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Kéményseprők

Szirtes Tamás

Tour de Hongrie

Arcképes igazolványuk van,
apáról fiúra szálló bizalmi állásuk, ám a lakók egyre bizalmatlanabbak velük szemben.

Az idén hatvan esztendős
színidirektort munkája el-el
szólítja, ám letagadhatatlanul
újbudai lokálpatrióta.

Nyolcvan éve innen indult az
első verseny mezőnye, most
pedig itt volt a bringások befutója, magyar győztessel.

cikkünk a 3. oldalon

interjúnk az 5. oldalon

beszámolónk a 4. oldalon

Államalapító Szent István ünnepe

Kertész Dániel

Nehéz a magyar ünnepek sorsa, idegenek
számára talán érthetetlen is. Az elmúlt,
viszonylag nyugodt 15 évben, békeidőben,
ünnepeink fele veszítette el vagy azonnal,
vagy apránként a jelentőségét, sőt a létjogosultságát. Ebből a szempontból történelmünk legviharosabb időszakát éltük át.
A változások és a törvényalkotás rostáján kiesett hat ünnepnapot egyre kevesebben sírják vissza: részben idegen érdekek
és hatalmak történelmi zsákutcának bizonyult mementói voltak, részben álságosak,
közük nem volt az életünkhöz, a lelkünkhöz, sőt az állam valódi szándékaihoz sem.
Ugyancsak hat nagy ünnepünk közül
három egyházi-családi, három pedig csillapíthatatlan függetlenségi és szabadságvágyunkról szól. Közülük ötöt időszakonként
– nem csak az elmúlt évtizedekben – támadott-tiltott az aktuális államhatalom minden erejével, a hatodikról, a legifjabbról
pedig álmodni sem volt szabad.
Mi pedig, őseinkhez hasonlóan, nemcsak álmodni, de vigadni, ünnepelni is
szeretünk, mégha olykor sírva is tesszük,
mert van okunk rá. Ez a ragaszkodásunk
örökítette át nemzedékről nemzedékre
legszentebb ünnepeinket, s ezek a megszenvedett alkalmak adtak olykor erőt a
hétköznapok túléléséhez.
Most a legrégebbi ünnepünket köszönthetjük. Nem a már elfeledett (19)48as alkotmányt, nem is az ezer évnél régebbi
pogány ünnepet, hanem az államalapító
Szent Istvánt és változó művét. S közben
változunk mi magunk is: nem sírunk, hanem örömzenét hallgatunk az előestén a
Parlament előtti dunai színpadról. A kora
reggeli katonazene, a tisztavatás a Kossuth
téren, a délutáni légibemutató a Duna fölött mindannyiunk számára lélekemelő.
Akár a csúcspont: az esti tűzijáték, itt a
fejünk felett, amitől a nagy király kissé szégyenlősen elfordul lovával együtt.

A XI. KERÜLET POLGÁRAINAK KÉTHETI KÖZÉLETI LAPJA

(a szerk.)

Nemzeti ünnepünk jelképe a pékek szemével

Kertész Dániel

Régi világ, jó kenyér

A jó minőségű magyar liszt, a pontos receptúra és a gondos kézi kidolgozás a jó kenyér titka

A kenyérsütés úgy kezdődik, hogy
lisztből, vízből és élesztőből elkészítik
a kovászt. Nem kellett minden alkalommal újra csinálni, ha előző sütéskor
elraktak egy kis tésztát, így ezzel indíthatták a legközelebbi kenyér sütését.

A gazdasszony előző nap megérlelte a
kovászt, másnap hajnalban átszitálta,
szellőztette a lisztet, bedagasztott, két óra
kelesztés után következhetett a szakítás a
kosarakba, ahol tovább kelt a már formázott tészta, amit átgyúrt, gömbölyített.

A második kelesztés közben már fűtötte a kemencét, közben figyelte a tésztát,
nehogy kidagadjon, végül a megfelelő
pillanatban a forró kemencébe vetette a
sütőlapáttal sülni. Egy-két óra múltán kivette, megszületett az új kenyér. Sütéskor
a kemencébe elsőként bevetett kenyérre
megszegésekor keresztet rajzolt, még forró volt, amikor szelet szelet után került a
család asztalára. Szerencsésnek tudhatom
magam, mert – ugyan még gyerekfejjel
– láthattam mindezt. A következő emlékem az 1970-es évek végére datálódik. A
Prielle Kornélia utcában, talán abban az
épületben, ahol most az Akadémiai Kiadó
székel, leányok munkásszállása volt, gyakorta jártam arrafelé… A szállóhoz tartva
a Lágymányosi Kenyérgyár előtt mentem
el, hatalmas gyárépület, mindent belengett a friss kenyér illata. Akkor mindez
természetes volt, kenyérgyár, hát persze.
Azóta minden megváltozott, a lányok elköltöztek, a gyárat is részben lebontották,
itt már nem sütnek kenyeret.
Mitől jó egy kenyér? Miért különbözik a házikenyér a gyári kenyér ízétől?
Nemrég Erdélyből hoztak nekem kemencében sütött kenyeret. Semmihez sem fogható ízét a természetes anyagokból épült,
fatüzelésű kemence adta. A nyolcvanas
évek közepén házikenyér néven új terméket hoztak forgalomba. Ennek külön
szabványa volt: milyen lisztből készülhet
a tészta, valamint követelmény volt az is,
csak kézzel lehetett formázni. Ettől volt
jobb ez a kenyér, mint a többi, tudniillik a
gépi formázás nem olyan kíméletes, mint
a kézi, mert roncsolja a tészta szerkezetét.
Egyébiránt ez is nagyüzemi módon készült. Azóta megszűnt a szabályozás, de
a név maradt. Amit házikenyérként árulnak, többnyire csak a címkéje szerint az.
A kenyér „színét” a liszt korpatartalma
adja. Sokan vallják a barna, félbarna, vagy a
teljes kiőrlésű lisztből készült kenyér élettanilag értékesebb, és finomabb.
folytatás az 5. oldalon

Tökéletes állapotban maradt meg több kemence

Régészeti szenzáció Kőérberken
A kőérberek-tóvárosi lakópark építését megelőző régészeti feltárások
során 2003-ban valódi szenzációra
bukkantak: megtalálták Kána falu
maradványait. A gazdag leletanyag
feldolgozása jelenleg is folyik, a legjelentősebbeket pedig a Budapesti Történeti Múzeumban már ki is állították.
Kerületünk kiemelkedően gazdag régészeti lelőhelyekben, miután területét az
őskor óta folyamatosan lakják, elsősorban kedvező földrajzi fekvése és kiváló
lakhatási feltételei miatt. Az építkezések során sorra bukkannak elő újabb és
újabb leletek: az albertfalvi Savoya Park

alapozásakor 1999-ben egy katonatelepülés maradványait találták meg, a
2003-ban pedig a középkori Kána falu
került elő a földből a kőérberek-tóvárosi
lakópark építése során.
A mai Kőérberek Balatoni út és a
Hosszúréti patak által alkotott háromszögében egykor állt Kána falu történetének kezdete egészen a kőkorszakig nyúlik
vissza, attól fogva folyamatosan laktak
ezen a környéken. Éltek itt az avar korban
(6–8. század), azt követően pedig honfoglaló őseink telepedtek meg itt, és alapítottak falut, mely egészen a középkorig virágzott, azután fokozatosan elnéptelenedett.

