutat, amely Farkas Ádám alkotása.
Az eseményen többek között részt
vettek a terület országgyűlési
és önkormányzati képviselői.
A szökőkút születésekor a Föld ereje
címet kapta, 14 éve díszíti a Gazdagréti lakótelepet, azonban több mint egy
évtizedig nem működött. Az itt lakók
nem csodálhatták, hallgathatták a víz
csobogását. Bizony ezen idő alatt a kövek megrongálódtak, s mi tagadás, sok
szemét is került a medencébe. A XI.
kerületi Önkormányzat az év folyamán nemcsak a műtárgyat újította fel,
de az elavult technikai berendezést is
lecserélte modern, elektronikus úton
szabályozható vízgépészeti rendszerre,
amely minden bizonnyal sokáig fogja
a szökőkutat zavarmentesen működtetni az itt élők örömére.
A Pitypang Óvoda növendékeinek műsora után Molnár Gyula az

egybegyűltekhez szólva emlékeztetett,
hogy az önkormányzat igyekszik figyelni arra, hogy a kerület lakosainak,
köztük a gazdagrétieknek jobb legyen
a közérzete, javuljon életminősége.
Elindult az Újbuda-autóbusz, melyet
sokan megkedveltek. A Gazdagréti
úton a lámpaoszlopokat virágok díszítik. A Csíkihegyek utcai iskolában
műfüves focipálya létesült. Az Eleven
Center környékén rendezni kívánják a
kaotikussá vált közlekedési helyzetet.
Az ügyintézés kényelmesebbé tétele
érdekében okmányiroda létesítését
tervezik az Eleven Centerben.
Miközben működésbe lépett a
felújított szökőkút, az egybegyűltek
Martincsák Ádám és Spáth Viktor
előadásában Domenico Gatti Trombitaduóját hallgathatták meg. A
Nagyszeben téren, a Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtár gazdagréti fiókjának
szomszédságában padok, árnyas fák,
örökzöldek között bizonyára nagyon
sokak pihenését szépíti majd meg az
újjávarázsolt szökőkút.

Zih Zsolt

A MSZP kerületi szervezete tájékoztatja az érdeklődőket, hogy
ingyenes lakossági szolgáltatásait
(az adó-, könyvvezetési és vállalkozási tanácsadást, a jogi tanácsadást, valamint az angol nyelvű
tudásszintfelmérést) a nyári szabadságok idejére szünetelteti. A
szolgáltatások újraindításáról az
Újbuda augusztus 18-i számában
olvashatnak.

Zih Zsolt

A polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálata
félfogadási rendje:

Jön a 250-es busz
Új buszjárat indul 250-es számjelzéssel a XXII. kerületben, mondta
Lakos Imre, a fővárosi városüzemeltetési bizottság elnöke, de az új járat
a XI. kerületiek közlekedését is meg
fogja könnyíteni, tette hozzá. Az új
közlekedési eszköz a Kosztolányi Dezső térről induló 41-es és a budafoki
Törley térről induló 150-es jelzésű

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
MOZGÁSKORLÁTOZOTT
FIATALOKNAK

Legfrissebb hírek a 4-es
metróval kapcsolatban

A DBR Metró Projekt Igazgatóság vezetőjét kérdeztük a 4-es metró ügyében történt fejleményekről.
Gulyás László elmondta, hogy
június 29-én a Fővárosi Bíróság elutasította azt a keresetet, amelyet az
erzsébetvárosi civilek nyújtottak be
a metró környezetvédelmi engedélye
ellen. Ez a bírósági
döntés jogerős,
ellene fellebbezésnek helye nincs.
A Fővárosi Közlekedési Felügyelet
által június 30-án
aláírt másodfokú
határozat pedig
a vasúthatósági
engedélyt – amelyet fellebbezéssel
tá madta k meg
– helyezte vissza
jogaiba. A metró
így rendelkezik
mind a környezetvédelmi, mind a
vasúthatósági engedéllyel. Elhárult
az akadály az elől,
hogy a Fővárosi
A BKV szerint nincs zsúfoltság, ezért nem lesz járatsűrítés
Közgyűlés elfoA járatgyakoriság nem változott: gadja a beruházás engedélyokiratát.
csúcsidőben 6 percenként jár a 47-es Erre csak augusztusban kerülhet sor,
és a 49-es, a közös szakaszon pedig 3 mert a másodfokú vasúthatósági enpercenként, mégis, az utóbbi időben gedély ellen is lehet jogorvoslattal élni.
sokan kritizálták e járatokat. A BKV A korábban megjelölt 2008. december
szakemberei nem tapasztalták, hogy 31-i átadási határidő a legújabb számízsúfoltabbak lennének a villamosok, tások szerint már nem tartható. Jelen
ezért nem tervezik a járatok sűrítését. állás szerint 2009-re várható az első,
Erre egyébként sem lenne lehetőség, 10 állomásos szakasz befejezése.
Dergán Ádám
mivel az Astoriánál lévő végállomás

A 41-es és a 150-es között

D. A.

nem tud nagyobb kapacitással működni. További változást jelent a 4-es
és 6-os villamosok, illetve Gazdagrét irányából a 153-as busz sűrítése.
Somodi László nem tart a munkálatok elhúzódásától. Kizártnak tartja,
hogy szeptemberig ne készüljön el a
metró felújítása.
Végezetül egy örömteli hír: az
új Volvo metrópótlóbuszok a tervek
szerint szeptember elsejétől leváltják a
jelenlegi 7-es és 7A buszokat.

autóbuszjáratokat köti össze. Üzembeállításával lecsökken a gyaloglási
távolság, illetve alternatív közlekedési lehetőséget teremt XI. kerületi
célpontok felé. Az új busz infrastrukturális fejlesztését – útburkolat,
megállóperonok, szegélyek – a XXII.
kerület vállalta magára. A 250-es
busz reggeli csúcsidőben 25-35 perces, délelőtt, illetve hétvégén hatvan
perces követéssel fog közlekedni. Az
új autóbusz ez év szeptemberétől áll
az utasok rendelkezésére.

A választékot a vevők igényei alakítják

Új élelmiszerüzlet Sasadon

Seregi László

A prof. Dr. Kováts István Alapítvány budapesti
illetőségű, súlyosan mozgáskorlátozott fiatalok támogatására pályázatot hirdet, mely tanulmányok
folytatásához, közlekedéshez, lakhatási, illetve
munkavállalási feltételek megteremtéséhez szükséges tárgyi eszközök vásárlásához hozzájárulásként
igényelhető.
Az alapítványtól pályázható összeg nem lehet több a pályázati cél költsége 25%-ánál, de legfeljebb 45 000 Ft. Pályázni
a 40. életév betöltéséig lehet.
A pályázathoz szükséges mellékelni a súlyos mozgáskorlátozottságot igazoló orvosi papírokat, valamint a családban
együtt élők 2003. évi jövedelemnyilatkozatait.
A névvel, címmel és telefonszámmal ellátott pályázatokat a
prof. Dr. Kováts István Alapítvány, 1052 Bp., Városház u. 9–11.
címre kérik beküldeni 2004. szeptember 30-ig.
Minden pályázó 2004. október 31. napjáig kap értesítést a
kuratórium döntéséről. A nyertes pályázók a Fogyatékosok
Napja fővárosi rendezvény keretében vehetik át a díjakat.

Tíz év hallgatás után újra vidáman csobog és „szökik” a víz.

Nem jó, ha nincs az otthonunk közelében élelmiszerüzlet, az időseknek
pedig fáradtságos messziről cipelni a
teli szatyrokat. Sasad déli részén ez a
probléma megoldódott.
Július elején ismét megnyílt az
Előpatak utcában egy élelmiszer kisáruház, amit Kalmár András egyéni
vállalkozó működtet. A korábban kisboltként működő üzlet az uniós követelmények szerint felújítva várja a környékbelieket. Az üzlet széles választékot nyújt: a hagyományos élelmiszerkínálat mellett friss zöldség, gyümölcs
és újság is szerepel az árupalettán.
Az ingatlan újrahasznosításához a XI.

kerületi Önkormányzat minden segítséget megadott. Az üzlet megnyitásával kapcsolatban Lakos Imre alpolgármester elmondta, a környék ellátása
érdekében már nagy szükség volt rá. A
közért négy embernek ad munkát, és
hosszú távra tervezik a környékbeliek
ellátását. A termékskálában egy adott
terméktípusból az olcsóbb és a drágább is megtalálható, és természetesen
a vevők igényeihez igazítva szeretnék
az áruválasztékot bővíteni, és előrendelést is felvesznek. A bolt hétköznap
6.30–21-ig, szombat-vasárnap pedig
8–14-ig van nyitva.
T.H.
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Éles sarok

Környezettudatos kerületi politika Újbudán II.

Nehéz alkalmas helyet találni a szigeteknek

Az önkormányzat sem korábban, sem
a júniusi döntésnél nem jelölt ki szigetnek helyszínt a Bánk bán utca környékén. Ott működik ugyanis a főváros
első és a kerület egyetlen szelektív hulladékgyűjtő udvara, amely noha csak
nyitvatartási időben fogadja, de sokkal
szélesebb körben gyűjti a hulladékot,
mint a szigetek, így veszélyes hulladékot is gyűjt. Megfelelő hely szükséges
a szigetek ürítését végző nagyméretű
kocsi számára is, ennek hiányában is
elvetettek helyszíneket.
A lakossági javaslatokat alaposan
megvizsgálták, nem volt az önkormányzat által preferált helyszín. A
kezdeti ellenállás megszűnőben van.
Ebben része van annak is, hogy a Fővárosi Közterület-fenntartó Rt. (FKF
Rt.) nemcsak elszállítja, hanem a környezet rendben tartása mellett mossa
a tartályokat is. Nagy az érdeklődés:
a helyszínt javasló polgárok sokszor
több társasházat is képviseltek. Sokan
hívják telefonon Hollósy Esztert, konténert kérve a közelbe. A társasházak
egy része – mivel messze van a sziget
– szelektív módon előgyűjti a hulladékát, és a Bánk bán utcai hulladékgyűjtő udvarba szállítja. Az sem ritka, hogy
Gazdagrétről az őrmezői konténerekhez szállítják a válogatott szemetet. A
szakember szerint a lakosság mind
nagyobb része környezettudatos, felkészült, hogy fogadja a konténereket.
Ha 1000 lakos után számítanánk
egy konténercsoportot, akkor Újbudán
körülbelül 140-re lenne szükség – vélekedik a környezetvédelmi ügyintéző.
Reális céljunk a harmadik ütem végére 60-80 helyszín. Ez a szám, annak a
megközelítésnek is megfelel, hogy 600
méterenként kell elhelyezni egy szigetet, mivel egy lakó 300 métert képes
megtenni, hogy hulladékát letegye. Az
új lakónegyedeket már eleve úgy kelle-

ne kialakítani, hogy a hulladékgyűjtő
szigetek elhelyezhetők legyenek területükön.
Siklóssy Mihály, az FKF Rt. főosztályvezetője szerint a hulladékdíjból
finanszírozott szelektív hulladékgyűjtő program nem nyereséges: 2004ben kalkulált költsége meghaladja a
200 millió forintot. Célja elsősorban a

nak növelése a tervek szerint 2008-ig
megoldja a főváros szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos problémáit. További kapacitásbővülést jelent,
hogy ekkorra 14-ről 35-re emelkedne
a hulladékgyűjtő udvarok száma a fővárosban. A XI. kerületben is keresnek
helyszínt egy második udvar számára.
Arra a kérdésre, hogy az idők vé-

Révész Marianna

Gazdagrétet tavaly kihagyták a
hulladéksziget telepítés első köréből, mert a kerületi önkormányzat
ott papírgyűjtő konténereket üzemeltet, azaz a szelektív papírgyűjtést megvalósítja.

Ha a műanyag palackokat, fémdobozokat laposra tapossuk, több fér a konténerbe

környezetvédelem. A lakosság nyugati
országokhoz viszonyítva is nagy fegyelemről tesz tanúbizonyságot, hiszen
a válogatást követően a maradékhulladék mennyisége 10 százalék körüli.
A szelektív hulladékgyűjtést végző fővárosi szakvállalat a műanyag palackot
gyűjtő sárga tartályt hetente hatszor, a
papírgyűjtő kék konténert háromszor.
A fehérüveg-gyűjtő fehér, a színesüveggyűjtő zöld és a fém italosdoboz-gyűjtő szürke tartályt hetente egyszer üríti
a főváros területén. Az újrafelhasználás során a hulladékból az eredetinél
alacsonyabb értékű terméket állítanak
elő. Az üdítőitalos PET-palackból nem
lehet újra élelmiszer tárolására alkalmas terméket előállítani, így textilipari alapanyag, csomagolóanyag lesz belőle. A többi anyagból újrapapírt, fém
használati eszközöket hoznak létre.
A hulladékgyűjtő szigetek számá-

gezetéig szelektív hulladékgyűjtő szigetek fogják megoldani ezt a kérdést,
ma még nem lehet egyértelműen válaszolni. Ausztriában, Svájcban, sőt Magyarországon, kisebb településeken a
háztól szállítják el a szelektált hulladékot. A nagyvárosokban a háztól való
elszállítás jóval nagyobb költséggel járna. Napjainkban ezért még kérdéses
ennek a megoldásnak a megvalósulása
Budapesten, mint azt az FKF Rt. főosztályvezetőjétől megtudtuk.
A képviselő-testület felhatalmazta az önkormányzat bizottságát, hogy
további helyszíneket jelöljön ki. Várják a lakosság javaslatait az ötegységes
konténercsoportok elhelyezésére. A
leveleket a városfejlesztési bizottságnak címezve „Szigetek” megjelöléssel
augusztus 13-ig várják a Polgármesteri
Hivatalba.
Wihart-Kiss Tamás

Parkfenntartási munkák Albertfalván

Budai Gyermekkórház

A tavalyi száraz időjáráshoz képest az idei esős tavasz folyamatos kaszálást kíván. Ez
több törődést igényel az önkormányzattól, viszont cserébe zöldebb, dúsabb növényekkel tarkított kerületet ígér – nyilatkozta lapunknak Lakos Imre alpolgármester.

A Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet dolgozói kérik a budaiak segítő
támogatását. Kórházuk, mely Buda és
a környező települések gyermekeinek
járó- és fekvőbeteg szakellátását biztosítja, nehéz helyzetbe került. Veszélybe
kerülhet a Budai Gyermekkórház, s
ezáltal az itt élő gyermekek egészségügyi ellátása is!
Kérik a Budán élőket, az itt működő önkormányzatokat, intézményeket,
vállalatokat és vállalkozókat, s bárkit,
akinek fontos gyermekeink egészségügyi ellátása, hogy erejükhöz mérten
támogassák a Budai Gyermekkórházat. A segítés módjáról bővebb információt a 345-0602-es telefonszámon
adnak hétköznap 8–15 óráig.

Zih Zsolt

Segítségre várva

FÜGGÖNY

KARNIS

Otthonában
választhatja ki
függönyeit
Akció július 15-ig:
díjtalan függönyvarrás
Helyszíni felmérés, komplett
kivitelezés, függöny, sötétítő,
drapéria, karnis család (boltívre,
bástyaívre, íves tetőtérbe is).