folytatás a 9. oldalon

Szabadidős parkok, sportpályák, szállodák

Új városkép a Budafoki útnál
Újbuda egyik ütőere a Budafoki út.
Külső része a Duna és a Szerémi út
között – amit északról a Lágymányosi
híd, délről a XXII. kerület határol – évtizedeken keresztül hagyományosan
ipari övezet volt.
Beérett az önkormányzat erőfeszítése: az
ingatlanfejlesztők is célba vették Újbudát,
hiszen aránylag nagy területű telkek találhatóak a Duna mellett, jó a fekvésük és a
megközelíthetőségük.
A Budafoki út és a Duna közötti részre
különböző szabadidős és sport tevékenységeket terveznek nagy zöld területekkel
és parkokkal, szállodával. A Budafoki út
– Szerémi út között húzódó sáv multifunkcionális övezet lesz, lakó-, iroda- és
kereskedelmi ingatlanokkal. Ezen a környéken autózva nem lehet nem észrevenni

az olyan új, jelenleg építés alatt lévő komplexumokat, mint az IP West Irodaház
(nemzetközi fejlesztésű), a Lágymányosi-öböl előkészületi munkái (az önkormányzat és egy magyar fejlesztő együttműködése), vagy a Nádorliget Lakópark
IV. ütemét (magyar fejlesztés). Egy újabb
projekt lesz a Hengermalom út–Budafoki
út Duna felőli oldalán épülő irodaház is.
Három további nagy fejlesztés van
előkészítés alatt a környéken: az Új Buda Center bevásárlóközpont az egykori
MKM kábelgyár épületének felújításával
a Budafoki út – Hengermalom út sarkán
(nemzetközi fejlesztő), a Hengermalom
út – Szerémi út sarkán lakások és irodák
épülnek (magyar fejlesztő), az egykori Gabonamalom helyén pedig szintén irodák
kialakítását tervezi egy magyar beruházó.
(n. n.)
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Dr. Kupper András, a 21. választókerület egyéni önkormányzati képviselője

Meghosszabbították
a panel-pályázat
határidejét

Helyben elintézhető ügyek
Orvosnak tanult, hogyan került kapcsolatba a
politikával?
A rendszerváltozás idején még diákként
kerültem a politika közelébe, azok közé tartoztam, akiket érdekeltek a köz dolgai. Sokakat magával sodort akkoriban a politika.


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

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

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

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK
FÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:
08.00–18.00-ig
Kedd:
08.00–18.00-ig
Szerda:
08.00–18.00-ig
Csütörtök: 08.00–18.00-ig
Péntek:
08.00–16.00-ig
Telefonszám: 372-45-00

Honlap: www.bp11.hu

Hírek
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

Szabó Vilmos (MSZP lista) szeptember 1-jén, csütörtökön 17 órakor
tartja fogadóóráját a XI., Bartók Béla
út 19. sz. alatti helyiségben (bejárat a
Mészöly utcából).
MSZP ADÓTANÁCSADÁS

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

Az MSZP XI. kerületi szervezetének
angol nyelvi klubja nyári szünetet
tart. Legközelebb szeptember 7-én
lesz foglalkozás.
FIDESZ ÜGYELET ÉS JOGI TANÁCSADÁS

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



Milyen szálakkal és mióta kötődik a XI. kerülethez?

Elég régiek a szálak, mert a Tétényi úti
kórházban születtem. Az egész kamaszkoromat itt töltöttem, aztán 18 évesen elkerültem innen, de ’92-ben visszaköltöztem, és azóta itt lakom.


tudjuk közelíteni. A kerület gondja, de fővárosi probléma, hogy a temető környéke
megközelíthetetlen halottak napja környékén. Nyilván ezt az ügyet is orvosolni kell.
Azt tapasztalom, hogy a szelektív hulladékgyűjtő konténereket nagy örömmel
fogadta a lakosság. Többen kifogásolták
viszont, hogy messze vannak, mások azt
kérik, hogy legyen több belőlük, aki meg a
közelében lakik, azt mondja, hogy ugyan
nem baj, hogy ott van, viszont gyakrabban kellene üríteni, mert nagyon sok a

Vannak civilszervezetek, melyek azt
tűzték ki célul, hogy a környéket rendben
tartják. Viszont számítanak az önkormányzat partnerségére abban, hogy ha ők
kitakarítják az egyébként nem az ő kezelésükben lévő környezetet, akkor a hivatal
helyezzen ki konténereket, hogy legalább a
zöldhulladékot el lehessen oda helyezni. Az
önkormányzatnak nehézséget jelent, hogy
a kihelyezett konténerbe nemcsak a zöldhulladék kerül bele, hanem minden más is.
Nagyon jól átgondoltan, és mindenképpen
a helyi lakossággal együttműködve kell
ezeket a játékszabályokat kialakítani.

A Fővárosi Közgyűlésben és a Fideszben végzett
munkája mellett hogyan jut ideje képviselői
munkájára?



Amikor fővárosi frakcióvezetőként dolgozom, gyakran találkozom ugyanazokkal a
problémákkal, mint kerületi képviselőként.
Az összeegyeztetés számomra nem okoz
semmiféle gondot.


Én inkább úgy fogalmaznék, hogy nem
egyes önkormányzati döntések elégítenek
ki, hanem amikor a lakók visszajeleznek,
hogy köszönik, és örülnek egy-egy eredménynek. Számos olyan apró dolog volt
már, amikor a lakosság érezte, hogy megpróbáltam valamit tenni. A testületi erőviszonyokból következően esetleg csekély
eredménnyel, de látható erőfeszítéssel.
Sokan örömüket fejezték ki, hogy végre
valaki a vállára vette a gondjukat.

Miben látja választókerülete legfontosabb
problémáit?