Telefon: 06/30/9428-684

BŐRGYÓGYÁSZAT
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

TÁRSAT,
TÁRSASÁGOT KERES?
„KORONA”
Klub és Baráti Kör
-- XI. ker. a Körtérnél -Kirándulásokkal, rendezvényekkel!
Fényképes társtaláló program.
Péntekenként Klub-est élőzenével
Családias hangulatú irodánkban
szeretettel várjuk!
---------------------------------------

LAST MINUTE AKCIÓ!
NYARALÁS
OLASZORSZÁGBAN!

Tel: 279-0834, 06/70/363-5767
www.koronaklub.com

A szöveges példa

Mi történik, ha egy zárt edényt négy
azonos átmérőjű csövön 70 liter/óra sebességgel töltünk vízzel, és az edényből
a vizet 3 ugyanolyan átmérőjű csövön
50 liter/óra vagy 30 liter/óra sebességgel
vezetjük el?
Ha ezt a házi feladatot az ön hetedik osztályos gyermeke nem tudja megoldani, akkor valószínű, hogy fizikából
vagy matematikából meg fog bukni. De
ne csüggedjen kedves szülő! Gyermeke
előtt fényes pálya áll: legyen forgalomszervező! Ott nem hagyják, hogy primitív számtanpéldákkal homályosítsák el
a szakember éleslátását, és mindennél
többre becsülik a kreativitást.
Hogy honnan tudjuk ezt? A fent
leírt szöveges példa kísérleti eszközökkel történő megoldása egy hete folyik a
Budaörsi út bevezető szakaszán, sajnos
nem vízzel és csövekkel, hanem járművekkel és forgalmi sávokkal. (Számtani
szempontból ez mindegy, hiszen tudjuk, hogy a szöveges példákban az opcionális farakások, medvék és az izlandi
búzatermés szerepe csupán annyi, hogy
a megfélemlített tanuló elöl elfedje a
probléma mögött fémesen csillogó matematikai szerkezet könyörtelen brutalitását.)
A fékezhetetlen értelmi szerzők a
kiinduló állapotot egy 300 méter hoszszú új buszsáv felfestésével és rendőri
közreműködéssel érik el. A rövidke
buszsávval megoldották a négy kivezető

sáv háromra csökkentését, a traffipax
és a rendőrök arra szolgálnak, nehogy
a járművek – a fizika és matematika
törvényeit felismerve kissé nagyobb sebességgel – a BAH csomópont irányában megmaradt egyetlen sávon esetleg
nagyobb számban hagyják el a művészi
tökéllyel felépített forgalmi dugót.
Természetesen tudjuk, hogy egy
ilyen nagyívű projekt mögött mindig
világos célok munkálnak, csak éppen
mi egyszerű halandók (polgárok, dolgozók és lakosok) nem érjük fel ésszel a
briliáns koncepciót. Problémamegoldó
különítményünk egy térkép fölé hajolva
megpróbálta megtalálni a körültekintően lebonyolított forgalomszervezési akció titkos célját. Három valószínűsíthető
lehetőség maradt fent a szigorú rostán:
1. Közvetett módon elérni, hogy
a Káposztásmegyerre igyekvő gazdagréti autósok válasszák a gyorsabb
Tatabánya–Komárom–Vác útvonalat.
2. Nyomást gyakorolni a helyi közösségre, hogy civil akció keretében saját kezűleg és lehetőleg azonnal ássák ki
a négyes metró új alagútját.
3. Bebizonyítani, hogy az illetékes
hivatal forgalomszervező osztályán
indokolt a fizetések nagymértékű emelése, és a hivatali gépkocsit haladéktalanul szolgálati helikopterre kell cserélni.
Egyébként a szöveges feladat teljes
és hibátlan megoldása 3 pontot ér.
Morgó

Elismerés az egészségügyi dolgozóknak

Semmelweis-napi ünnepség
Folytatás az első oldalról

Betegeivel való kapcsolatát lelkiismeretesség, precíz szakmai igényesség és
felelősségtudat jellemzi.
Dr. Pásztor Éva ortopédiai szakorvos.
1969-ben szerzett diplomát, majd
1974-ben ortopédiai szakvizsgát tett.
24 éve dolgozik a Fehérvári úti Szakrendelőben az ortopédiai osztály vezetőjeként. Etikus magatartásával,
segítőkészségével elnyerte betegei elismerését és szeretetét.
Dr. Baján György urológus szakorvos.
1971 óta dolgozik a XI. kerületi egészségügyi szakellátásban urológus főor-

vosként, majd adjunktusként. Lelkiismeretes munkáját kollégái tisztelik,
betegei bizalommal fordulnak hozzá.
Polgármesteri Dicséretben részesült:
Dr. Gulyás Ilona felnőtt háziorvos, Bihari Éva intézetvezető asszisztens, dr.
Csapó Éva tüdőgyógyász szakorvos,
dr. Gálvölgyi Ferenc sebész szakorvos,
Rózsás Györgyné védőnő, dr. Székely
Ágnes gyermekpszichiátriai szakorvos, Szikszai Zoltánné asszisztens és
dr. Viczián Edit háziorvos.
Dergán Ádám

Megválasztották az év orvosait
A Szent Imre Kórház ünnepségén
az év orvosa és az év orvosnője díjat két kelenföldi lakos,
dr. Audikovszky Mária és dr.
Kerkovits Lóránt vehette át.
A kórház főigazgatója, dr. László
Imre beszédében elmondta, hogy az
intézmény az elmúlt évek kemény
munkájával elérte azt a szintet, amit
sokan elképzelhetetlennek tartottak, és az anyagi helyzet is stabilizálódott. Kiemelte, hogy a XI. kerületi vezetéssel jó az együttműködés.
Újbuda önkormányzatának nevében Balázs Gyula alpolgármester
köszöntötte a kitüntetetteket.
A tavalyi év orvosa, dr. Berényi
Tamás méltatta Semmelweis Ignác
munkásságát.

Az Év orvosa díj Berényi doktor
szerint segít a harmónia megtalálásában, és erőt ad a mindennapi
gondok leküzdéséhez. Az ünnepség
fénypontjaként a kórház főigazgatója bejelentette, hogy idén az év
orvosa díjat dr. Kerkovits Lóránt,
az év orvosnője elismerést pedig
dr. Audikovszky Mária kapja meg.
Dr. Kerkovits Lóránt 1990 óta dolgozik a Szent Imre Kórház I. számú
Belgyógyászati Osztályán. A 39
éves kelenföldi fiatalember a magas vérnyomás és a szívbetegségek
vizsgálatát tekinti szakterületének.
Dr. Audikovszky Mária 1972-ben
kezdett a kórházban dolgozni. Belgyógyászként az elhízott, anyagcsere szövődménnyel rendelkező betegekkel foglalkozik.

Postázzák a folyószámla-kivonatokat

Nincs nyári szünet az APEH-nél
APEH Dél-budapesti Igazgatósága tájékoztatja ügyfeleit, hogy július 5-étől
az idén is megkezdték a folyószámla-kivonatok kiküldését. Az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései szerint a túlfizetést vagy tartozást mutató, valamint
a 2003. évre vonatkozóan késedelmi
pótlékkal érintett folyószámlákat küldik ki. Az érintett magánszemélyek és

egyéni vállalkozók 2004. augusztus
31-ig, a gazdálkodó szervezetek pedig
2004. október 30-ig kapják kézhez a
kivonatokat. Ha a folyószámla-kivonaton a saját nyilvántartástól eltérő
adatokat észlelnek, akkor észrevételeiket – elsősorban írásban – a folyószámlán feltüntetett címre várják.
Jó tudni, hogy az írásban tett észrevétel illetékmentes.
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Klubprogramok
KIRÁNDULÁSOK
JÚLIUS 31-ÉN, SZOMBATON Lepencére

szervez kirándulást az őrmezői Vöröskereszt. Indulás 7 órakor a Spar elöl, érkezés
ugyanoda. Buszköltség 900 Ft+ fürdőbelépő. A klubtagoknak a strand ingyenes!
CUKORBETEGEK KLUBJA
XI. Gyékényes u. 45–47.
JÚLIUS 18., SZERDA: klubnap.

SZENTIMREVÁROSI EGYESÜLET (SZIE)
XI., Himfy u. 9. www.szie.org.hu
BABA-MAMA KLUB: szerda délelőttönként
9.30–11.30-ig. GYERMEKNÉPTÁNC:

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

Művelődési ajánlatok
A38 - ÁLLÓHAJÓ
XI., Petőfi híd budai hídfő. www.a38.hu
JÚLIUS 21. 21.00 Tango&Crash and guest.
JÚLIUS 22. 21.00 Bosi and guest. JÚLIUS
23. 21.00 Mengü. JÚLIUS 24. 21.00 Ali
Bishop, Cyborg Templar and guest. JÚLIUS
25. 21.00 Secam and guest. JÚLIUS 27.
21.00 Badihali and guest. JÚLIUS 28. 21.00
Tango&Crash and guest. JÚLIUS 29. 21.00
Bosi and guest. JÚLIUS 30. 21.00 Mengü.
JÚLIUS 31. 21.00 Ali Bishop, Cyborg
Templar and guest. AUGUSZTUS 1. 21.00
Secam and guest. AUGUSZTUS 3. 21.00

Badihali and guest.

ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Gyékényes u. 45–47. Tel./fax: 204-6788
KEDD 14.00: Albertfalvai Keresztény Társas
Kör Nyugdíjas Klubja. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG
10.00–19.00-IG ÉS SZOMBATON 10.00–
14.00-IG internetezés. A többi program

karbantartás miatt szünetel.

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
XI., Etele út 55. T.: 371-2760
AUGUSZTUS 2–6-IG Játékháló program-

sorozat: számítógépes játékok bemutatója és versenysorozat 14 éves kor alatti

ÚJBUDA 2004. JÚLIUS 21.

ÚJBUDAI PROGRAMOK / TV11-MŰSOR

A TV11 MŰSORA

gyermekeknek. MINDEN HÉTKÖZNAP
13.00–19.00 ingyenes internetezés.

2004. JÚLIUS 21.– AUGUSZTUS 4.

FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
XI., Fehérvári út 47. T.: 203-3868.
JÚLIUS 26. ÉS 27., és AUGUSZTUS 3. 4. 5.
Folklór estek. CSÜTÖRTÖK 16.30 Test-lélekszeretet klub. SZOMBAT 13.00 Lágymányosi

Bélyeggyűjtő Kör.

GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Törökugrató u. 9. T.: 246-5253, www.c3.hu/~gkh
AUGUSZTUS 2–6-IG Csellengő napközis
művészeti tábor. KEDD 10.00 eklektika
klub. HÉTKÖZNAPOKON 10.00–19.00 ÓRÁIG a Gazdagréti eMagyarország Pont.

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

Szüni Dödő-sorozatban Bábokkal Meseországban címmel: JÚLIUS 20. 10.00 Háry
János; 22. 10.00 Macskavati virága című
meséket láthatják. MINDEN NAP 15.00–
19.00 életmód-tanácsadás. PÉNTEK 17.00
festőiskola; 18.00 Bringás klub. A többi
program augusztus 20-ig szünetel.
TIT STÚDIÓ
Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514, www.tit.hu
JÚLIUS 21-IG az Öveges-emlékterem kiállítása, AUGUSZTUS 2. 18.00 tengerimalac

barátok: Viselkedés, szelídítési praktikák .
ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 9.00 nyugdíjas
torna. HÉTFŐ, SZERDA 10.00, KEDD, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 8.00 senior torna. KEDD,
CSÜTÖRTÖK 20.00 Tendency Sport Club.
HÉTKÖZNAP 10.00–19.00, SZOMBATON
15.00–19.00 Újbudanet.

BARTÓK 32 GALÉRIA
XI., Bartók B. út 32. Tel./fax: 386-9038
HÉTFŐ 18.00: Tajcsi-csikung foglalkozás.

Túraajánlat
OLAJIPARI TERMÉSZETBARÁT SE
MINDEN SZERDÁN túra nyugdíjasoknak.

Találkozó: 7.20-kor a Moszkva téri met-

JÚLIUS 21.  SZERDA
18.00 a júl. 19-i adás ismétlése
JÚLIUS 22.



CSÜTÖRTÖK

9.00 ismétlés

JÚLIUS 29.  CSÜTÖRTÖK
9.00 Szentivánéj 2004.
JÚLIUS 30.  PÉNTEK
18.00 és 22.30 Szentivánéj 2004.

KIÁLLÍTÁSOK
 ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI

GYŰJTEMÉNY

XI., Pentele u. 8. T.: 208-6635

 SCHEFFER GALÉRIA
XI., Kosztolányi D. tér 4.
JÚLIUSBAN Vetlényi Zsolt, Paál Zsuzsa és

Csobán András közös festménykiállítása

Nyitva: kedden és csütörtökön 16–18-ig.  KARINTHY SZALON
 RÉT GALÉRIA
XI., Törökugrató u. 9. Tel./fax: 246-5253
AUGUSZTUS 4-IG Karai Sándor kiállítása.

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

AUG. 6-IG Móricz Zsigmond-emlékkiállí-

tás. Nyitva hétköznap 10–16 óráig.

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

PÉNTEK
18.00 és 22.30 ismétlés

 SZOMBAT
9.00, 14.00 és 23.00 Szentivánéj 2004.

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

JÚLIUS 24.  SZOMBAT
9.00, 14.00 és 23.00 ismétlés

AUGUSZTUS 1.  VASÁRNAP
9.00, 13.00 és 23.00 Szentivánéj 2004.

Nyitva minden szerdán 15–18 óráig.

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dayka Margit-emlékszoba. Nyitva munkanapokon 14–18-ig.

 CONGRESS PARK HOTEL

 XI. KERÜLETI HELYTÖRTÉNETI

JÚLIUS 25.

JÚLIUS 26.  HÉTFŐ
4.00 a júl. 19-i adás ismétlése
18.00 Hír 11
18.10 Szentivánéj 2004.

AUGUSZTUS 2.  HÉTFŐ
4.00 Szentivánéj 2004.
18.00 Hír 11
18.10 Magazin 11
18.55 Sport 11
19.05 Hit és élet
19.10 SzivárványSzín

JÚLIUS 27.  KEDD
18.00 és 22.30 Szentivánéj 2004.

AUGUSZTUS 3.  KEDD
18.00 és 22.30 ismétlés

JÚLIUS 28.  SZERDA
18.00 Szentivánéj 2004.

18.00 ismétlés

JÚLIUS 23.



 VASÁRNAP
9.00, 13.00 és 23.00 ismétlés

JÚLIUS 31.

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

ZÖLD PARDON
A Petőfi híd lábánál
JÚLIUS 21. 20.00 Mystery Gang . JÚLIUS
22. 20.00 Kimnowak; 22.00 Jeszi. JÚLIUS
23. 20.00 M.É.Z.; 22.00 Lepi. JÚLIUS 24.
19.00 Fehér Folt esték III.; 20.00 Mind1,

Zsola & a Vad Orchideák, Doors-emlékzenekar; 22.00 Dave. JÚLIUS 25. 20.00 ef
Zámbó és az Analóg Indiánok. Koncert
után karaokeparti. JÚLIUS 26. 20.00
Roy & Ádám; 22.00 Olivér. JÚLIUS 27.

XI., Tas vezér u. 7.
JÚLIUSBAN Salamon György, Gyenes

Péter, Csobán András és Kovács Gombos
Dávid közös festménykiállítása.

KIÁLLÍTÓHELY

XI., Erőmű u. 4. T.: 365-6126

Régészeti, építészeti, ipartörténeti emlékek. Egyszer volt Dél-Buda. Tájvédelmi
körzeteink. Nyitva szerdán 15–18-ig.