Kerületi képviselőként azokat a problémákat kell megfogalmaznom és kezelnem,
amelyek a helyi polgároknak kerületi
szinten elintézhető gondjai.
Az utak állapota a legfontosabb kérdés.
Ezen belül egy-egy mikrokörnyezetben az is
fontos, hogy melyik utcában lehet parkolni,
hogyan tudjuk az egyes intézményeket elérni, vagy hol vannak fekvőrendőrök elhelyezve. Hol zavarja az autózás a helyiek nyugalmát, és hol vannak azok az útvonalak,
melyeket alkalmassá kell tenni arra, hogy
nagyobb forgalmat is levezessenek. A közlekedéssel kapcsolatban számos egyéb probléma is van, ami például kertvárosban, hegyvidéken külön gondot jelent, ilyen például a
járdák kérdése. Sok esetben olyan szűkek a
járdák, hogy nemhogy babakocsival, de olykor még gyalog sem lehet nyugodtan végigmenni rajta, ugyanakkor még az autóknak
is meg kell tudni állni valahol, ráadásul még
itt helyezik el a villanyoszlopokat is.
A közintézményekkel kapcsolatban
fontos beszélni a parkolás kérdéséről. Az
intézmények közül kiemelem a Farkasréti Általános Iskolát, ahol szabályszerűen
nem lehet megállni. Arra kértek a helyiek,
hogy próbáljunk meg olyan területet kialakítani, ahol azok a szülők tudnak parkolni, akik épp csak annyi időre akarnak
megállni, hogy kitegyék a gyermeket, vagy
éppen iskolából jövet felvegyék. Nagyon
fontos, hogy a közintézményeinket meg



Kupper András (Fidesz) a Semmelweis
Orvostudományi Egyetemen 1991-ben
diplomázott, majd 1996-ig a II. számú
Anatómiai Intézetben dolgozott, mint
tanársegéd. A Fővárosi Közgyűlés
Fidesz–MKDSZ frakciójának vezetője,
a XI. kerületi Önkormányzat egészségügyi bizottságának alelnöke és a Fidesz
budapesti szervezetének elnöke. 1998
óta egyéni önkormányzati képviselő
Újbudán. Nős, két gyermek apja.

melléjük lerakott szemét.
Problémát jelentenek a természetvédelmi terület határában lévő kiskertek és
néha a tulajdonosaik is. Itt gyakran az a
gond, hogy a természetvédelmi területen
védett őshonos növényeket a terület határán kiirtják, és a helyükre gyümölcsöst
telepítenek. Ezenkívül a kis házak hét
közben gyakran elhagyatottan állnak,
és bizony nem egy esetben megtörténik,
hogy hajléktalanok költöznek be. Gyújtogatásról, állatkínzásról, kutyaakasztásról
is beszámolnak a környéken lakók.



Szöllőssy Anna

Helyreállítják a Kosztolányit
A Fővárosi Önkormányzat hosszú hónapok vitái után úgy döntött, hogy betemetteti a valódi és a jelképes árkokat, azaz rendbe hozatja a Kosztolányi Dezső
téren két éve épített és néhány hónapja felbontott látványparkot és környékét.

A Független Kisgazda Párt kerületi székháza (XI., Zsombolyai út 16.)
minden második szerdán 18 órától
tartja összejöveteleit. Érdeklődni
lehet naponta személyesen és a 2031168-as számon.

Kertész Dániel

MIÉP HÍREK

Kivitelező már van, de az anyagok nem érkeztek meg időben

A tervezett 4-es metró előkészületeinek
felszíni munkálataihoz kapcsolódóan két
évvel ezelőtt a Fővárosi Önkormányzat,
illetve az új metró előkészítésére és kivitelezésére létrehozott DBR Metró Projektigazgatóság felújíttatta a Kosztolányi
Dezső teret. A metróberuházáshoz csak
közvetetten kapcsolódó munkálatok keretein belül megvalósuló felszíni rendezés
során egy látványparkot is kialakítottak.
A díszmedencéhez egy víznyelőakna is
készült, mely a víz visszaforgatását volt hivatott biztosítani. Az akna alatt azonban
egy – a Bocskai utat és környékét ellátó
– hővezeték is húzódott. Idén februárban
a Budapesti Távhőszolgáltató (Főtáv) Rt.

egyik gerincvezetéke meghibásodott, s
mivel a hibás cső éppen a medence alatt
húzódott, ezért a parkot fel kellett bontani.
A Főtáv Rt. illetékese lapunknak elmondta, hogy a közművek a tér felújításakor
egyeztettek ugyan, de olyan helyszínrajz
alapján, melyen nem szerepelt a víznyelőakna és a látványcsatorna. Egy korábbi
feltételezés szerint azért hibásodtak meg
a vezetékek, mert a díszmedencéből elszivárgott a víz, azonban a szolgáltató most
azt nyilatkozta, hogy teljesen mindegy,
hogy a víz folyt-e le, vagy egyszerűen csak
elöregedtek a csövek, a vezetékek fölé nem
lett volna szabad építeni semmit.
A meghibásodás javításakor a szolgálta-

Új okmányiroda
Gazdagréten
Augusztus 8-án délelőtt 11 órakor nyílt
meg Újbuda harmadik okmányirodája,
ahol a Sasad-Sashegyen és Gazdagréten
élők gyorsabban, egyszerűbben intézhetik
ezentúl ügyeiket.
A Polgármesteri Hivatalban található ügyfélszolgálat és okmányiroda – bár
heti 48 órában van nyitva – naponta 5600 ügyfelet fogad, emiatt nagy igény
mutatkozott arra, hogy több kihelyezett
ügyfélszolgálat és okmányiroda létesüljön a városrészben. A gazdagréti Rétköz
utcában október óta működik ügyfélszolgálat, és Újbuda önkormányzatának most
nyílt lehetősége arra, hogy okmányirodát
is nyisson itt azért, hogy szolgáltatásait
egyre magasabb színvonalon tegye elérhetővé. A gyorsabb ügyintézést szolgálja,
hogy – akárcsak a Polgármesteri Hivatalban – az ügyfélszolgálattal egy épületben
postahivatal is működik.
A gazdagréti ügyfélszolgálati és
okmányiroda nyitva tartása:
Hétfő: 15–19 óráig
Kedd és péntek: 9–13 óráig
Szerda és csütörtök: 14–18 óráig
A MUNKÁSPÁRT HÍREI

A Munkáspárt kerületi szervezete
hétfőtől csütörtökig 10–16, pénteken
10–13 óráig tartja nyitva irodáját (XI.,
Bartók Béla u. 79.). Ugyanitt ingyenes
szépirodalmi kiskönyvtár.
ÉJSZAKAI ÉS HÉTVÉGI PATIKAÜGYELET

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

Nem jó helyszínrajz alapján egyeztettek a közműcégek

FKGP ÖSSZEJÖVETELEK

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

Tervezi-e, hogy 2006-ban is indul egyéni képviselőjelöltként?

Igen, szeretnék a továbbiakban is a kerületben élő választóimért dolgozni.