AUGUSZTUS 4.  SZERDA

Magazin 11 c. műsoraink végén könnyűzenei összeállításokat láthatnak
a Szentivánéj 2004. c. felvételeinkből.

rókijárat AUGUSZTUS 1. Budai-hegység:
Nagykovácsi–Ördögtorony–Nagyszénás–
Antónia-árok–Pilisszentiván. Találkozó:
7.15-kor a Batthyány téri HÉV-állomáson.

FLAMENCO

20.00 Rémember; 22.00 Jeszi. JÚLIUS 28.
20.30 Kiss Forever Band; 22.00 Alan (Peru).
JÚLIUS 29. 20.30 Sugarloaf; 22.00 Jeszi.
JÚLIUS 30. 20.30 Szilvási Gipsy Folk Band;
22.00 Lepi. JÚLIUS 31. 20.30 Babos Project
Romani; 22.00 Dave. AUG. 1. 20.30 Sub

Bass Monster. Koncert után karaokeparti;
22.00 mint@CSEKE. AUGUSZTUS 2. Besh o
droM. AUGUSZTUS 3. Bankrupt.
DUNA-TERASZ 2004
A Petőfi híd és a Lágymányosi híd között
JÚLIUS 21. Elektronikuszene.hu
JÚLIUS 22. Elektronikuszene.hu.

Télikert:18.00 Ezotéria – utak és tévutak.
Beszélgetnek: Réti János és barátai;

kiállítás Mastalli Zsuzsa festményeiből
és Radnai Balázs fotóiból. Godot
Dumaszínháztól Litkay Gergő humorestje. Renegade Pub: Salsa Party. JÚLIUS
23. Elektronikuszene.hu JÚLIUS 24.
Elektronikuszene.hu. szombat-vasárnap
14.00–19.00 arcfestés, bábjáték gyerekprogram. JÚLIUS 25. Elektronikuszene.
hu. Télikert: Beszélgetés Szántó T. Gábor
íróval a Szombat folyóirat főszerkesztőjével. Cha-Cha-Cha: életművészek és
arcartisták. JÚLIUS 26. Elektronikuszene.
hu: Télikert: Urbánus kertkultúra – romkertek a belvárosban: Martinkó József
szerkesztő, Octogon magazin; Sütő
András Balázs építész; Szentpéteri Márton
építészetkritikus. Renegade Pub: Gyere
velünk Indiába Sipi képeivel, zenéivel –élménybeszámoló. Cha-Cha-Cha: Badihali

videodiszkó. JÚLIUS 27. Elektronikuszene.
hu. JÚLIUS 28. Elektronikuszene.hu.
Télikert: Lehet Más a Világ koraesti csevej
II.„Mert megérdemled!” – ökoválság, túlfogyasztás, reklám-agymosás.JÚLIUS 29.
Elektronikuszene.hu. Moszkva Tér: Godot
Dumaszínház, Litkay Gergő humorestje;
JÚLIUS 30. Elektronikuszene.hu. JÚLIUS
31. Elektronikuszene.hu. Szombat- vasárnap 14.00–19.00 arcfestés, bábjáték
gyerekprogram. Renegade Pub: szigetfelvezető Renegade parti. AUGUSZTUS
1. Elektronikuszene.hu Moszkva Tér:
szombaton, vasárnap arcfestés, bábjáték gyerekprogram. Cha-Cha-Cha:
életművészek és arcartisták. AUGUSZTUS
2. Elektronikuszene.hu. Cha-Cha-Cha:
Badihali videodiszkó. AUGUSZTUS 3.
Elektronikuszene.hu.
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Nézhetünk-e úgy a városra, mint egy
állandó kiállításra?

Az a jó, ha a városban vannak események, és egy-egy érdekes épület. Az
embereknek a szenzációk mellett nyugalomra is szükségük van. Egyes területeken a karakterőrzés, a hagyomány
a fontos, míg máshol a megújulás. A
kilencvenes években a Margitszigetet
akarták zsákbafutóversenyre, roncsderbire használni, de sikerült a szigetet a nyugalomnak, a csendnek megőrizni. Persze van Budapest Parádé,
van Plázs vagy Diáksziget, a XI. kerületben pedig most nyílt a Duna-terasz,
ezekre szükség van. Az egyensúlyt kell
megtalálni.


Az építészet művészetnek számít?

A legnagyobb magyar művészettörténész Fülep Lajos szerint az építészet
elhagyta szellemi hazáját, amikor belépett a modernitásba és a praktikum
lett a meghatározó. Szerintem pedig
átlépett a marketingbe. A nyugati
nagyvárosokban a cégek irodaházat
építtettnek, hogy ezzel teremtsenek
maguknak szimbólumot. Az igazi építészeti alkotásról a történelem
bizonyítja be, hogy képes-e szimbólummá válni. A Eiffel-tornyot sem a
város jelképének, inkább a kor, a technikai haladás megörökítésére szánták.
DR. SCHNELLER ISTVÁN
1949-ben született. Iskolái: Váli utcai Általános Iskola, Fazekas Mihály
Gyakorló Gimnázium, Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar.
A műszaki tudományok kandidátusa, 1991-től kinevezett egyetemi
tanár a Corvinus Egyetem Kert- és
Tájépítészeti Tanszékén, ahol településmérnököket oktat 2003-tól.
Munkahelyei: Városépítési Tervező
Intézet 1975–91., BME Városépítési
Tanszék 1983–86., Fővárosi Önkormányzat Műszaki Főpolgármesterhelyettes 1991–94.
Budapest főépítésze 1995-től.

Az épített környezet védelme erősebb legyen, mint a tulajdonjog

Ami megépül, azt néznünk is kell

Az építészet olyannyira jelen van az
életünkben, hogy nem tudjuk becsukni, mint egy könyvet vagy kikapcsolni. Ami megépül, azt néznünk is kell.
De ez csak környezetkultúra és nem
művészeti alkotás. Egy lakás berendezésénél sem művészi hatásra törekszünk, hanem arra, hogy jól érezzük
magunkat benne. Az otthon semlegesebb annál, minthogy Leonardo
Utolsó vacsoráját kelljen állandóan
nézni benne. Az építészet csendesebb,
viszont a középületeknek, köztereknek kéne tartalmat hordozniuk.


Az élet irányítja az építész kezét vagy
az építész teremt életformát?

Sokáig azt hitték az építészek, hogy az
épített környezet formálja az embert.
A XX. század szociális lakótelepei születésénél az volt az alapgondolat, hogy
nem kell megvárni, amíg forradalom
lesz, hanem ki kell elégíteni a munkásságot normális lakásokkal. Az életvitel
és a kulturáltság alakítja az építészetet.
A város kinézete hat az emberekre.


Budapest szépségét senki nem vitatja, ugyanakkor csatornázatlan részek,
szemét... Hogyan lehet ezt feloldani?

Ez részben szociológia. Budapesten
kétszer annyi kutya van, mint Bécsben, ez elmagányosodást jelez. A közterületeinkre erősen vigyáznunk kell.
Részt vettem Újbuda belvárosának
felújításában, ezért a lelkem sír, amikor látom a Szent Imre-szobornál a
millió csikket, a kitaposott virágokat.
A Gellért téri díszburkolaton pedig
autócsordák parkolnak A városnak
állandóan rendben kell lennie, amit
tönkretesznek, ki kell javítani. Írtam
a rendőrkapitánynak is az ügyben,
de szörnyű, hogy ez rendőrségi kérdéssé válik. Pozitív példa viszont a
Földalatti. Felújítása előtt állandóan
rombolták, most viszont vigyáznak
rá. És az is érdekes, hogy ha az ember
növényt ültet, elkezdik követni.


A politika mikor fog rájönni, hogy az
építészetben erő és lehetőség van?

A nyolcvanas évek óta mellékes kér-

dés az építészet. Amióta megszüntették az Építésügyi és Városfejlesztési
Minisztériumot, már a legkülönfélébb
tárcák része volt. Nyugat-Európában
pedig minden nagyvárosban legalább
tízszer akkora a főépítészi iroda, mint
ez. Magyarországon nincs építési fegyelem. A Wekerle-telep volt az első
kertváros a kontinensen Anglia után,
ezért ritka kultúrtörténeti értékkel bír.
Amióta megvették az emberek, mindenki szaletlit, tetőtérablakot, garázst,
melléképületet épít a házához. Pedig
vannak esetek, amikor az épített környezet védelmének erősebbnek kell
lennie a tulajdonjognál.


Mire valók a szabályozási tervek?

Igen sokszor nem tartják be, mert az
építési fegyelemnél erősebb a társadalmi nyomás. Németországban, ha
valaki harminc centivel eltér az előírttól, akkor lebontatják a költségére.
A rendszerváltás magával hozta az
averziót a településtervezéssel, szabályozással szemben, mert az a szocialista központosításra emlékeztetett.
Másrészt az agglomerációs törvény
1996 óta nem készült el, és Budapesten
burjánzanak a bevásárlóközpontok.
Sokak érdeke, hogy ne legyen itt rend.


Lesz a nyugati kapu kérdésében megegyezés a főváros és Újbuda között?

A keserűvizes forrásokat, meg kell
őrizni, de a már korábban is használt területeket lehet hasznosítani.
Egyébként korábban azt mondtam,
meg kell várni a metró megépülését.
Szerintem valójában a kelenföldi térség a kapu, és ha Őrmezőt összekapcsoljuk a vágányok fölött a pályaudvar
másik oldalával, olyan átszállóhely jöhet létre, ahol az ügyeket el lehet intézni, mint egy városközpontban.


dőnek, ha Budaörsig érne ki a metró,
nem csak a Virágpiacig. Az őrmezeiek
tiltakoznak a parkoló ellen, de ha nem
tudjuk megcsapolni az autóforgalmat,
akkor a metrónak semmi értelme nem
lesz a város szempontjából.



Az Egérút folytatásaként az Andor utca kiszélesítése mikorra várható, nem
is beszélve egy újabb déli hídról?

Az Andor utca azért nincs még kiszélesítve, mert a MÁV nem akarta felszedni az iparvágányt. Szerintem minden erővel meg kell építeni. Jelenleg az
északra tervezett Duna-hidak közül az
M0-ás élvez prioritást, de a városszerkezet szempontjából igen fontos lenne
az aquincumi híd, illetve a Csepelt
Budafokkal összekötő híd megépítése.
De a város egésze érdekében öt új híd
lenne ideális, ami az eddigi tempóban
százéves program, mert Budapesten
átlagosan tizenöt évente épült híd.


Miként lehet barátságossá tenni a
lakótelepeket?

Jelentős különbség van az egyes lakótelepek között. A gazdagréti barátságos, magas presztizsű hely. A lakótelepi létet a növényzet is meghatározza, a
tízemeletes épületeket a fák már nem
tudják benőni. A gyereknek a negyedikről még le tud szólni a játszótérre
a mama, de magasabbról már nem.
Mégis hosszú távon fenn fognak maradni ezek, és csak a növényzet segíthet. Egykor tervezőintézetben dolgoztam, ott nagyon lakótelep-ellenesek
voltunk. Az tragédia, hogy most az
ingatlanfejlesztések nyomán ugyanolyan rossz lakásállomány
épül Budapesten, mint
a szocializmus évei-

ben, mert a bank a befektetőből minél
nagyobb lakásszámot akar kipréselni.


A rendszerváltás utáni Budapest hagy
az utókorra szimbólikus épületet?

Szimbólumot akarattal teremteni nehéz dolog. A szimbolikus épületek
születéséhez csodaszerű egybeesésre
van szükség. A társadalom általános
kulturáltsági szintjének, az építész tehetségének és az anyagi erőknek egyszerre kell jelen lenniük. A Nemzeti
Színház elszalasztott lehetőség maradt. A Lágymányosi Egyetemváros is
középszerűre sikerült. Az Infoparkban
épült Ericsson-irodaház magas szintű
alkotás, a Sportcsarnok is bárhol megállná a helyét, a Széna téri Millenáris
szintén. Amikor itt járt a prágai főépítész, azt kérte, hogy mutassuk meg neki a felújított Szabó Ervin Könyvtárat,
mert Európában nincs párja. De nem
tudok úgy bemenni egy üzletbe, hogy
meg ne kérdezzék, a kálvin téri irodaház miért épült meg. Ám a Lehel Piac
jó és a Terror Háza is.


Továbbra is a Lánchíd és a Parlament
marad a jelképünk?

Nem szívesen mondom, de ez a helyzet. Budapesten nem az egyedi épületek a megragadók, hanem maga a
városi szövet, a Duna kanyarulata a
Gellért-heggyel, a Várral.
Tallián Hedvig

Főépítészként nem tudta elérni, hogy
a metró a Virágpiacig épüljön?

Én azon voltam, de másképp alakult.
A politika is abba az irányba hat, hogy
a másik oldalra építsék, de eredetileg
is Palota és a munkáskerületek felé
tervezték. Azt sem tartanám elveten-

Zih Zsolt

Budapest gyönyörű, Budapest végletes. Reklámról, elszalasztott szimbólumteremtésről, életformáról,
építési fegyelemről és az Újbudát
is érintő kérdésekről beszélgettünk
Budapest főépítészével, a kerületben élő dr. Schneller Istvánnal.
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Pingvin Alapítványi Óvoda
Óvodai képességfejlesztő
csoportot indít 5-6 éveseknek.
Iskolai felkészítés, angol-magyar,
vizuális foglalkozások, zenei
előkészítés, korcsolyázás, színes
óvodai élet! Alacsony létszám.
Tel.: 214-4257, 06/20-9278-449
1126 Bp., Böszörményi út 19/a.
www. freeweb.hu/pingvinovoda

ÚJRA MEGNYÍLT A
Fehérvári út 17. alatti

ZÁLOGHÁZ
AZ ELSŐ 10 NAP
KAMATMENTES!
ugyanitt

ÉKSZERÜZLET
2800 Ft/gramtól
aranyékszerek,
ékszerek készítése, javítása.
Telefon: 209-1208
Nyitva: H–P: 7.30–15.30, Szo: 7.30–11.30
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Új szóvivő a kerületi rendőrkapitányságon

ni velük a rendőrség, hiszen még nem
büntethetők.

A húszas éveiben járó, csinos fiatal
hölgy nyomozói munkája mellett látja
el a szóvivői feladatkört. Ez azt jelenti,
hogy dr. Czellér Ferenc rendőrezredes,
kerületi kapitány tovább szeretné erősíteni a testület lakossági kapcsolatait,
tájékoztatási munkáját. Dudás Katára
tehát a nyomozás mellett nagy feladatok várnak a sajtószóvivői területen is,
a médiában ő lesz a kerületi rendőrség
arca és hangja.


Úgy éreztem számomra is izgalmas
kihívást jelentene ez a pálya.


2003-ban végeztem el a rendőrtiszti
főiskolát, s nem sokkal utána vizsgáló lettem a székesfehérvári kapitány-



Korábban kézilabdáztam, most pedig
rendszeresen aerobikozok. A rendőri pályához elsősorban a krimik
sodortak közel, amelyeket nagyon
szerettem. De érdekeltek a szervezési,
irányítási kérdések is, amelyek ugyebár mindenképpen jellemeznek egy
olyan testületet, mint a rendőrség.
Harmadrészt volt több rendőr ismerősöm is, sokat meséltek a munkájukról.