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

JOBBIK-KAPCSOLAT

Mi az, amit még feltétlenül szeretne elérni a körzetében? Van-e adóssága a választói felé?

Nem adósnak érzem magam, és nem is személyes adósságom a több területen szükséges innováció hiánya, hanem az önkormányzaté. Ha már a kerületet Újbudának
hívják, akkor valami újítás, fejlesztés álljon
a név mögött. Azt látom ugyanis, hogy az
újonnan benépesült sas-hegyi, farkasréti
területeken számos utcában nincsen járda.
Hála Istennek majd’ minden utcában van
már aszfaltút, de ez még nem elég. Például egy-egy nagyobb zivatar után olykor
alámossa a víz az úttestet, emiatt néha az
is gondot jelent, hogy az emberek bejussanak a saját kertjükbe, a saját lakásukba egy
nagy esőzés után. Ha nem gondoskodunk
róla, hogy a csapadékvizet elvezessük, az
épített környezetet is tönkreteszi az esővíz.
Fontos feladatunk továbbá, hogy a XI. kerületben minden járda aszfaltozott legyen,
és egyúttal a csapadékvíz elvezetéséről is
gondoskodjunk.

MDF PROGRAMOK

A MIÉP XI. kerületi irodájában (XI.,
Bartók B. út 96.) minden szerdán délelőtt 10-12-ig dr. Csigi Zsolt ügyvéd
ingyenes jogi tanácsadást tart. Kerekes
Péter metafizikai pszichoterapeuta
ingyenes lelki segély tanácsokat ad.
Jelentkezés a 06/30/384-4873-as mobiltelefonon. Ugyanitt a MIÉP XI.
kerületi újjáalakult Ifjúsági Tagozata
is várja az érdeklődő fiatalokat
minden hétköznap

Mire a legbüszkébb, amit egyéni képviselőként
elért, vagy megszervezett a választóinak?

Budapest Főváros XI. kerület,
Újbuda polgármestere tájékoztatja
a pályázat benyújtására jogosultakat, hogy az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete
felújításának támogatására kiírt
pályázat határidejét meghosszabbítottuk, így 2005. augusztus 31-ig
nyújthatók be a pályázatok.
A pályázati felhívás egyebekben
változatlan.

tó felbontotta a látványparkot, valamint
a járda egy részét is, és a régi, vasbeton
csatornában futó vezeték helyett új csöveket fektetett le. A korszerű, közvetlenül a
földbe fektethető hővezetéket a következő
30-50 évben biztosan nem kell cserélni. A
Főtáv Rt. elvonult a területről, és a beruházó cégre hárította a további helyreállítás
terheit, mivel álláspontja szerint a terület
nem körültekintően lett kialakítva, ezért
nem a céget terhelik a költségek.
A beruházó DBR Metró munkatársa lapunknak elmondta, hogy a tervező
ugyan elvégezte a közművekkel az egyeztetést, a vitatott műtárgy nem szerepel az
erről készült jegyzőkönyvben. Tanulságos
esetnek ítélte az elmúlt hónapok vitáira
okot adó helyzetet, és kiemelte a dokumentáció fontosságát. A cég álláspontja
szerint a Főtáv Rt. minősíthetetlen pusztítást végezve bontotta fel a területet, ezért
is lenne az ő feladatuk a rendezés. Amenynyiben a Főtáv Rt.-hez benyújtott közműegyeztetési terven ténylegesen nem szerepelt a látványpark terve, úgy valóban a
beruházót terheli a helyreállítás költsége,
az ezzel kapcsolatos vizsgálatokról azonban egyik érintett cég sem volt hajlandó
nyilatkozni.
A Fővárosi Önkormányzat végül a
Főkert Rt.-t bízta meg a helyreállítással.
A hivatal információi szerint a július 31-i
határidőt azért nem sikerült tartani, mert
a járdához megrendelt burkolat anyaga
nem érkezett meg időben. Az elmúlt napok során a Főkert Parkfenntartó Kft.
– mint a Főkert Rt. alvállalkozója – elkezdte a látványpark helyreállítási munkálatait, melyek remélhetőleg augusztus
20-ig befejeződnek. Információink szerint
a víznyelőaknát és a medencét nem építik
vissza a vezeték fölé, hanem kisebb módosítással átépítik, ezáltal kerülve el a hasonló meghibásodások lehetőségét.
(sz. a.)

A XXII. kerületi Vöröskereszt szervezésében augusztus 26-án, pénteken
11 és 17 óra között önkéntes véradás
lesz a Savoya Parkban (XI., Hunyadi
út 17.), augusztus 28-án, vasárnap 15
és 19 óra között pedig az Infoparkban
(XI., Infopark sétány 1.). A véradók
vigyenek magukkal személyi igazolványt és tb-kártyát.
LOMTALANÍTÁS

A Fővárosi Közterület-fenntartó Rt.
a XI. kerületben szeptember 10–14.
között rendez lomtalanítást. Az akció során az ipari, a mezőgazdasági
tevékenység következtében keletkező
hulladékot vagy veszélyes hulladékot,
továbbá az építési törmeléket, az autóroncsot és a naponta képződő háztartási hulladékot nem viszik el.
KOSARAS TOBORZÓ

A KOKEC SE toborzót tart augusztus
28-án és szeptember 4-én 10-12-ig az
ELTE BEAC teremben (XI., Bogdánfy
u. 10.). Minden 1993 és 1997 között
született, kosárlabdázni akaró fiút várnak. Érdeklődni lehet Mocsai
Lászlónál (06/30/990-6163) és Szalay
Krisztinánál (06/30/397-2512).
SZABÁLYOZÁSI TERV

A Bp. XI. kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal megbízásából
elkészült a XI. kerület Hengermalom
út – Szerémi út – Barázda u. –
Budafoki út által határolt terület kerületi szabályozási terve. Az épített
környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 9.§. (6)
bekezdésében foglaltak alapján értesítem a tisztelt kerületi állampolgárokat
a terv közzétételéről.
A terv szeptember 14-ig megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Főépítészi
Irodájának I. emeleti hirdetőtábláján
(XI. ker. Bocskai út 39-41.)
A tervre vonatkozóan részletes tájékoztatást a Főépítészi Irodán (I. emelet 112. szoba) adnak.
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Tragédiák oka lehet, ha nem engedjük be a kéményseprőket

A szerencse lovagjai
feketében érkeznek

Ez bizalmi állás, az erkölcsi
feddhetetlenség, a becsületesség alapkövetelmény.
Arcképes igazolványuk van,
ennek ellenére bizalmatlanok az emberek.