T. Szántó György



Dudás Kata hadnagy fiatal és dinamikus

ságon. Főként életellenes és ifjúsági
ügyekkel foglalkoztam. Nagyon megdöbbentett, hogy mennyi fiatallal
szemben indult rendőrségi vizsgálat
lopás miatt. Még meglepőbb volt,
hogy egyre csúszott és csúszott lefelé
a leleplezett tolvajok kora. Gyerekek
ültek velem szemben a székben, akik
megmondták, úgysem tud mit kezde-

Sikeres vállalat dolgozói tulajdonban

A megújuló BVM Épelem Kft.
A 3-as busz Budafoki út 215. elnevezésű megállója nemcsak arra
emlékeztet, hogy 1963-tól 1992ig ezen a címen működött egy
állami nagyvállalat, a Beton- és
Vasbetonipari Művek, hanem jelzi,
hogy itt található kerületünk meghatározó iparvállalata, az építőanyagokat gyártó BVM Épelem Kft.
Pálinkás János, a BVM Épelem
Előregyártó és Szolgáltató Kft. vezérigazgatója elmondta, hogy az egykori
állami nagyvállalat 650 millió forintnyi csődjét a felesleges telephelyek és
ingatlanok eladásaiból lehetett finanszírozni. A sikeres csődmenedzselés
során a cég előbb részvénytársasággá
alakult, majd kft. lett. 1994-ben alakult meg a munkavállalói tulajdont
képviselő MRP-szervezet 114 fővel,
valamint a menedzsmentet magába
foglaló MBO Kft. 25 fővel, amelyek
1995-ben 62:38 százalékarányban
váltak tulajdonosaivá a társaságnak.
1999-ben megtörtént a tulajdonnevesítés, megszűnt az MRP-szervezet.
A tulajdonosi szerkezet ma is változhat. A huzamosabb ideig eredményesen dolgozó alkalmazottak megvásárolhatják a nyugdíjba vonulók
üzletrészeit, amelyek után a cég osztalékot fizet.
1999 óta egy új vállalati kultúra
honosodott meg. Olyan tulajdon-működtetés zajlik, amelyben költségkímélő és hatékony módon minden munkavállaló – azaz tulajdonos – egymást
segítve, tudásának legjavával igyekszik hozzájárulni a kft. eredményességéhez. A társasági törvény szerinti,
negyedévente tartott taggyűléseken
a hasznosnak bizonyuló munkavállalói kérdéseket és a vezetés által feltett
kérdésekre adott kiváló válaszokat – a
dolgozók érdekeltségét hangsúlyozva
– kisebb honoráriumokkal díjazzák.
A negyedéves árbevételre és üzemi
eredményre tett helyes tippekért szintén anyagi elismerés jár, ami a munka-

Hogy lett szóvivő?

Ötödéves vagyok a szegedi egyetem
kommunikációs szakán, ez adta az
ötletet. Egyébként szeretek olvasni és
tanulni, ezért szeptembertől az ELTE
jogi karának is hallgatója leszek.

Hogy került a rendőri pályára?

Ilyen családi környezetben önnek is
kellett sportolnia valamit!

Hogy bírt el az igazi nehézfiúkkal?

Úgy vettem észre, csak előnyt jelent a
korom, és az, hogy nő vagyok. Igazi
nehézfiúkkal nem kerültem szembe,
de foglalkoznom kellett kemény bűnözőkkel. Sikerült kézben tartanom
őket, sőt meg is nyíltak előttem. Jól
éreztem magam Székesfehérváron, jó
közösségben dolgoztam, de amikor
felvetődött annak a lehetősége, hogy
itt a XI. kerületben nyomozói feladataim mellett szóvivőként is dolgozhatok,
nem haboztam tovább, idejöttem.

Hol dolgozott korábban, honnan került a XI. kerületbe?

A családomban senki sem volt rendőr,
a szüleim is inkább a sporthoz vonzódtak, sőt sikeres élsportolók voltak.
Édesanyám asztaliteniszezett, Európabajnokságot is nyert, édesapám pedig
autóversenyző volt. Az öcsém labdarúgó, felkerült az NB I-be a Diósgyőr
gárdájával.




társak ismereteinek bővítését, illetve a
társaság gazdálkodásában való jártasságot segíti elő.
A cégnél lévő szaktudás tőkésítését
és a szellemi javak koncentrálását jelzi,
hogy a vállalat nem alkalmaz külső
tanácsadókat, hanem kizárólag dolgozói körből verbuválja a szakértőket.
A belső tanácsadók minden anyagi,

Mivel foglalkozik szabadidejében?

Filmeket nézek, főként magyar produkciókat, illetve a régi magyar filmeket, ezek a kedvenceim. Szeretek
utazni, kedvelem a hazai kirándulásokat, élvezettel fedezem fel magamnak
ennek az országnak a szépségeit.


Szerepelt a Való Világ műsorban... Mit
szóltak ehhez a parancsnokai?

Az országos rendőrfőkapitány engedélyével vettem részt a műsor válogatóján. Nem jutottam be a villába, talán
jobb is, hogy így alakult. Nyilvánvaló,
hogy aki jelentkezik a Való Világ válogatójára, abban van egy kis szereplési
vágy. Én ezt szóvivőként jobban és
hasznosabban is kiélhetem.

Sinkovics Ferenc

forintot fordítottak fejlesztésre, az öszszeg nagyobb részét a csepeli telepen
ruházták be. Hosszabb távú terveik
között szerepel egy új gyár felépítése a
Budafoki út–Kondorosi út–Feltáró út
közötti ingatlanon. Világszínvonalú
technológiájú termelés és raktározás valósul meg, a korábbi szabadtéri
gyártást, a technológiákat zárt csarnokokban helyezik el, hogy a jövőben
is elérhessék az évi 3-4 milliárdos termelési volument. A meglévő termékszerkezet mellett további szakosodást
és növekedést jelent, hogy a kft. az előre gyártott készlakások előállítására
specializálódik, amely rendkívül sikeres üzletággá vált Nyugat-Európában.
Mintalakások bemutatásával igazodnak a vevők igényeihez. A lakosság
jelenleg is kiemelt fontosságú a BVM
Épelem Kft. számára, mivel árbevételük jelentős részét adják azok a födémelemek és zsalukövek, amelyeket
a lakásépítésben használnak fel. Pest
megyében ebben a piaci szegmensben
16 százalékot birtokolnak a piacból.
(wihart)

Pálinkás János, a vezérigazgató

szakmai segítséget megkapnak, hogy
felkészülhessenek a belső fórumokon
tartott előadásaikra. Eltérő a cégvezetési struktúra is: a szokásos hierarchikus szerkezet nem létezik, helyette
a „BVM-virágnak” keresztelt sajátos
vállalatvezetési formával találkozunk,
amely az egyszerű és hatékony irányítás, valamint a munkavállalói cégtulajdonlás szervezeti megfelelője.
Pálinkás János szerint a cég „szürkeállománya” elismert az építőanyagipar területén, amit az elmúlt évek
javuló eredményei is alátámasztanak.
Az elmúlt öt évben a társaság megkétszerezte termelését, illetve árbevételét.
Utóbbi ebben az évben várhatóan
eléri a hárommilliárd forintot. Az elmúlt években több mint félmilliárd

A BVM jól csengő márkanév az építőiparban, amit tekintélyes referencialista
igazol a www.bvmepelem.hu weboldalon is. A kft. termékeit egyaránt felhasználják a lakásépítésben, a csatornázásban, a közlekedésépítésben, valamint a
csarnok és vázszerkezeti munkálatoknál. Közlekedésépítési termékeikkel eljutottak a prágai és a calcuttai piacokra
is, ahol a metróépítésnél alagútelemeiket használták fel. Valamennyi hazai
autópályánál találkozhatunk a társaság
hídgerendáival és kiegészítő elemeivel.
A kft. a 4-es metróvonal építéséhez is
pályázik alagútelemekkel, telephelyét
logisztikai bázisul ajánlva a beruházáshoz. Villamosvágány-elemeiket több
európai nagyvárosban használták fel.
A kft. működése megfelel az összes
környezetvédelmi előírásnak.
A BVM megújulását jól példázza az is,
hogy az önkormányzati tulajdonba
kerülő Feltáró úttal állandóan megközelíthetővé válik Dél-Buda egyetlen
barokk épülete, a Mária Terézia korabeli lőportár is, amelyet eddig csak a
Múzeumi Napok alkalmával lehetett
megtekinteni.

Rendőrségi esetek
Hajnali támadás
Szó nélkül ütöttek le egy fiatal férfit július 4-én hajnali négy órakor
a Villányi úton. A fiatalember éppen a
Budaörsi út irányába haladt a Móricz
Zsigmond körtér felől, amikor a futás
jellegzetes hangjaira lett figyelmes a
háta mögött. Megfordult, hogy megnézze, kik futhatnak felé, amikor
hirtelen erős ökölcsapást érzett a bal
arcán, lerepült a szemüvege, ő maga
pedig a földre esett. Kérték a mobiltelefonját, amit ő oda is adott nekik.
Támadói ezt követően elszaladtak a
helyszínről. Egyikük 20 év körüli, 185
centiméter magas férfi, másikuk szintén 20 év körüli, magassága 175 cm.
Az elkövetők mindketten fehér nadrágot és fehér pólót viseltek.

Meglátták a kamerák
Sok a bolti lopás, sőt az is előfordul,
hogy az üzletvezetők és a bolttulajdonosok nem is tájékoztatják egy-egy
esetről a rendőrséget. Lehet, hogy
július 7-én kora délután is minden
különösebb következmény nélkül ért
volna véget egy bolti lopás. Csakhogy
a tettes lelepleződése után nem volt
hajlandó átadni a személyijét egy kerületi élelmiszerbolt eladóinak. A fiatalember telepakolta a bevásárló kosarát a pultok között, majd az árut ritka
nyugalommal áttette a táskájába, s így
akart távozni az üzletből. De a belső
tévéláncon felfigyeltek rá, és várták a
kijáratnál. Körülbelül 5500 forintnyi
árut próbált ellopni, tettét egyébként
nem is tagadta, azt is hozzátette, hogy
az árucikkeket később értékesíteni
akarta. Amikor a fiatalember nem
volt hajlandó igazolni magát a bolt
személyzetének, az eladók értesítették
a rendőrséget. A helyszínre érkező járőr előállította a férfit a kapitányságra.

Egy ártatlan kérdés
Három fiatal fiú beszélgetett július
10-én kora hajnalban a Feneketlentó mellett, amikor két férfi lépett oda
hozzájuk, és valami kocsma felől
érdeklődtek. Sok esetben éppen ilyen

ártatlannak látszó érdeklődések vezetik be a rablásokat: a támadók ezzel
akarják elterelni a kiszemelt áldozatok
figyelmét. Most is ez történt. A következő pillanatban ugyanis az egyik
férfi hangot váltott, és durva szavakkal követelte a három fiatalembertől
az értékeiket. Erre az egyik fiú átadta
a telefonját, mellyel aztán elhagyta a
helyszínt a két férfi.
Az egyik támadó körülbelül 2530 éves lehet, 190 centi magas, kopasz,
erős testalkatú férfi, a bűncselekmény
elkövetésekor vajszínű, ujjatlan felsőrészt és fehér halásznadrágot viselt,
térdén fekete folttal. Társa 170 centi
magas, 25 éves, vékony testalkatú férfi
rövid, sötét hajjal. Sötétkék baseballsapka, bermuda farmer, és egy kék,
Energie feliratú póló volt rajta.
A rendőrség kéri, hogy aki a két
férfiról bármit tud, hívja a kapitányságot a 381-4300 telefonszámon.

Kilökték a tolószékből
Az egyik Fehérvári úti házban nem
tudott kijönni a lakásából egy tolószékben ülő asszony. Belülről dörömbölt a bejárati ajtón, végül is erre lettek
figyelmesek a szomszédok. Mint kiderült, június 26-án reggel fél nyolckor egy ismeretlen nő csengetett az
asszonynál, és az elektromos művek
dolgozójának adta ki magát. Egy 50
ezer forintos tartozást követelt a lakás
tulajdonosán, aki közölte, hogy nincs
nála ennyi pénz, csak 10 ezer forintot
tudna adni. Ezt az ismeretlen nem
fogadta el. Ellenben magához vette a
komódon található három szobrot, s
azokkal kifelé indult. Menet közben
még kilökte a tolószékből a szerencsétlen asszonyt, majd kívülről rázárta a bejárati ajtót. A lopással okozott
kár körülbelül 25 ezer forint.
Az idegen nő 20-25 éves lehet, 165
centiméter magas, hosszú, fekete hajat
visel, bőre sötét. A bűncselekmény elkövetésekor sötét nadrág és sötét, kockás felsőrész volt rajta.
A rendőrség kéri, hogy aki bármit
tud róla, az telefonáljon a kapitányságra a 381-4300 telefonszámon.
(sinkovics)

Ellenőrzik a lépcsőházakat, az iskolák környékét

Lakótelepi rendőrök
Folytatás az első oldalról

Egy másik páros kerékpáron és kismotoron teljesít majd szolgálatot, nekik főként a betörők elrettentése lesz a
feladatuk, a harmadik páros – ők autóval rendelkeznek – pedig az iskolák
és tanintézmények környékére figyel,
s főként a kábítószerrel kapcsolatos
bűncselekményeket kell megelőzniük.
A bemutatkozón megjelent lakótelepi
közös képviselők üdvözölték az egység
megalakítását. Különféle rendellenességekre, gyanús eseményekre és jelenségekre hívták fel a rendőrök figyelmét. Például egy kollégiumra, ahol jól

érzékelhetően megjelent a drogkereskedelem, aztán gépkocsi tolvajlásokra,
betörésekre, kötekedő, randalírozó
hajléktalanokra. Dr. Czellér Ferenc ezredes válaszában kifejtette, a hajléktalanok problémáinak megoldása társadalmi és nem rendőrségi kérdés, de a
most létrehozott egység mindent megtesz azért, hogy nyugalom legyen a
lépcsőházakban. Egyúttal megköszönte a lakótelepi rendőröknek felkínált
helyiségeket, amelyeket raktárként,
illetve melegedőként vesz majd igénybe a szolgálat.
S. F.

T. Szántó György

Sport, tanulás, utazás
Dudás Kata rendőrhadnagy lett
a kerületi kapitányság új sajtószóvivője. A fiatal tisztet új és régi
feladatairól kérdeztük.
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Nehéz feladat előtt állnak, a lakosság látványos eredményt vár tőlük
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SZABADIDŐ
HOROSZKÓP

Ha utazik, legyen körültekintő. Ebben
az időszakban sajnos kedvezőtlen
hatások érik, amelyek balesetet vagy
a munkájával kapcsolatos zavarokat
okozhatnak. Meglepő következmények származhatnak a beszélgetéseiből, és nagyon felvidíthatják a hírek,
amelyeket egy távol élő rokonától kap.
Ez az időszak kedvez a romantikának,
persze, csak ha még nem házas. Akkor
tehetnek önnek ajánlatot, amikor a
legkevésbé számít rá.

Szórakozzon minél többet. Ringassa
magát a vágyaiba, képzelete világába
és gyűjtse be a konyhaművészetének
kijáró dicséreteket. Kiérdemelte mások nagyrabecsülését, hiszen önnél
senki sem végzi jobban a házimunkát.
Adja kölcsön szívesen azokat a dolgokat, amelyeket egyébként sem használ
mostanában. Lehet, hogy egy kedves
gesztussal rengeteget segít másoknak.

2004. JÚL. 21.–AUG. 4.
Legyen pontos: fizessen be minden
számlát, és próbálja meg visszafogni
a költekező kedvét. Ha vásárol, válaszsza az akciós termékeket. A személyes
ügyekben a legjobb, ha önmagát adja.
Ne hagyja, hogy mások viselkedése
önt is egy szerepbe kényszerítse, amely
eléggé átlátszó. Rájöhet, hogy valaki,
akiben feltétel nélkül megbízott, pletykákat terjeszt a háta mögött.

Igyekezzen behozni a lemaradásait. Teremtsen maga körül rendet és
harmóniát az otthonában, illetve
munkahelyén is. Érdemes lesz most
ismerkednie, mert tartós kapcsolata
alakulhat ki. Az üzleti életére ugyanez
érvényes, szerencsés csillagzat alatt él.
Egy ismerőse úgy érzi, el kell válniuk:
üljenek le beszélgetni, de ne erőlködjön túlságosan, hogy visszatartsa.

Új feladat vár önre. Megkérik, hogy
segítsen megszervezni egy eseményt,
ami nagyon fontos a munkahelye számára. Itt az ideje, hogy ilyen irányú
képességeit is kamatoztassa. Önnek
mindig remek ötletei vannak, ha eladásról vagy kereskedelemről van szó.
Ha nyitnának egy üzletet, az hozna
annyi bevételt, amennyire a cégének
szüksége van. Ráadásul ön lehetne az,
aki ezt az egész dolgot levezényli.

Borús a hangulata, nem törődik a környezetével, csak azt hajlandó megtenni, ami a saját érdekeit szolgálja. Ha
nem változik meg, veszélyeztetheti a
családi életét. Kiabál a gyerekekkel,
de ez semmi jóra sem vezet, próbáljon meg nyugodt és higgadt maradni.
Kedve lenne hatalmas összegeket költeni szükségtelen dolgokra. Halassza
el a nagybevásárlást későbbre, amikor
is hasznos dolgokat vásárol magának.
KERESZTREJTVÉNY

Hangulata mostanában eléggé lapos
lehet. Elképzelhető, hogy elkapott
egy gyengébb fertőzést, melyet ki kell
vizsgáltatnia, hogy megállapíthassák
a probléma pontos okát. Ha a megszokottnál hamarabb fárad el, ne essen
pánikba. Az orvosánál napvilágra
kerülnek a tények, a probléma valószínűleg egyszerűen kezelhető lesz, de a
kezelés figyelmet igényel az ön részéről is. Ne költsön frivol dolgokra, és ne
kezdjen mértéktelen tivornyázásba.

Hall egy új munkalehetőségről, ami
felkelti az érdeklődését. Gondolja végig a dolgot, ha van rá módja, hiszen
biztosan nem akarna idegölő munkahelyi atmoszférában dolgozni. A magasabb fizetés nem feltétlenül éri meg,
ha sokkal többet kell szenvednie érte.
Új barátot szerezhet mostanában, tehát ne fukarkodjon a meghívásokkal.
Kapcsolatai tekintetében minden harmonikus, valódi mérleg időszak ez.

Elképzelhető, hogy valamilyen különleges tesztnek vetik alá. Előre láthatóan kiválóan meg fog felelni, bármilyen helyzetben. Elérkezett végre az
idő, amikor ön is ragyoghat, ráadásul
erőfeszítések nélkül. Elég vonzalmat
ébresztenie valakiben, a most kialakuló kapcsolata akár az eljegyzésig
is eljuthat. Sok családi kötelessége is
akad, tanácsos, hogy ezekre is figyelmet fordítson.

Igyekezzen elkerülni az ellenséges, az
irigy és a bármilyen okból zavaró embereket. Zaklatottá válhat érzelmileg.
Pihenjen, szüksége van a magányra,
amikor élvezheti a csendet és nyugalmat. Keressen magának valamilyen
izgalmas olvasmányt a kényelmes
kikapcsolódáshoz. Meditáció közben
gondolni át formálódó ötleteit. Még
okkult dolgokkal is kapcsolatba kerülhet, megérzései erre terelik.

Nehezére esik összegyűjteni a lelkesedését a napi feladatok elvégzéséhez.
Alig képes megtalálni az optimizmust,
amire most nagy szüksége lenne. Ezért
kimondottan borús hangulatban van,
a legszívesebben kizárná magát a társasági életből hosszú időre. Ez olyan a
Vízöntőkre jellemző időszak, amikor
semmi sem lehet elég jó. Álmai romba dőlnek, ön pedig úgy érzi, mit sem
tehet ez ellen.

WASS ALBERT: JÚLIUS
A költeményből idézünk két sort.
1. Az idézet első sora
(Ö, E, J, G, N). 13. Albertivel egyesült. 14. Sémi nyelvű nép. 15. Vésett
drágakő. 16. Tömegmérték. 18.
Hibáztat. 20. Elgondolás. 21. Jód és
nikkel vegyjele. 22. Jelenleg. 24. Dal.
26. Leutal páratlan betűi. 27. Horány
határai! 28. Háborgat. 30. Kötőszó.
32. Gyümölcsöt szárít. 33. A mekkai
főmecset udvarában látható fekete
kő. 34. Szén és ittrium vegyjele. 35.
Becézett női név. 37. Bibliai hadvezér.
39. Nassolás része! 40. Ablaktábla. 42.
Átellenben. 43. Fegyveres lovas a mai
Ukrajna területén. 45. Az alaphangsor
3., 6. és 2. hangja. 46. Tisza-parti város.
49. Az előzőhöz csatolták! 50. Káté! 51.
Számnévi határozórag. 52. Kesernyés
ízű üdítő ital. 54. Amortizál. 55.
Szobrászkodik. 56. Csekély értékű római pénz. 58. Tábornok az Amerikai
Polgárháborúban (Robert). 60.
Göngyöleg. 62. Kiejtett betű. 63. Kén
és nobélium vegyjele. 64. Férfinév.
66. Japán egykori fővárosa. 68. Italt
fogyaszt. 70. Marx szülővárosa. 72.
Piroska. 74. Görög betű.
FÜGGŐLEGES: 1. Becézett női név.
2. Mértékviszony. 3. Egy évszakhoz kapcsolódó. 4. Arasz közepe! 5.
Névbetűiről ismert középkori festőnk.
6. Összetételekben állandóságot jelöl. 7. Gabonaszemben lévő fehérje. 8.
Uralkodói ülőhely. 9. Nóti Károly. 10.
Jól hasadó ásványfajta. 11. Vonatkozó
VÍZSZINTES:

Képes lenne bármire, hogy végre békét
teremtsen a családjában. Ha egyik családtagja valamilyen önnek nem tetsző
dolgot tesz, inkább hallgat, mintsem
hogy viszályt szítson. Később ezt megbánhatja, mert azt olvassák majd a
fejére, hogy rosszkor volt toleráns. Ha
nem tud nagylelkűen megbocsátó lenni, akkor fejezze ki magát világosan és
keményen, még akkor is, ha ezzel veszélyezteti a kapcsolatát.
(Rebeka)

KERTÉSZET

A biológiai
növényvédelem
A gyümölcsöskertünket, a díszkertünket a kártékony rovarok, a gombák, a baktériumok folyamatosan
károsítják. Ezek ellen védekeznünk
kell, de nem mindegy, hogyan.

FORMA STÚDIÓ

Meggyes kuglóf
Félelmetes ragadozó a katicabogár, lárvái a levéltetvek esküdt ellenségei

arra, hogy virágzó növényeket rovarölő szerrel soha ne permetezzünk be.
A rózsát időnként kénytelenek vagyunk levéltetű ellen permetezni.
Ilyenkor csak a bimbós virágkezdeményekre adjunk a szerből. Permetezéskor
vigyázzunk, hogy a kinyílt virágokra
ne jusson a rovarölő szerből.
Hasznos, ugyanakkor káros is a
hangya. Előfordul, hogy a fák törzsén
le-fel szaladgáló hangyákat látunk. A
hangya kedvenc tápláléka a levéltetűk által termelt mézharmat, amelyet
szívesen nyalogatnak, ezért mennek
a fákra, de közben a levéltetveket öszszevissza cipelik a kertünkben, elterjesztve így ezt az igen kártékony szívó
élősködőt. A hangya jelenléte a fán

jelzi a levelek között megtelepedett
levéltetű-kolóniákat. A levéltetvek legaktívabb fogyasztói a katicabogarak
lárvái, amelyek sajnos mind kevesebben vannak a biológiai láncolatban.
Kertünk hasznos állatkái a fürkészdarazsak. Hasznosságuk abban
rejlik, hogy a vértetűk testébe rakják
a tojásaikat, amelyek ott kikelnek és
fejlődnek, elpusztítva így a tetűket.
Hasznos a vakond is, amely a pajor, a cserebogár, a drótféreg lárvák
tömegét pusztítja el. A földigiliszta is
hasznos állat. A talajban lévő szerves
anyagokat átdolgozza, így a talaj termőképessége növekszik, szerkezete
szellőssé, morzsalékossá válik.
Bánhídi János

Nagy András

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

RECEPT

Kertész Dániel

A védekezés módjai közül választhatjuk a kémiai vagy a biológiai megoldást. Az ellenségek mellett a kertünkben „barátok” is élnek. Ezek természetes úton segítenek a károsítókat távol
tartani. A védekezésnél vigyázzunk
arra, hogy a számunkra hasznos élőlényeket ne károsítsuk. A természet
egyensúlyának fenntartása érdekében
minden káros rovarnak, gombának
van természetes ellensége. Célunk az
legyen, hogy a vegyszerezést a minimumra csökkentsük.
A kertek leghasznosabb barátai
az énekes madarak. Rengeteg káros
bogarat, rovart, kukacot, hernyót
pusztítanak el. Természetet romboló
életmódunk következtében egyáltalán nem figyelünk a madarainkra.
Életterüktől megfosztjuk őket a fák,
az erdők kivágásával. Ha a fáinkra, az
erkélyre, az ablakpárkányra odúkat,
etetőket, madáritatót helyezünk ki,
jelezhetjük a madaraknak, hogy szükségünk van a jelenlétükre.
A rovarok közül a leghasznosabb
kerti vendégeink a méhek. A gyümölcsfáink többsége idegen beporzó,
a feladatot a rovarok, többek között
a méhek végzik el. Növényvédelmi
munkálataink közben ügyeljünk

névmás. 12.
Dél-amerikai
állam. 17. Az
a távolabbi.
19. Népszerű
operett szerzőnk (Ferenc).
23. Miskolc
heg ye. 25.
Tréfás fej. 27.
Az idézet második sora (I, É, B, É, J). 28. Román
folyó. 29. Másképpen, latinul. 31.
Gallium vegyjele. 32. Vértanúk városa.
33. Neves filmrendezőnk (Károly).
34. Tapogatószerv. 36. Régész igéje.
38. Halkan mond. 39. Haltartó háló.
41. Bujtogat. 44. … tarda, túzok. 47.
Ismert popénekesünk (Sztevanovity).
48. Angol galamb. 51. Tiltószó. 53.
Idősebb asszony. 54. A Szovjetunió
első vezetője (Vlagyimir Iljics). 55. Az
Antilla-tenger másik neve. 56. Női név.
57. Rengetegen. 59. Felém. 61. Rapovce
magyar neve. 63. Északi határátkelőnk. 65. Eső betűi keverve. 67. Francia
területmérték. 69. Dunántúli csatorna.
71. Némán érez! 73. Izomkötő.
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1. és függ. 27.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: július 28.
A 14. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „A
rét felett szelíd lejtésű lankán, búzavirág és vadpipacs terem”. A NYERTESEK:
Bajnóczy Ilona 1117 Váli u. 6., és dr.
Szántay Eszter 1117 Karinthy F. út 9.
A nyeremény, egy Príma Torna-bérlet
a Forma Stúdiótól, a szerkesztőségben
vehető át.

HOZZÁVALÓK: 37 dkg liszt, 25 dkg cukor, 25 dkg vaj vagy margarin, 4 tojás,
15 dkg étcsokoládé, 1 üveg meggybefőtt, 3 evőkanál rum, 1 zacskó sütőpor, fél teáskanál őrölt fahéj, a forma
kikenéséhez margarin, a szóráshoz
zsemlemorzsa. ELKÉSZÍTÉS: A meggybefőttet lecsöpögtetjük, kimagozzuk.
A vajat vagy margarint a cukorral és
a rummal tálban fakanállal vagy robotgép segítségével habosra keverjük,

majd egymás után hozzáadjuk az
egész tojásokat. A lisztet összekeverjük a sütőporral és az őrölt fahéjjal. A
vajas krémre hintjük, majd alaposan
kidolgozzuk. Margarinnal kikenjük
a kuglófformát. Meghintjük a zsemlemorzsával, majd beletöltjük a tészta
felét. Ráhalmozzuk a meggybefőttet,
végül befedjük a maradék tésztával.
Előmelegített sütőben kb. 60-70 percig
sütjük. Kivesszük, legalább 15 percig
pihentetjük, majd kiborítjuk a formából, és kihűtjük. Az étcsokoládét vízgőz fölött felolvasztjuk, bevonjuk vele
a kuglófot, és hagyjuk megszilárdulni.