Kertész Dániel

Pedig ugyanazokkal a kéményseprőkkel találkozhatunk évről
évre, Máté István – hetvenöt éves
korában, tavaly ment nyugdíjba
– ötvenegy évig volt ugyanabban a körzetben, és már a harmadik generáció kéményét
takarította.
A kéményseprő foglalkozást általában családon belül választják,
apáról fiúra száll. Jellemzően férfimunka,
de már találkozhatunk egy-két női
kéményseprővel
is. A szakma
szépségét a változatosság jelenti, másik lakás,
másik munka...
A kémény aljából, a koromzsákból, néha különös
tárgyak kerülnek elő.

Nemcsak kormot, építési törmeléket kell
kiszedniük, de találtak kőműveskanalat,
zsebrádiót is. Volt már deszka is bedobva,
a lakás tulajdonosa megpróbálta kiégetni onnan, a vége az lett, hogy ki kellett
bontani a falat. Sok a döglött madár is,
szegények felülnek a kéménykalapra, a
füsttől megszédülnek, beesnek. És hogy
áll a helyzet a kikapós, unatkozó háziaszszonyokkal? Sajnos annyi a munka, hogy
kevésbé jut idejük erre a kéményseprőknek. Egy biztos, dolgozóinkkal meg vannak elégedve a lakosok, panasz még nem
érkezett – jegyezte meg Barna Pál, a Fővárosi Kéményseprő és Tüzeléstechnikai
Szolgáltató Vállalat (FŐKÉTÜSZ) Bicskei
utcai kirendeltségének vezetője.
De fordítsuk komolyra a szót. A
FŐKÉTÜSZ Lóvész utcai kirendeltsége
a XI.-XXII. kerület kéményeiért felelős.
Feladatuk az évenkénti kötelező vizsgálat,
karbantartás. Nyolc nappal előre jelzik
érkezésüket, ennek ellenére nagyon sok
lakásba nem tudnak bejutni. Pedig a szolgáltatás díját így is, úgy is meg kell fizetni,
és ha már mindenképp fizetni kell, miért
ne végezhetnék el az ellenőrzést, az emberélet, a család egészsége megér ennyit.
Újbudán – hasonlóan a főváros többi
kerületéhez – sok a rossz állapotú kémény,
bár a családi házas övezetben szerencsére jobb a helyzet. A régi, ma már nyolc-

van–száz éves bérházakra évtizedeken át nem költöttek. A lakások magántulajdonba kerültek, a
lakók nem tudják egy-két év alatt
megoldani ezt a problémát. Vannak ugyan pályázatok, de kevés ez az
összeg, a kémények felújítására országos
szinten hatalmas pénzeket kellene költeni.
Tragédiák oka lehet a kémény, a tüzelőberendezés karbantartásának elmulasztása, de az is, hogy olyan helyre szerelik a gázkészülékeket, ahol nincs meg
az égéshez szükséges levegő utánpótlása,
mert elzárják a szellőzőnyílásokat, vagy
szagelszívókat építenek be. Előfordult,
egy frissen felújított lakásban bekötötték
a gázkészüléket, de elmulasztották az előzetes vizsgálatot. A gyönyörű, csempézett
fürdőszoba falát ki kellett bontani, mert a
kémény el volt tömve. Sokan félnek, micsoda korom lesz a lakásban. Ettől nem
kell tartani, a kéményseprők igyekeznek
úgy dolgozni, hogy az a lehető legkevesebb kosszal járjon.
A kéményseprés időpontját illetően
a kirendeltség rugalmas, lehet időpontot
egyeztetni. A XI. kerületi lakosok a 4665525-ös, a XXII. kerületiek s 207-1755-ös
telefonszámon minden reggel 7 és 8 óra
között személyesen beszélhetnek kéményseprőjükkel.
K. D.

A főgyűjtőcsatorna megépül, de a rakpart arculata nem változik meg

VITAFÓRUM

Bezárás után építés?

A világörökség a fontosabb
Európa legnagyobb környezetvédelmi beruházásaként épül föl a csepeli szennyvíztisztító, melynek elkészülte után (várhatóan 2008-ban) a főváros szennyvizének
csaknem 100%-a tisztítottan kerül majd a
Dunába. E beruházás részeként épül meg
az a nagy átmérőjű főgyűjtőcsatorna, mely
a budai oldal szennyvizét – ami jelenleg
nagyobb részt tisztítatlanul jut a folyóba
– továbbítja majd a csepeli tisztítótelepre.
Kézenfekvő megoldásként a főgyűjtőcsatornát a budai alsó rakparti út alatt tervezték végigvezetni.
Ezt a munkát össze kívánták kötni a
rakpart átépítésével, amit több tényező
is indokolttá tesz. Az egyik, hogy az alsó
rakpart a budai oldal egyik fő közlekedési
útvonala – nevezik menekülőútnak is –,
aminek jelentősége akkor válik nyilvánvalóvá, amikor valamilyen okból, például
árvíz vagy baleset miatt le kell zárni, és a
forgalom az amúgy is elviselhetetlenül
zsúfolt belső utcákra terelődik. Az átépítését az említett árvízi elöntések is szükségessé tennék, hiszen az út megemelésével
magasabb vízszint mellett is járható maradna. További indok, hogy jelenleg sem
gyalogosok, sem kerékpárosok nem használják a rakpartot, mert nincs megfelelően elkülönített út a számukra.
A rakpart átépítésére több elképzelés
is született. A 2x2 sávosra bővítés, vagy
az alagútban vezetett autóút, fölette a kerékpárosoknak utakkal, a gyalogosoknak
zöld sétánnyal – igaz, ez a megoldás később valósult volna meg –, illetve egy zöld
sétány kialakítása teraszokkal, parkokkal
az autóút mellett mind a rakpart jelentős,
több méteres kiszélesítését feltételezte.
Ezeket a terveket néhány civil szervezet és a zöldek kezdetektől fogva támadták, igaz nem elsősorban a budai panoráma védelme miatt. Bírálták az út 2x2
sávosra való bővítését, mert meglátásuk
szerint a gyorsabb haladás csak oda vonzza az autókat, és rövid időn belül ugyanúgy telítődni fog a rakpart, ahogy most,
csak akkor két plusz sávon. Felvetették továbbá, hogy a Duna szűkítése medermélyülést idéz elő, ami tönkreteheti a folyam
alatti forrásokat, amelyek a térség fürdőinek a vizét biztosítják, és a margitszigeti
ásványvizet is veszélyben látják a felgyorsuló folyó miatt. E szervezetek keresték
meg az UNESCO-t, mely a világörökségi
védelem alatt álló objektumokat felügyeli.
Az ENSZ kulturális szervezetének kül-