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

Markáns alkotó a kortárs művészetben

Szüni-Dödő programok

Lezárult Zala Tibor életműve Bábokkal
A kétszeres Munkácsy-díjas, érdemes művész, grafikus július 3-án,
85 éves korában hunyt el.
Zala Tibor, aki 1958 óta lakott kerületünkben és alkotott a Kelenhegyi úti
művészházban, szuverén jelenség volt
a kortárs magyar képzőművészetben.
Gazdag életművet hagyott hátra plakátjaival, érméivel, gobelinjeivel vagy
az Ezeregyéjszaka, Dürer és Bartók
emlékére készített grafikáin.
A művészt 1999-ben Pro Cultura
kitüntetésben részesítették; az oklevél
indoklásában olvasható, hogy kiemel-

kedő tevékenységével jelentősen hozzájárult városrészünk művelődéséhez,
a kulturális színvonal emeléséhez.
Tanulmányai és pályakezdése az
ipari formatervezés textil ágazatához
kötötte. Hamar utat talált az alkalmazott grafika területére, munkabírása foglalkoztatott mesterré tette.
Műhelyében elsősorban a plakáttervezés területén meghatározó jelentőségű
értékek születtek. Szakmai felkészültség, ötlet és kommunikatív képesség
jellemezték plakátjait. Jellemző, hogy
az 50-es évek plakátművészetének

minden ágában, a kereskedelmi, a
kulturális és politikai műfajban is
képes volt maradandót alkotni. Ezek
a munkák nemcsak a magyar plakátművészet, hanem az egész magyar
képzőművészet számára példaadóak.
A hihetetlen rajzkészsége, dekorativitás iránti fogékonyságának köszönhetően azok közé került, akik a narratív
jellegű, elsősorban illusztrációs stílussal szemben az önálló vizuális nyelvre
építő grafikáért tevékenykedtek.
Zala Tibor 1993-ban vette észre, hogy látása rohamosan gyengül.
Családja gondoskodásának köszön-

hetően azért értesült minden fontos
eseményről, ami a képzőművészet
világában történt. A művész lánya,
Zala Judit, a kitűnő televíziós rendező
1998-ban impozáns könyvet szerkesztett és jelentetett meg édesapjáról, akinek munkásságát a kötetben többek
között Aradi Nóra művészettörténész
méltatta.
Zala Tibor 1964-től 1979-ig a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola
igazgatói posztját töltötte be. Az intézmény saját halottjának tekinti.
Deák Attila

meseországban
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A Móricz Emlékbizottság pályázati kiállítása

Művek és díjak a Szalonban
Folytatás az 1. oldalról

Hol volt, hol nem volt... Régen így
kezdődtek a mesék, de ma is izgalmas, változatos mesevilág várja
az apróságokat.
Ponczók István művelődésszervezőtől
tudtuk meg, hogy már tavasszal elkészült az a pályázatuk, amelyet a Petőfi
Csarnok májusi kiírására nyújtottak
be, s alig két hét múlva értesültek arról, hogy sikerrel jártak, s elnyertek 55
ezer forint Szüni-Dödő támogatást.
A foglalkozásokon a gyerekek megismernek egy mesét, kiválasztják a
szereplőket, elkészítik a kellékeket, és
az így megformált bábukkal maguk
játsszák el az adott történetet.
Az első foglalkozáson a bábtáncoltatással ismerkedhettek meg,
majd a későbbiekben többek között
Prokofjev: Péter és a farkas című mesejátéka, Lázár Ervin mesehőse, a nagyravágyó feketerigó, majd Jónás bibliai
története mozgatta meg az apróságok
fantáziáját.
Ragasztós, festékes kézzel, elmerülve a munkában találkoztunk a
gyerekekkel, akik Lakos Zsuzsa irányításával nagy élvezettel báboztak.
A legifjabb jelenlevő a nyolchónapos
Zsolti volt édesanyja karjában. Abaffy
Dorottya Csenge, 10 éves „nagynéni”
segítette dajkálni Abaffy Veronica kisfiát, és a babára szívesen csodálkozott
rá Baranyai Kitti is, aki féltestvérével,
Molnár Zsófiával együtt alkotott.
Lénárt Balázs, Kapunovics Márk,
Borsos Szilárd és Borsos Márton, akiket édesanyjuk is elkísért, ugyancsak
élvezték a kézügyességüket próbára
tevő bábozást. Erősen készültek a másnapi fellépésükre, hiszen öten közülük
július 14-én bemutatták munkáikat az
RTL Klub műsorában is.
Lakos Zsuzsa kicsit bánkódik,
hogy kevés szülő érdeklődik a program iránt, de van még lehetőség, hogy
kipróbálják a bábozást mások is: július
20-án, 22-én is várják a gyerekeket a
Kardhegy utcai közösségi házba reggel
10 és fél tizenkettő között. Barátokra,
és mesevilágra találnak itt.
Moldován Ibolya

Janzer Frigyes szobrászművész bronzból készült
portrészobra megosztott fődíjat kapott

Ezt követően a képzőművészek munkáiról szólt. Méltatta
Bráda Tibor Erdély című képét,
amely érzékenyen idézte a tanya hangulatát és Zöld Anikó
munkáját, mely a művésztől
megszokott pasztellsággal
hozta közelségbe Móriczot és
Tiszacsécsét. De szólt HAász
Ágnes komputergrafikájáról
éppúgy, mint Csavlek András,
Lőrincze Miklós, Fabók Gyula,
Győrfi Sándor, Szentgyörgyi
József alkotásairól.
A zsűri döntése alapján
Molnár Gyula négy művésznek: Bráda Tibornak, HAász
Ágnesnek, Fabók Gyulának,
Lőrincze Miklósnak 100-100
ezer forintos díjat adott át.
A zsűri szobrászati és festészeti
kategóriában megosztott fődíjat ítélt Csavlek Andrásnak,
Szentgyörgyi Józsefnek, Győrfi
Sándornak és Janzer Frigyesnek,
melyeket szintén Molnár Gyula
adott át.
D. A.

fotók: Zih Zsolt

2004. JÚLIUS 21. ÚJBUDA

Molnár Gyula: Újbuda méltó módon emlékezett meg Móricz Zsigmondról

Gajdov Géza grafikái

Szürreális
kép-regény
Elgázolt embert, a 975-ös számú
piros buszt, női alakkal összemosott arcvonalat, biciklit és egy
rendőrszázadost ábrázolnak többek között Gajdov Géza szürrealista grafikái, amelyeket Boris Vian
Pekingi ősz című regénye ihletett.
A szürrealistának és abszurdnak, a
második világháború utáni francia
irodalom egyik legeredetibb képviselőjének tartott Boris Vian Pekingi
ősz című regénye ihlette meg Gajdov
Gézát, aki a regény egyes jelenetei,
képei vagy a szereplők jellemvonásai
alapján alkotta meg grafikáit.
A Pekingi ősz – a címnek semmi köze nincs a cselekményhez – a sivatagi
Exopotámiában játszódik, ahol szinte
minden furcsa. Exopotámiában mindenki az ellenkezőjét teszi az elvártnak, viszont ugyanúgy működik a
bürokrácia, mint máshol.
Gajdov grafikái Vian stílusában
elevenítik fel a regény egyes jeleneteit,
figuráinak történetét, úgy hogy azok
akár illusztrációként, akár egy képregény elemeiként vagy a regény kiegészítéseként is felfoghatóak.
Az Illusztriminizáció című kiállítás
július 19-ig volt látható a Budapest
Művelődési Központban.
(G. P.)
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HIRDETÉS

75 ezer példány, 100 ezer olvasó!
Hirdessen az Újbudában!

LAKÁS-INGATLAN
XI. KERÜLETI ingatlanok értékesítése,
bérbeadása. Díjazás csak sikeres közvetítés esetén! Több mint 600 aktuális cím! Nagy Kékség
Ingatlanhasznosító Iroda. Irodáink: XI., Budai
Skála II. emeletén, 279-1466. XI., Bartók Béla
út 21., 385-3711. www.nkingatlan.com
KERESÜNK-kínálunk eladó-kiadó
lakásokat, házakat, telkeket. Teljes körű,
gyors, korrekt ügyintézés. 10 éve 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
AXAINGATLANIRODA keres-kínál ügyfelei részére öröklakásokat. Teljes körű ügyintézés. Információ: 466-4094. Lágymányosi u. 13.
KAMARAERDŐN körpanorámás házrész 100 m2-es lakóterülettel+garázzsal 25
millióért eladó. Érd.: 06/20/5263-877.
ELAD-LAK, Sasad-lak, Buda-lak sasadi
ingatlaniroda. Lakások, házak, telkek vétele,
eladása gyors, pontos, korrekt ügyintézéssel. Nem tudja eladni? Eladom! Nem talál?
Megkeresem! Elad-lak Ingatlaniroda XI. ker.,
Sasadi út 2. Nyitva: H–P-ig de. 10–12-ig, du.
16–18-ig. T./fax: 246-4008, 06/20/3363-835.
XI. KER. Sasadi úton 33 m2-es garzon
tárolóval eladó vagy kiadó. Ára: 11,9 millió.
Sasadon 40-60 m2-es, I.-II. emeleti lakást
keresek. T.: 246-4008, 06/20/3363-835.
BIATORBÁGYON 200 négyszögöles telken 4 szobás, nappalis, 2 fürdős+szuterénos
családi ház 115 eFt-os áron eladó. Hasznos
alapterület 210 m2 lakás+90 m2 szuterén. Ára:
34 500 000 Ft. Elad-lak Ingatlaniroda Bp., XI.,
Sasadi út 2. T.: 06/20/3363-835, 246-4008.

XI. KERÜLETBEN 3300 m2 L6-os építési telek egyben vagy 3x1100 m2-enként.
15%-os beépíthetőség. Ára: 125 millió.
Elad-lak Ingatlaniroda XI., Sasadi út 2.
06/20/3363-835, 246-4008.
XI., HENGERMALOM utcára néző,
70 m2-es, 2 szoba étkezős, III. emeleti, felújítandó öröklakás 17,5 millióért eladó.
06/20/9326-428.
XI., BARANYAI utcára néző, 68 m2-es,
erkélyes lakás 20 400 000 Ft-ért eladó.
06/20/3544-846.
TISZTELT hölgyem, tisztelt uram! Befektetési célból lakottan megvásárolnám,
illetve életjáradéki szerződést kötnék lakására, ingatlanára. Magánszemély.
06/20/9150-887.
TÁRNOK Öreghegyen 850 m2-es telek 30
m2-es komfortos faházzal eladó. Ár:
6 000 000 Ft (hatmillió). 06/20/4242-557.
XI., BARTÓK Béla úton azonnal költözhető, felújított, 72 m2-es öröklakás téglaépületben eladó.
Irányár: 19,8 M Ft. 06/30/6456-663.
IMMOBILIEN Müller Nemzetközi
Ingatlaniroda ügyfeleinek keres-kínál ingatlanokat Belbudától Törökbálintig
246-1615, 06/20/2303-016, 06/20/4541-380.
KELENFÖLDÖN 210 m2-es, 9 szobás
ház eladó. 361-4287, 06/30/9229-053.
I., II., XI. ÉS A XII. kerületben magánszemély keres zöldövezetben, kisméretű,
régi építésű, felújítást igénylő, esetleg bontandó családi házat vagy szeparált házrészt.
Tel.: 302-8698 vagy 212-4826.
MÓRICZ Zsigmond körtérnél 54 m2-es,
másfél szobás, amerikai konyhás+galériás,
extrán felújított, ötödik emeleti lakás szép
házban eladó.
Irányár: 17,9 M. Tel.: 06/30/2234-223.

SIKLÓS ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET
Budapest XI., Fehérvári út 89-95.
Telefon: 382 1600 – 382 1605-ig
SZOLGÁLTATÁSAINK:
 előnyös, gyors hitelfelvételi lehetőség
 kedvező és különböző betétkonstrukciók
 minden igényt kielégítő bankkártyák
 INGYENES, megbízható „Homebank” szolgáltatás
 ATM szolgáltatás
 alacsony díjtételek
 gyors, rugalmas ügyintézés

ÉVFORDULÓS INGYENES VÁLLALKOZÓI
bankszámlanyitás!
AKCIÓ!

2004. május 3–július 31-ig

BETÉT kamata: évi 11% (EBKM 11,15%)
1 millió Ft feletti betétnél +0,5% kamatprémium!
Köszönjük meglévő ügyfeleink bizalmát, és várjuk leendő
ügyfeleinket is a fenti címen és telefonszámokon.

www.siktak.hu

BUDAFOKI zöldövezeti, téglaépítésű, 57
m2-es, III. emeleti lakás+garázs eladó. Irányár:
17 000 000 Ft. 226-7627, 06/30/9843-734.
BUDATÉTÉNYÉBEN ikerház fele (170
m2), 3 szint, 2 lakás, 500 m2 kerttel, dupla garázzsal eladó. Irányár: 46 000 000 Ft.
226-7627, 06/30/9843-734.
MEGVÉTELRE keresek készpénzért 3-4
szobás lakást. 06/20/4383-154.
INGATLANOK értékesítése, bérbeadása, értékbecslése. Megbízható, gyors, teljes
körű ügyintézés. D. R. Pont Ingatlaniroda.
06/23/500-964, 06/30/9445-207.
XI., KELENVÖLGYBEN zöldövezeti,
118 m2-es, kertkapcsolatos társasházi lakás
eladó. Reprezentatív nappali, ebédlő 2 hálószoba, terasz, fürdőszoba WC, tároló-mosókonyha a szuterénben, gépkocsibeálló és
bérelhető garázs, parkosított, nagy kert:
38 000 000. Tel.: 06/70/2046-436.
XI., MOHAI utcában, 2,5 szobás, nagyteraszos, háromszintes házrész kocsibeállóval
27,8 M Ft-os irányáron eladó. 06/30/4061-836.
XI., MADÁRHEGYEN keresünk, kínálunk ügyfeleinknek eladó telkeket, telekhányadokat. Közműszervezés, telekalakítás.
Madárhegyi Ingatlaniroda. Tel: 249-3006.
XI., MADÁRHEGYEN 1300 m2-es
nyeles telek eladó 31,5 millióért közmű nélkül. Tel: 249-3006.

BÉRLEMÉNY
KERESÜNK hosszú távú bérletre iroda
vagy lakás céljára 4-8 szobás házat. 361-4287.
LAKÁS és iroda céljára kiadó ingatlanok. www.banalp.hu 361-4287.
ETELE U. 71., Számalknál, 18 m2-es üzlethelyiség (+raktárlehetőség) bérleti joga
1,2 millióért átadó. 06/20/5263-877.
KIADÓ lakás, 75 m2, 2 szobás, alagsori, külön bejáratú, kertkapcsolatos, összkomfortos,
kocsibeállóval, Gellérthegyen 85 000+rezsi.
Érd.: 06/30/9000-327.
ETELE úton 2 szobás lakás hosszú távra
kiadó. 06/20/4242-557.
HOSSZÚ távra bérelnék XI. kerületben
vagy környékén 3 szoba+nappalis, kertes
házat nagy garázzsal vagy melléképülettel.
Tel.: 206-3422, 06/20/4242-815.
XI. KERÜLETBEN, Somogyi úton,
csendes garzonlakás július közepétől egyedülállónak, illetve fiatal párnak hosszú távra kiadó. Telefon: 06/20/4746-049.
XI., KÖKÖRCSIN utcában 12 m2-es
helyiség fürdőszobával kiadó.
203-7991, hétvégén 365-4771.

GARÁZS
KELENFÖLDÖN hosszú távra garázs
kiadó. Tel.: 203-8832, este 18-tól.
SASADI úton 29 m2-es utcai garázs kiadó. Tel.: 319-3289 vagy 06/30/9999-714.

OKTATÁS
ÁLLAMILAG elismert dajka, pedagógiai asszisztens és gyógypedagógiai asszisztens szakképzés.
Kasza Szakképzési Központ: 276-5918.
MATEMATIKA-, fizika-, kémiaoktatás
általános iskolásoktól egyetemistákig.
385-3280 Obádovics.
MATEMATIKÁBÓL, fizikából, műszaki tárgyakból felvételire, pótvizsgára felkészít mérnöktanár. Tel.: 246-2122.
MATEMATIKA korrepetálás középiskolásoknak egyénileg a Villányi útnál.
466-4933.
MATEMATIKAOKTATÁS Kelenföldön,
magántanárnál, minden korosztálynak.
205-6732, Rudas Katalin.
ELBIZONYTALANODOTT gimnazistáknak matematika, fizika, kémia oktatása otthonukban. 06/20/3453-750.
ANGOL-MATEK korrepetálás. Nyelvterületen szerzett gyakorlat. Házhoz megyek. 06/70/5347-057.
MATEMATIKA, fizika, kémia középiskolásoknak, egyetemistáknak. Osztálytársaknak
kedvezmény. 06/70/2189-000.
A CORVIN Rajziskola rajz, festészet,
szobrászat kurzusokat indít kéthetes periódusokban. Kezdőknek, haladóknak, felvételizőknek 370 Ft/óra. 06/70/5173-982.
www.corvin-art.hu

1/32 oldalas színes hirdetés: 25 000 Ft + áfa

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

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

Folyószámla vezetés, bankkártya,
hitelek folyósítása

Betét elhelyezés

ZEMPLÉN TAKARÉKSZÖVETKEZET

RENDELJEN MÉG TAVALYI ÁRON!

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS!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.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornaszerviz!
XI. kerületi gyorsszolgálat. Lefolyótisztítás
falbontás nélkül, azonnal. Csatornák, lefolyók
javítása, cseréje, építése. Vízvezeték-szerelés.
228-6193, 06/30/9210-948.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületieknek, azonnal. Falbontás nélkül, több évtizedes gyakorlattal. 227-7210, 06/30/9400-748.
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, gázkészülék-javítás, duguláselhárítás. Hívjon bizalommal: 402-0627.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás mester.
06/20/9344-664, 246-9021. Elmű által minősített vállalkozás.
GÁZBOJLEREK, konvektorok, cirkók
javítása, villanybojler vízkőtelenítés, csapok,
WC-k javítása azonnal, garanciával.
369-9406, 06/30/9248-010.
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat! 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.
VÍZ-FŰTÉS szerelés! Teljes felújítás, ázások megszüntetése, készülékek javítása, cseréje garanciával. Balázs János, épületgépész
technikus. Tel.: 362-4050, 06/20/9170-697.
CIRKÓFŰTÉST szereltessen elavult
gázkonvektorai helyett! Teljes ügyintézés,
garancia. Tel.: 06/30/6307-862, 203-0809.
ÉPÜLETEK, családi házak villanyszerelése, hibaelhárítása.
Malek Nándor: 06/20/9359-403.
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, WC-k,
csapok, csőtörések javítása aznap.
Tel.: 215-0250. www.vizszereles.hu
FÉG gázkészülékek szakszervize, vízmelegítők, cirkók, konvektorok javítása aznap.
Tel.: 215-0250. www.gazszerviz.hu

Pénzforgalmi számlavezetés,
Vállalkozói bankkártya

Magánszemélyek részére:

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

JOGOSÍTVÁNY! Most 30% kedvezménynyel (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.
MATEMATIKAOKTATÁS, analízis
vizsgafelkészítés csoportosan, egyénileg.
Házhoz is megyek. 365-4771.

Vállalkozók részére:

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

BUDAI Gyorsszerviz! FÉG-gázkészülékek, vízvezeték-szerelés, csőtörések, csapok
javítása, duguláselhárítás, fürdőszoba-felújítás burkolással is. Díjtalan kiszállás.
420-4484, 06/20/3218-707.
GÁZKÉSZÜLÉKEK minden típusának
javítása aznap, garanciával. Gázvezeték,
fűtésszerelés, vízvezeték-szerelés, javítások.
06/30/8504-225.
GÁZKÉSZÜLÉK-SZERVIZÜNK udvarias, jól képzett szerelőkkel áll ügyfeleinek rendelkezésére hétköznap és hétvégén
7–23 óráig. FÉG gyárialkatrész-bázissal.
06/20/9212-215, 06/30/4715-440.
VILLANYSZERELÉS Györffy István:
lakásfelújítás, villanybojler, elektromos fűtések, kaputelefon szerelése, hibaelhárítás.
Telefon: 203-0134, 06/20/3210-295.
VILLANYSZERELÉS. Hanusi mester.
Hibaelhárítás azonnali kezdéssel.
Tel.: 06/30/9507-009.
VILLANY-, vízszerelés, bojlerek, villámhárítók szerelése, javítása.Anyagbeszerzéssel,
garanciával. T.: 310-4018, 06/20/9152-678.
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, cseréje, karbantartása, teljes körű vízszerelés, javítások,
duguláselhárítás. 347-0619, 06/30/6447-054.
VILLANYSZERELÉS a kapcsolótól a
teljes felújításig, bojlerek, tűzhelyek, hőtárolós kályhák, biztosítéktábla cseréje, javítása,
hibaelhárítás. 347-0619, 06/30/6447-054.
VÍZÓRÁK, locsoló vízórák, almérők teljes körű ügyintézéssel. 455-0913.
www.vizszereles.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
GÁZKÉSZÜLÉKEK cseréje, áthelyezése, javítása aznap, garanciával.
Tel.: 216-2603. www.futesszereles.hu
GÁZKÉSZÜLÉKEK nyári, 25%-os, kedvezményes cseréje, javítása, tűzhelyek, konvektorok, vízmelegítők. Tel.: reggel és este 7–9
óra között 466-6113, mobil: 06/30/2124-693.

LAKÁSSZERVIZ
RIASZTÓRENDSZEREK megtervezése, kivitelezése. Épületek, családi házak, hétvégi házak. Malek Nándor: 06/20/9359-403.
ZÁRMESTER gyorsszolgálat! Ajtónyitás,
zárszerelés, betörésbiztos hevederzár-szerelés, lakatosmunkák, rácsok. 06/30/9613-794.
CSEMPE, padlólap, mozaik! 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.
SZOBAFESTÉST, parkettázást, tapétázást,
mázolást ingyenes takarítással, csempézést
vállal kisiparos. 202-2505, 06/30/2512-300.

Irodabútorok gyártótól
(Factory outlet)

60 hónap garanciával

IPOLY Bútorgyár Részvénytársaság
XI. Bartók B. út 105-113.
(Jet kút mögötti telepen)
Nyitva: H-Cs: 8-18, P: 8-17 óráig

www.ipolybutor.com

MŰANYAG ablak, 5 légkamrás. Megrendeléstől beépítésig 10 munkanap alatt.
5 év garancia. Érdeklődni: Kiss Zoltán
362-4112, 06/20/9575-038.
RELUXA, redőny, napellenző, szalagfüggöny, roletta, rolós és fix szúnyoghálók,
aluredőny motoros+távirányítós kivitelben,
garanciával. Érdeklődni: Kiss Zoltán.
Tel.: 362-4112, 06/20/9575-038.
MŰBÚTORASZTALOS vállalja antik-stíl bútorok restaurálását, készítését.
Telefon: 06/30/9442-206.
ASZTALOS-, lakatosmunkák, zárcserék, ablak-ajtó passzítások, biztonsági
rácsok. 319-6349, 06/20/4114-349.
LAPOSTETŐ-SZIGETELÉS 10 év garanciával, referenciákkal. 4 Pillér Kft.
405-4603, 06/30/9315-495.
FESTŐMESTER vállal szobafestést,
mázolást, tapétázást hosszú távú garanciával. 285-2882, 06/30/2515-872.
SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást,
gipszkartonozást vállal kft. fóliatakarással, bútormozgatással, garanciával. 06/70/3127-991.
20% KEDVEZMÉNNYEL vállaljuk
lakások, kerítések, portálok festését, mázolását, tapétázását, PVC, padlószőnyegezését.
06/30/2244-412.
REDŐNY-, reluxa-, szúnyogháló-készítés, -javítás garanciával.
06/20/4883-378, 06/30/2230-694.
MESTERVIZSGÁVAL vállalok festést,
mázolást, tapétázást.
Tel.: 06/30/3994-023, 209-5894.
ÜVEGEZÉS! Garanciával, kiszállással,
takarítással, társasházaknak is.
Mobil: 06/70/2594-642.
PARKETTALERAKÁS, -csiszolás, -javítás, -átrakás, hajópadlózás. Közületeknek
is. Tel.: 06/30/2313-807.
EGYEDI bútorkészítés! www.fadrusz.hu,
e-mail: butor@fadrusz.hu, telefon: 209-3086.
REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, szúnyogháló, napernyő készítése, javítása, rövid
határidővel, garanciával.
T.: 213-2033, 06/30/9648-876.
SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást,
PVC- és szőnyegpadlózást, kisebb kőművesmunkát, burkolást garanciával vállalunk.
06/30/9195-806, 06/20/2007-971.
REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, harmonikaajtó, szúnyogháló (rolós is), napellenző.
226-9959, 06/30/9997-669.
KLÍMASZERELÉS garanciával 39 000 Fttól. Nyári LG-akció! 06/70/2092-949.
MINŐSÉGBEN vállalunk festést, mázolást, tapétázást, lépcsőházak festését,
kis munkákat is. XI.-XXII. árkedvezmény.
06/20/9219-335.
CSEMPÉZÉST, kőművesmunkát, vízszerelést rövid határidőre, garanciával vállalok. 06/30/9750-053, 226-2527.
TELJES lakásfelújítást vállalunk azonnalra, garanciával. Nyugdíjasoknak kedvezmény! 06/70/3364-194, 06/20/4301-461.

HIRDETÉS

2004. JÚLIUS 21. ÚJBUDA

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

Budapest, XI. Andor utca – Bornemissza utca
által határolt területen épülő
ötlakásos, kertes társasházban
53-87 m2-es lakások leköthetők!
Érdeklődni lehet: BUDA-HOLD Kft.
1117 Budapest, Hunyadi János út 18.
Telefon: 203-6092, 06/20/973-2279
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.
BIZTONSÁGI ajtók, hevederzárak, rácsok szerelése. Mavalux Kft. Tel.: 215-1490.
MŰANYAG nyílászárók beépítése falbontás nélkül is. Biztonsági ajtók. Részletre
is. Mavalux Kft. Tel.: 215-1490.
FESTÉS, mázolás! Lakások, irodák
festése, gipszkartonozás, villanyszerelés,
duguláselhárítás. 347-0619, 06/30/6447-054.
KÁRPITOS vállalja, modern- és stílbútorok áthúzását, javítását, bőrrel, szövettel.
Ingyenes felmérés, szállítás. Rieder György
kárpitos. Tel.: 256-8285.
REDŐNY, reluxa, napellenző, szúnyogháló, harmonikaajtó készítése, javítása
garanciával. Csillag József
229-0319, mobil: 06/20/9841-742.
ASZTALOS vállal bútorkészítést méretre, minőségi kivitelben és rövid határidővel!
Tel.: 06/20/3947-558.
20% KEDVEZMÉNNYEL vállalunk
festést, mázolást, tapétázást. Precíz, pontos
munkával. 06/20/3589-867, 215-4864.
FÜRDŐKÁDAK zománcozása, leverődések kijavítása, felújítása, jó minőségben.
Szentgyörgyi Béla. 06/30/9966-871.
NAPELLENZŐK, redőnyök, szalagfüggönyök, reluxák készítése és javítása minőségi anyagokból, korrekt áron, rövid
határidővel. Szentgyörgyi Béla, árnyékolástechnika. 06/30/9966-871.
AJTÓ-ABLAK csere falbontás nélkül,
redőny, zsalugáter (műanyagból, fából).
Tel.: 249-3112, m.: 06/30/9330-262.
TETŐ- és teraszszigetelés 10-12-15 év
garanciával, tetőfedő-, bádogos munkák,
épületfelújítás, hőszigetelés, egyéb építési,
szakipari, épületgépészeti munkák. 326-5312.
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.:
347-0619, sürgős esetben: 06/30/6447-054.
GELKA-BUDA! Villanybojlerek, mosógépek, hűtőgépek javítása.
06/30/9606-590, 06/20/5833-307.
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS
garanciával (hajdúsági, Whirlpool, Zanussi
stb.), hétvégén is. Tel.: 207-3971.
HŰTŐGÉPSZERELŐ gyorsszolgálat a
kerületben. Fagyasztószekrények, hűtőszekrények helyszíni javítása írásos garanciával,
hétvégén is. Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Tel.: 291-4633 vagy 06/30/9328-870.
VARRÓGÉPJAVÍTÁS a helyszínen garanciával, rövid határidővel.
397-0246, 06/70/3131-414.
HŰTŐGÉPJAVÍTÁS 3 órán belül! Lehel, Zanussi, Gorenje, Whirlpool és orosz
hűtők szakszerű javítása, garanciával.
Hétvégén is! Nyugdíjas kedvezmény!
T.: 215-6287, 06/30/2220-968.
STELCZER Zsolt háztartásigép-szerelő
vállalja mosógép, villanybojler, villanytűzhely megbízható javítását garanciával, díjtalan kiszállással.
208-4187, 06/20/4191-329.
VILLANYBOJLER szakszerviz, 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.

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, sittszállítás, pince-, padlástakarítás.
204-5172, 06/30/9215-983.
RUHASZERVIZ! Ruhajavítás, -átalakítás! XI., Budafoki 16–18. 361-3776.
FÉNYKÉPEZŐGÉP-JAVÍTÁS garanciával, Gazdagréten. H–P.: 10–18-ig. T.: 246-8915.

KONTÉNERES sitt-, sóder-, homok-,
termőföldszállítás. 06/20/9444-759.
KÖLTÖZTETÉS-LOMTALANÍTÁS!
Csomagolás ingyen dobozokkal, bútorszerelés, zongoraszállítás. Budapesti Teher
250-0698, 06/20/4116-655.
KÖLTÖZTETÉS-CSOMAGOLÁS!
Bútorszerelés, zongoraszállítás zárt teherautókkal! Lomtalanítás! Euro Teher
430-1951, 06/20/3207-325.
LOMTALANÍTÁS, költöztetés, sittszállítás, pince-, padlástakarítás.
204-5172, 06/30/9215-983.
KÖNYVELÉS cégeknek, bérszámfejtés, tb-ügyintézés, adóbevallások készítése.
Megbízható, pontos. Tel.: 06/20/5335-696.
SZŐNYEGTISZTÍTÓGÉP-kölcsönzés
házhozszállítással, ablaktisztítás, nagytakarítás azonnalra. Irodatakarítás, szőnyeg-,
kárpittisztítás helyszínen.
06/20/9815-412, 420-5830, 06/30/4179-525.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás. Ingyenes felmérés, hétvégén is.
403-9357, 06/20/9720-347.
KERT-, telektakarítás, favágás, gallyazás,
kertrendezés, bozótirtás, egyéb kert-telekkel
kapcsolatos munkák garanciával.
Tel.: 273-0369, fax: 384-0556, 06/20/9475-830.
FUVARVÁLLALÁS zárt, dobozos 3x2x2
m rakterű kistehergépkocsival Budáról!
Sziráki. Telefon: 395-1217, 06/70/3161-533.
DÍSZKERTEK építése, gondozása, rendezése. Fakivágás, fák tövestől való kiszedése.
06/20/9336-087.
IDŐSEK otthonába történő elhelyezések
teljes körű ügyintézése.
Tel./fax: 303-2011, 06/30/9820-322.
VESZÉLYES fák kivágása bontással, kosaras daruval! 06/26/301-860, 06/30/5766-679.
KERTGONDOZÁST, fűnyírást, sövényvágást, fakivágást vállalok szakértelemmel, lélekkel. 06/30/4186-663.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, termőföld, murva. 06/20/4646-233.
KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen!
Ingyen pótkocsi, dobozok. Bauer-Teher.
292-1612, 06/30/9443-717.
KÖLTÖZTETÉS, nehézgépszállítás, lomtalanítás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig zongora, páncélszekrény. Tel.: 06/30/9482-206.
FAKIVÁGÁS, kertrendezés, kertészeti
munkák igény szerint. Tel.: 06/70/5306-567.
ÉPÍTÉSZMÉRNÖK tervezést vállal korrekt áron, gyors határidővel. 06/20/4293-990.

TV-ANTENNA-SZÁMÍTÓGÉP
SZÍNESTÉVÉ-JAVÍTÁS! Orion, Videoton, ITT-Nokia, Dual, Schneider televíziók
helyszíni javítása azonnal, villamosmérnöki
végzettséggel, garanciával! 06/20/5317-638.
SZÍNES televízió, videó, számítógép,
monitor helyszíni javítása garanciával, hétvégén is! Aznapi ingyenes kiszállás, nyugdíjasoknak 15% kedvezmény.
Hibabejelentés: 8–20-ig: 309-0418; 2849003. Elektro Linea Szerviz, XI., Kaptárkő
u. 10.
SZÁMÍTÓGÉP gyors, helyszíni javítása, fejlesztése. 8–20 óráig, hétvégén is.
Tel.: 352-1124.
ANTENNASZERELÉS, javítás, bővítés, földi, műholdas, mikrós gyakorlattal,
akciók. 201-5368, 06/20/5376-281.
SZÁMÍTÓGÉP-SZERELÉS lakáson,
nonstop. 06/20/3280-952, 215-7476.
PARABOLA, AM-mikró, UPC-direct,
antennaszerelés, műszeres beállítás, dekóderbeüzemelés. Tel.: 06/20/4483-108, 319-1715.