döttsége az év elején tájékozódott a helyszínen, megvizsgálta a terveket, majd
nemrégiben meghozta állásfoglalását: a
budai alsó rakpart átépítése nem egyeztethető össze a világörökségi elvárásokkal,
és ha mégis nekikezdenek a terv megvalósításának, a veszélyeztetett világörökségek közé sorolják át a budai panorámát,
illetve végső esetben le is vehetik a listáról.
Ez utóbbi anyagi veszteséggel ugyan nem

lekerül a napirendről, és marad csak a
főgyűjtő megépítése. Erre két lehetséges
megoldás jöhet szóba. Az első továbbra
is az alsó rakparton vezetné a közút alatt.
Hátránya, hogy drágább és a forgalom
elterelésével járna az építkezés ideje alatt,
ami hosszú ideig jelentős közlekedési gondokat okozna a budai oldalon. A másik lehetőség, hogy a csatornát a felső rakparton
vezetik a villamossínek alatt. Ez a megol-

vekedésre, hiszen a mostani építkezések
jó részének előkészítése még az előző
ciklusban megtörtént. A figyelmeztetés
süket fülekre talált. Iskolák, óvodák szűntek meg (Mérnök Iskola, Bogdánfy Iskola,
Bogdánfy, Menyecske utcai Óvoda).
Két évvel később mi a helyzet? Újbuda
alpolgármestere kijelenti, hogy óvodát és
bölcsődét kell építeni (építtetni) és majd
visszabéreljük. Mi az nekünk! Nem lesz
elég fenntartani az intézményeinket, még
bérleti díjat is fogunk fizetni!
Véleményem szerint nem kell építtetni intézményeket! Több olyan épületünk
van, amelyet valamilyen alapítvány működtet, vagy hajléktalanszállóként működik. Nos, ha nem elég a hely, akkor bizony
itt az ideje, hogy újra bevonjuk ezeket az
intézményeket az önkormányzati nevelésbe-oktatásba. Nem lesz könnyű, hiszen
elég sok alapítvánnyal tíz évre kötöttek
szerződést, de úgy gondolom, hogy az
épületeink újra bevonása az oktatásba
még mindig könnyebb és ésszerűbb lépés,
mint épületet bérelni valamilyen pénzes
vállalkozótól.
Jankó István önkormányzati képviselő

Helyi népszavazást javasolnak

Felépül-e a magasház?

Kertész Dániel

Nem épül át a budai alsó rakpart, miután az UNESCO kifogást emelt a tervezett kiszélesítése miatt. Erre azért volt
joga, mert a rakpart Margit híd és a
Szabadság híd közötti szakasza részét
képezi a világörökségi védettség alatt
álló budai panorámának.

Örömmel olvastam arról az Újbuda után
egy napilapban, hogy a kerület lakossága
növekszik, sőt előzetes számítások szerint,
ha ilyen ütemben folynak a lakásépítések,
hat év múlva negyvenezerrel több lakója
lesz a városrésznek. A cikk végére ez az
örömöm elszállt, hiszen az újságíró azt
feszegette, hogy lesz-e elég bölcsődei, óvodai és iskolai férőhely a kerületben.
Lakos Imre meglehetősen furcsa választ adott erre a kérdésre. Idézem: „a most
működő iskolák talán elegendőek lesznek
a leendő tanulók fogadására, ám új bölcsődékre és óvodákra bizonyosan szükség
lesz. Ezek építése azonban csak vállalkozói tőkéből képzelhetők el, például úgy,
hogy egy-egy lakópark építési engedélyét
ehhez kötik, később pedig az önkormányzat visszabérli az intézményeket”.
Jól emlékszünk arra, hogy 2003 tájékán az MSZP–SZDSZ koalíció a lakossági
és gyermeklétszám várható drámai csökkenéséről készült statisztikát úgy hordozta körül, mint a véres kardot, és ezzel indokolta az iskola- és óvoda-bezárásait.
Már akkor felhívtuk a koalíció figyelmét a várható gyermeklétszám-nö-

járna a főváros számára, de presztízsveszteséggel mindenképpen. Veszteség azonban így is érheti Budapestet: eleshet attól
az EU-s támogatástól, amit a rakpartbővítésre kapna, erre ugyanis az unió csak a
főgyűjtőcsatornához kapcsolódó beruházásként adna hozzájárulást.
Az UNESCO állásfoglalása után a
főváros vezetői úgy döntöttek, hogy fontosabbnak tartják a világörökségi védettséget, mint a rakpart átépítését, ezért az

dás lényegesen olcsóbb. A város vezetői
ugyanakkor nem mondtak le a rakpart
átépítéséről sem, de nem a világörökségi
részen, hanem a Margit hídtól északra, a
Zsigmond tér irányába, ahol szélesíteni,
magasítani fogják a rakpartot.
Az új tervek – figyelembe véve az
UNESCO ajánlásait – augusztus végén
vagy szeptember elején kerülnek a Fővárosi Közgyűlés elé.
(n.n.)

Az Újbuda július 26-i számában terjedelmes cikk foglalkozott a Lágymányosi-öböl
és környéke fejlesztésével. Az írás azonban
a kereszténydemokrata frakciót érintő
tárgyi tévedést tartalmaz, amikor azt írja: „A XI. kerületi kereszténydemokrata
frakció tiltakozó aláírásgyűjtésbe kezdett
annak érdekében, hogy ne létesüljön ilyen
magas épület ezen a területen. A többi kerületi képviselő támogatja az elképzelést.
A beruházónak mindenesetre megvan az
engedélye az 55 m-es épület felhúzására,
és meg is kívánja építeni azt.”
Igaz, hogy a kereszténydemokraták
aláírást gyűjtenek a magasház ellen. Nem
igaz viszont, hogy a beruházónak megvan
az engedélye a magas épület megvalósítására. Nem is rendelkezhet ilyennel, hiszen
a jelenlegi szabályozási előírás ezt nem is
teszi lehetővé. Azért tartjuk fontosnak –
jóindulattal tekintve – a „tévedést” helyreigazítani, mert a tiltakozó aláírásgyűjtést
továbbra is folytatjuk, egy még, hangsúlyozzuk, nem eldöntött kérdésben.
Először is szeretnénk leszögezni: egyetértünk a terület rendezésével, fejlesztésével,
minden olyan elképzeléssel, ami a kerület
és tágabban Budapest lakóinak kikapcsolódását, pihenését, sportolási lehetőségét
szolgálja. Eredendően éppen Lakos Imre
alpolgármester előterjesztésében erről is
volt szó. Az idő előrehaladtával aztán egyre
inkább más szempontok is kezdtek felme-