SZÉPSÉGÁPOLÁS
MEGBÍZHATÓ fodrász házhoz megy.
Obrankovics Imréné, 1112 Bp., Budaörsi út
25/b. II. 2. 06/20/2302-334, 319-1811.
FOGYNI egészségesen, tartósan, éhezés
nélkül, havi 4-10 kilót! Hívja ügyfélszolgálatunkat: 06/20/5970-620.
PEDIKŰRÖS házhoz megy! Talpmasszázs.
Tel.: 203-5431, mobil: 06/30/5537-947.

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

ÉLELMISZER
KISÁRUHÁZ
Felújított üzletünkben széles áruválasztékkal és kedvező árakkal
várjuk kedves vásárlóinkat!
Kínálatunkban alapélelmiszerek, üdítők, sörök, borok, égetett szeszek,
fagylaltok, zöldség-gyümölcs egyaránt megtalálhatók,
valamint friss pékáru naponta kétszer, és napilapok, hetilapok.
Ezenkívül kávéautomata is szolgálja vevőinket.

1118 BUDAPEST, ELŐPATAK U. 7/A.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 6.30–21.00-ig, szombaton és vasárnap: 8.00–14.00-ig.
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Időpont egyeztetés:
203-3006
1119 Budapest,
Etele út 39. fszt. 3.

Hétfőtől péntekig 9–19 óráig
és szombaton 9–14 óráig teljes körű fogászati
ellátás áll betegeink rendelkezésére.
 ingyenes fogászati szűrés 
fogbeültetés fogpótlások 
esztétikus fogtömések röntgen diagnosztika 
dentál higiénia (ultrahangos fogkő eltávolítás) 
 fogkozmetika fogfehérítés 
MOL EP szerződés 
Fogszabályozás minden szerdán és pénteken.
GYÓGYÁSZAT
FOGÁSZAT, XI., Szép tömések, porcelánhidak, lézerterápia, protézisek.
Dajka G. u. 4. T.: 326-2550, 319-0999/70-35,
mobil: 06/30/2410-366.
BELGYÓGYÁSZAT-gasztroenterológia
magánrendelés. Emésztőrendszeri és általános belgyógyászati problémák kivizsgálása,
kezelése. Budapest IX., Üllői út 39–43.
Tel.: 06/20/9827-872, dr. Juhász Márk.
TAHITIAN Noni Juice az eredeti, mely
segít egészsége megőrzésében, illetve helyreállításában! Tel.: 06/30/2178-486.
PSZICHIÁTRIAI és homeopátiás rendelésen hangulatzavarok, viselkedésproblémák, válsághelyzetek kezelése, hormonális
zavarok, gyulladások, légúti betegségek
gyógyulásának homeopátiás támogatása.
Dr. Katona Edit: 361-1876.

RÉGISÉG
BUDAI Krisztina antik lakberendező,
műértőnő: magas áron, helyszínen, készpénzért vásárolok antik bútorokat, garnitúrákat, festményeket, dísz- és lakberendezési
tárgyakat, ezüstneműket, órákat, csillárokat,
szőnyeget, varrógépet, zongorát, teljes hagyatékot. Felszámolás díjtalan kiszállással.
Hívja a megbízható partnert!
T.: 280-3619 vagy 06/20/9326-495.

Igényes
rögzített és kivehető
fogszabályzó készülékek
minden korosztálynak.
Esztétikus kerámia és
a fogak belső felszínén
elhelyezkedő
nem látható
készülékek.
Érdeklődni lehet:
KELENFÖLDI FOGÁSZATI
CENTRUM
Tel.: 203-3006
Cím: 1119 Etele út 39.

KOVÁCS Margit-kerámiát vásárolnék
centiméterenként 3000–10 000 forintért.
339-8084.
ANTIK Enteriőr 2004 kiállításra keressük
XIX-XX. századi magyar és külföldi festők
alkotásait készpénzért. Tel.: 302-8696,
212-3156. Nemes-Városmajor Galéria.
SZŐNYEGBECSÜS vásárol régi, keleti
szőnyegeket sérült állapotban is.
Kiszállás díjtalan. Tel.: 06/30/4563-938.
GORKA-, Gádor-, Zsolnay- és más márkás kerámiákat vásárolna budai gyűjtő magas áron. 339-8084.
www.magyarkeramia.hu

A DOWN Alapítvány átmeneti otthona
szakképzett ápolót keres 12 órás műszakra.
Érdeklődni Pusztai Ritánál lehet a
208-5622-es telefonszámon.
XI. KERÜLETI 1500 m2 alapterületű
irodaház keres gondnoki munkakör betöltésére, karbantartói feladatok ellátására referenciával rendelkező kerületi lakost vagy
vállalkozót.
Önéletrajzát, bemutatkozását kérjük a
Budapest 1518 Pf.: 412 címre Gondnok jeligével elküldeni szíveskedjen.

ÁLLÁS

ELADÓ pianínók garanciával, szállítással, felhangoltan a legolcsóbban.
Tel.: 06/20/9124-845, tel./fax: 209-3247.
KÁRPÓTLÁSI jegyet vásárolok 150%-os
árfolyamon budapesti kárpótolttól. Utalványt,
hagyatékokat is.
203-4418, 06/30/9429-434.
HÁZIBETEG-ÁPOLÁST vállal szakképzett ápolónő többéves gyakorlattal.
Tel.: 06/20/9221-212.
KOMOLY, megbízható hölgy háztakarítást, gyermekfelügyeletet vállalna, leinformálhatóság, referencia megoldható.
Tel.: 06/20/8021-330.
GYERMEKFELÜGYELETET, idősgondozást vállal megbízható, értelmiségi
hölgy. T.: 06/70/2300-947.

KONZERVATÍV angol pénzintézet budai
igazgatóságra, pénzügyi tevékenység folytatására korlátozott számban munkatársakat
és vezetőket felvesz. Feltétel: minimum 25
éves életkor, középfokú végzettség. Államilag
elismert szakképesítést biztosítunk!
Érdeklődni: 424-6900, 06/70/4580-153.
A DOWN Alapítvány átmeneti otthona
XI. kerületi munkahelyre 12 órás munkaidő-beosztással gyakorlattal rendelkező
konyhást keres.
Érdeklődni a 208-5622-es telefonszámon.
AVON tanácsadónőket keresünk. Kismamák, nagymamák figyelem hívjátok
Zsuzsát! 06/20/5263-877.

VEGYES

a Fehérvári úti Vásárcsarnokban
ponty szelet: 1200 Ft  marha felsál: 1150–1280 Ft  marha lábszár: 850–1250 Ft
sertéscomb: 889–998 Ft  sertéslapocka: 889–998 Ft  sertéskaraj: 998–1250 Ft
sertésmáj: 398–400 Ft  pulykamell: 1048–1360 Ft  csirkecomb: 418–538 Ft
csirkemell: 699–780 Ft  csirke farhát: 110–180 Ft  csirkeaprólék: 296–396 Ft
sárgarépa: 98–150 Ft/cs.  gyökér: 98–120 Ft/cs.  zeller: 100–150 Ft/db
burgonya: 60–160 Ft  vöröshagyma: 118–160 Ft  paradicsom: 148–260 Ft
paprika: 198–398 Ft  karﬁol: 80–100 Ft  fejes káposzta: 68–100 Ft
kelkáposzta: 98–160 Ft  fejes saláta: 90–120 Ft  uborka: 140–248 Ft
retek: 70–100 Ft/cs.  tojás: 18–25 Ft  karalábé: 80–100 Ft/db
gomba: 398–460 Ft  alma: 100–268 Ft
citrom: 298–348 Ft  narancs: 398 Ft
körte: 120–300 Ft  banán: 298 Ft
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Balogh Judit a kispadon

sokra csak akkor lehet számítani, ha a
vezetőség már megteremtette a következő évad anyagi hátterét.

Kenőcshadsereg, lopott tarhonya és a soltvadkerti médiabirodalmak

Amint arról előző számunkban hírt
adtunk, kerületi csapataink az első
osztályban maradásért harcoltak,
váltakozó sikerrel. A részletekről és
a jövőbeli tervekről most számolunk be sportbarát olvasóinknak.

BEAC-Újbuda

Az egyhetes médiatábor alatt mini
médiabirodalmakat hoznak létre
a táborlakók. Újságot adnak ki,
rádióműsort csinálnak, közben
pedig vendégelőadók ötleteket
adnak a tábori munkához vagy
igyekeznek kedvet csinálni, illetve
nem csinálni a médiavilághoz.

Tervek és célok

MAFC-Újbuda
Bár a Kodolányi elleni első mérkőzésen a MAFC idegenben tudott győzni
86:83-ra, a visszavágón a másodosztályú Kodolányi remekül kezdett, s 10
pontos, megérdemelt előnyt szerzett

A férfiaknak sikerült a fennmaradás

a szünetre. A Molnár András vezette
MAFC azonban parádés harmadik
negyedet produkált (29:16), s az egyre
fáradó ellenfél már nem tudta megfordítani az erdményt. A MAFC 94:76-ra
nyert, és 180:159-es összesítéssel megőrizte élvonalbeli tagságát.
A jövő évről annyit tudni, hogy
biztosan távozik a két amerikai, Justin
Rowe és Brad Buddenborg. Új igazolá-

Az egyetemisták az utolsó helyen végeztek a női NB I rájátszásában, és a
Zala Volán-ZTE csapatával mérkőztek
meg a bennmaradást érő 9. pozícióért. A két győzelemig tartó párharc
első meccsén, Zalaegerszegen a BEAC
nyert, 72:63-ra. Az egyetemisták legjobbja a 18 pontig jutó Ekaterina Lisina
volt. A másik két találkozón azonban
a zalaiak Budapesten hosszabbítás
után 76:67-re, a mindent eldöntő utolsó mérkőzésen pedig 83:67-re nyertek.
Ezzel eldőlt, hogy a BEAC-Újbuda
a tizedik, kiesést érő helyen végzett.
A klub vezetői ennek ellenére benevezték a csapatot a jövő évi első osztályú bajnokságba. Ha a liga elfogadja a
nevezést – erre jó esély van – akkor a
következő idényben is a legjobbak között szerepelhet a csapat.
Egyelőre tehát még kérdéses, hogy
melyik osztályban láthatjuk a lányokat, az viszont eldőlt, hogy Sterbenz
Tamást a magyar női kosárlabda közelmúltjának legnagyobb egyénisége,
Balogh Judit váltja a kispadon. „Bubu”
a BEAC-ban kezdett kosárlabdázni, és
a fekete-fehér csapat egyetlen bajnoki
aranyérme is az ő vezérletével született
az 1989/90-es bajnoki idényben.
Ami a játékoskeretet illeti: Somogyi Nikolett, Kovács Krisztina, Koncz
Zsófia és Muszbek Zsuzsanna biztosan
marad, távozik viszont Bartha Csilla,
Nagy Viktória, Göbölös Réka, Selmeci
Andrea, Bujdosó Nóra és Ekaterina
Lisina. Sikerült leigazolni a BSE fiatal tehetségét, Kárász Lindát. Szabari
János, a klub ügyvezetője tárgyal más
kiszemeltekkel is. Reményei szerint
egy jó kerettel jövőre a hatodik-nyolcadik helyet célozzák meg.
(d. a.)

Jáksó: mindenki hülye ebben a szakmában

Június 28. és július 4. között a soltvadkerti ifjúsági táborban az alábbi médiabirodalmak jöttek létre:
Üvegzseb Kht., Talp, Szamuráj,
Cigány Rt., Vadkert, VadkertEst és
Kelta Gárdisták. A Talp ország nevű
médiabirodalom születésébe Gubicsák
Krisztián avat be: Megtámadta országunkat a gombahadsereg, de a tévében látott kenőcsreklám ötletet adott,
hogy kenőcshadsereget toborozzunk.
Segítségükkel legyőztük a gombákat,
és rájöttünk arra, hogy a média segítségével bármit el tudunk érni országunk érdekében.
Célunk, hogy miközben nyaralnak, az első három nap folyamán újságot szerkesszenek a résztvevők – tájékoztat a táborvezető, Fischer Gábor.
A táborról és a médiabirodalmukról
szóló cikkekkel kell ezt megtölteniük,
és a jelenlévő számítógépes technika
segítségével tördelniük, majd ki kell
nyomtatniuk az újságot. Később pedig
az a feladat, hogy rádiószignált, közszolgálati, illetve kereskedelmi hirdetéseket kreáljanak a fiatalok.
Jáksó László hosszú átkötésekkel
a srácok néhány bátortalan kérdésére
felel. Elmondja, hogy rádiósként egy
roadshow színpadára lépve az emberek arcára kiült a rettenet, amikor
meglátták. Az idős nénik pedig érthetetlen módon tapogatni szokták. Aki
a médiába bekerül, az depressziós lesz
– figyelmezteti Jáksó a soltvadkerti

Ki akar a médiában dolgozni? – érdeklődik fellépése kezdetén a színpad szélén lábát
himbálva Jáksó László műsorvezető. A kérdést hallva csak némi fáziskéséssel teszi fel
a kezét két fiatal a hetvenből – Mert őket le akarom beszélni.

médiatábor tizenéves lakóit, de még
megjegyzi – saját nagyságom nincs,
és egyébként mindenki hülye ebben a
szakmában.
– Mennyi az éves jövedelmed? – hangzik fel a lényegre törő kérdés valahonnan a hátsó sorokból.
– Baromi sokat fizetnek, de le is tépik rólam az ellenértéket a főnökeim.
Úgyhogy inkább menjetek bankelnöknek, mert akkor is sokat fogtok
keresni, de nem köpnek le az utcán.
A VadkertEst médiabirodalmának létrehozását némi kommunikációs zavar kísérte, mert valójában az
év végén elmaradt osztálykirándulást
akarták bepótolni a táborral, így nem
sikerült odafigyelniük a feladat meghatározáskor, és elmélyülniük sem
a birodalomépítésben. Az Üvegzseb
Kht. viszont komolyan rámozdult a

feladatra. Létrejöttüket a tábor felszerelésének hiányosságaira alapozták,
mert érkezésükkor nem volt kosárpalló, focikapu háló, de meleg víz sem.
Abból indultunk ki, mintha
mi loptuk volna el ezeket a cuccokat – tárja fel a kezdeteket Závoczky
Tamás –, majd elcseréltünk mindent
médiafelszerelésre, és azóta éberen felügyeljük a tábori közéletet. Leleplező
újságcikket írunk, ha kell a táborvezetőkről. Fischer például lopja a tarhonyát a konyháról.
A Kelta Gárdisták megszületéséhez egy tévéből ismert rajzfilm adta az
ötletet és a logót. A részletek mintha itt
nem lennének olyan fontosak, és már
nem is derülnek ki, mert a színpadon
Vincze Kinga, a TV11 főszerkesztője
kér figyelmet...
Jadviga