rülni: a területre vonatkozó új szabályozási terv előkészítése, magasház építésének
engedélyezése. Ez utóbbival a magunk
részéről már nem tudunk egyetérteni, és
azt tapasztaljuk – akikkel alkalmunk nyílt
erről beszélni –, hogy a kerületben lakók
többsége sem. Nagyon sokan úgy vélik,
nincs szükség ilyen jellegű épületre, akár
55 m-es magasházra a Lágymányosi-öböl
környékén. Az eredetileg tervezett funkciók e nélkül is kitűnően megvalósíthatók.
Meggyőződésünk szerint nem egy adottságait tekintve gyönyörű természeti környezetben – ami a kikapcsolódást, a pihenést
szolgálja szinte üdülőövezeti jelleggel – kellene toronymagasságú épületet létesíteni.
Mi olyan fejlesztést kívánunk támogatni,
amivel az itt élők egyetértenek, nem olyat,
amit jelentős számban elleneznek.
A kereszténydemokrata frakció
őszintén kíváncsi a kerületi polgárok véleményére, ezért javaslattal élünk a XI.
kerületi Önkormányzatban képviselettel
rendelkező pártok felé: Írjunk ki helyi
népszavazást a Lágymányosi-öbölnél
építendő magasház ügyében! Hagyatkozzunk bátran a kerületi polgárok bölcs
véleményére, ne féljünk, ne magyarázzuk
félre az itt élők akaratnyilvánítását. Megítélésünk szerint így lehetne a népszavazás nemcsak a 75 éves kerület, hanem a
demokrácia igazi ünnepe is.
Gyorgyevics Miklós önkormányzati képviselő
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Az Újbuda Nagydíjat német versenyző nyerte meg

Magyar győzelem a Tour de Hongrie-n

Lengyel Tamásnak köszönhetően
három esztendő után ismét hazai siker
született a Tour de Hongrie kerékpáros
versenyen. Bár az utolsó, újbudai szakaszt a német Ciolek nyerte, az összetett
verseny a magyar fiú diadalával zárult.
A 32. Tour de Hongrie nemzetközi körversenyre, a magyar kerékpársport legjelentősebb eseményére augusztus 1-7.
között került sor. Augusztus 7-én, közel
700 kilométer megtétele után a mezőny
a fővárosba érkezett, ahol még egy utolsó
erőpróba várt a résztvevőkre: az Újbuda
Nagydíj. Az elmúlt évhez hasonlóan tehát
idén is kerületünk adott otthont a rangos
kerékpárverseny befutójának. A 2005-ös

nagydíj azonban kissé eltért a tavalyi futamtól: ezúttal a rajt és a cél is a XI. kerületben volt. Ennek köszönhetően a szépszámú nézősereg jobban nyomon tudta
követni az eseményeket. Az idei verseny
ráadásul szerves része volt a kerület megalapításának 75. évfordulója alkalmából
rendezett ünnepségsorozatnak. A 41 kmes körversenyt a Műegyetem rakparton és
a Pázmány Péter sétányon kialakított körpályán rendezték meg 17 órai kezdettel.
Az égiek kegyesek voltak a versenyzőkhöz
és a publikumhoz, igazán ideális időben
került sor a Tour záró szakaszára.
Lengyel Tamás és csapata, a P-Nívó-Betonexpressz abban a tudatban vághatott neki a Tour de Hongrie utolsó, 8.

szakaszának, az Újbuda Nagydíjnak, hogy
taktikus, okos versenyzéssel besöpörheti
az összesített verseny első helyét. A sárga
trikót viselő Lengyel derekasan küzdött a
vasárnap délelőtti Vác és Dunakeszi közötti 7. szakaszon, csapattársai pedig minden
ellene irányuló támadást visszavertek, egy
emberként küzdöttek érte. Ezt a szakaszt
végül a német Gerald Ciolek nyerte.
Elérkezett a Tour záró felvonása, a
délutáni Újbuda Nagydíj. Lengyel Tamás,
illetve csapata az utolsó etapon is rendkívül taktikusan versenyzett. A P-Nívó-Betonexpressz együttese ezúttal sem
hagyta támadni a riválisokat, és sikerrel
védte meg Lengyel Tamás első helyét.
dergán

fotók: Kertész Dániel

Az Újbuda Nagydíjat, akárcsak a Tour de Hongrie 7. szakaszát, a huszáros hajrát kivágó német Ciolek nyerte. A magyar drukkereket ez azonban
csöppet sem zavarta: ők inkább a Tour összetett győztesét, a sárga trikóban feszítő Lengyel Tamást (képünkön balról a harmadik) ünnepelték.

Kerületünk két első osztályú kosárlabdacsapattal is büszkélkedhet: a BEAC
a női, a MAFC pedig a férfi bajnokságban szerepel. Az új idény kezdete előtt
a keretek megerősítése a cél. A MAFC
terveiről dr. Wenczel Kristóf vezetőségi
tag nyilatkozott lapunknak.


Hogyan értékelné a csapat előző idényét?

A tavalyi szezon jól zárult számunkra. Az
alapszakasz után még volt némi hiányérzetem, de a rájátszásban remekül szerepelt
a gárda. Sorozatos győzelmek után végül
a 11. helyen végzett a csapat, ami összességében nem rossz. Jövőre persze szeretnénk még jobban szerepelni.


Milyen változások történtek a játékoskeretben?

Néhány kulcsjátékosunk sajnos a távozás
mellett döntött. Molnár András Debrecenbe igazolt, a ponterős Ledon Green pedig a
Kaposvár csapatát választotta. Elképzelhető, hogy távozik a szerb irányító, Danilo
Smigič is. Vele kapcsolatban megoszlottak
a vélemények: egyesek szerint jól teljesített,
mások kifejezetten elégedetlenek voltak a
produkciójával. Egy színes bőrű amerikai
irányítót szeretnénk szerződtetni a helyére. Jó esély van arra, hogy egy magyar
válogatott játékossal is megerősíthetjük a
keretet. Az amerikai légiós, David Fischer
valószínűleg nálunk marad, akárcsak
Pojbics Szabolcs, aki húzóemberré vált az
előző bajnokság végére.
Van még idő új játékosok igazolására,

Készülnek a kerületi kosárlabda-csapatok

Magasra tör a MAFC-Újbuda
mert a szezon kezdete előtt nagyjából egy
hónappal kell megadni a keretet, és az első forduló csak október második felében
lesz. Az átigazolási időszak egyébként
egészen a bajnokság közepéig tartani fog.


Mi a helyzet a saját nevelésű fiatalokkal?

Számítunk rájuk. A MAFC Kosársuliból
több tehetséges játékos is felkerülhet az
élvonalbeli csapat keretébe. A tizenkét
fős keretben négy-öt helyet kifejezetten a
fiataloknak szeretnénk fenntartani. Mivel
ügyes srácokról van szó, más csapatok is
csábítják őket. Még nem döntötték el, hol
kívánják folytatni a pályafutásukat, de
nagy esélyt látok arra, hogy maradnak.


Ki lesz a MAFC-Újbuda vezetőedzője?

Örömmel mondhatom, hogy szóban már
megállapodtunk a jelenlegi trénerrel,
Dinnyés Attilával, ezért szinte biztosra
vehető, hogy ő marad a MAFC-Újbuda
vezetőedzője. A MAFC-Újbuda és a
MAFC Kosársuli szervezetileg eddig két
egymástól elkülönült egység volt. Most
azon dolgozunk, hogy a két csapatot közös koncepció alá vonjuk. Ez megkönynyítené az együttműködést, és többet



Mikor kezdődik meg a felkészülés az új idényre?

A játékosok jelenleg megérdemelt pihenésüket töltik. A bajnokságra a felkészülést
augusztus 20. után fogjuk megkezdeni.
Ami az elvárásokat illeti: olyan keret kialakításán fáradozunk, amelyikkel el lehet
érni, hogy a MAFC-Újbuda stabil középcsapattá váljon. Szeretnénk bekerülni a
legjobb nyolc közé, a felsőházi rájátszásba. Nem lesz könnyű dolgunk, az biztos.
Konkrétabb célkitűzést majd akkor lehet
megfogalmazni, amikor már kialakult a
végleges játékoskeret.


Milyen az egyesület anyagi háttere?

Folyamatosan tárgyalunk a lehetséges
szponzorokkal, befektetőkkel. Rendkívül
közel állunk ahhoz, hogy megállapodjunk két új támogatóval. A dolgok jelen
állása szerint stabil anyagi háttérrel vághat neki a csapat a bajnokságnak. Ez azt
jelenti, hogy józan gazdálkodás mellett
kiegyensúlyozott, erős középcsapattá válhat a MAFC. A kerületi önkormányzat
továbbra is névadó szponzorként segíti
a csapatot. Büszkék vagyunk rá, hogy
egy koncertalbum is. Aki szereti a már
több mint 30 éves banda zenéjét, annak ez
a darab sem hiányozhat a polcáról.

MINDENFÉLÉT AJÁNLÓ

Aerosmith: Nine Lives
 CD 
Az amerikai rockereket nagy
valószínűséggel senkinek sem kell bemutatni, hiszen a fiatalok is bizonyára
jól ismerik a Crazy, vagy a Cryin’ című
megaslágereket. Aki pedig nem a zenéje
révén hallott a zenekarról, az valószínűleg
a „nagyszájú” Steven Tyler miatt ismeri,
aki Liv Tyler színésznő (ld. A Gyűrűk Ura,
Armageddon) édesapja.
A Nine Lives egy lendületes Aerosmith
album 1997-ből. Több nagyszerű dalnak
ad teret, ilyen például a Falling in Love,
a Pink, vagy a Hole in my Soul. Ezen a
lemezen kapott helyet az Aerosmithéletmű egyik nagy gyöngyszeme, az
Armageddon című film betétdala, az I
don’t want to miss a thing, melyet ugyan
nem a fiúk írtak, de náluk senki sem tudta
volna tökéletesebben eljátszani.

segíthetnénk egymáson.

Hirtelen harminc

Az album producere az a Kevin
’Caveman’ Shirley volt, aki például az Iron
Maiden lemezeinél is közreműködött.
Viszonylag új hír a bandával kapcsolatban, hogy a gitáros Joe Perry nemrég
megjelentette szólólemezét, valamint az
Aerosmithtől szeptember végére várható

 DVD  Milyen érzés lehet egy éjszaka leforgása alatt tizenhét évet öregedni?
Jenna (Jennifer Garner) épphogy elérte
a pubertást, máris rengeteg problémája
akadt, és arról ábrándozott, hogy bárcsak
idősebb lehetne. Mondjuk harminc éves.
Ez a kor Jenna szerint szárnyaló, szabad
és szexi. De legmerészebb álmában sem
gondolta volna, hogy másnap reggel, amikor felébred egy harminc éves nő testében
találja magát. Márpedig ez történt. Kínos,
nemde? Ráadásul az utolsó dolog, amire
emlékszik, az a 13. születésnapi bulija. Első
dolga, hogy megkeresse legjobb gyermekkori barátját, Mattet (Mark Ruffalo), aki
felvilágosítja Jennát, hogy már 17 éve nem
beszéltek egymással, mert Jenna zsúrján

a 2005/2006-os szezonban is MAFCÚjbuda néven fogunk szerepelni.
Tavasszal iskolalátogatási programot
indítottunk el: a csapat tagjai felkeresték a kerület iskoláit, és rendhagyó testnevelésóra keretében népszerűsítették

a fiatalok számára a csapatot és magát a
kosárlabda sportot. A nagy sikerre való
tekintettel valószínűleg folytatjuk ezt a
programot. A MAFC a férfi élvonalbeli
kosárlabda-bajnokság egyetlen fővárosi
csapata, ezért jó volna elérni, ha az itt élő
emberek mellett egész Budapest magáénak érezné ezt a csapatot. A mérkőzések természetesen továbbra is a MAFC
Gabányi László Sportcsarnokban lesznek. Várjuk a szurkolókat, mert nagy
szükségünk lesz a bíztatásukra!
Dergán Ádám

A focisták is az első osztályba jutottak
A Műegyetemi Atlétikai és Futball Club
(MAFC) labdarúgó csapata július 19-én
megnyerte az amatőr I/B osztályú bajnokságot, és ősztől az első osztályban
szerepel. A focisták ifjabb és idősebb
generációi együtt ünnepelték az örvendetes eseményt, hisz a feljutás az utóbbi
években egyre nehezebbnek ígérkezett.
A teljesítmény értékét növeli, hogy a
M.A.F.C. egyetlen mérkőzését sem
játszotta hazai pályán. (t.i.: a Budafoki
úton) – hisz a Világkiállítás elmaradásával, egyidejűleg a BEAC-pályák
megszűnésével – a M.A.F.C. sporttelep
gyepszőnyege nem bírta el a kilenc csapat és a hallgatók edzéseit, mérkőzéseit, tönkrement. Kérem az illetékeseket,

sok minden megváltozott a lány életében.
Érdekes módon az összes álma valóra vált.
Jennának nemcsak azt az akadályt kell
vennie, hogy ennyit öregedett, hanem azt
is, hogy a magazin, amelyiknél dolgozik,
teljes válságban van. Emellett még a szerelem is megtalálja. Jenna beleszeret Mattbe,
aki pár napon belül elkötelezi magát. Mit
gondolsz, hogy oldódnak meg a lány, vagyis külsőre sokkal inkább nő problémái?
Irány vissza az időben! A film igazán szórakoztató. Ha van egy szabad délutánod,
mindenképp ajánlom figyelmedbe.

A karate története
 KÖNYV  Manapság nagyon divatosak
a harcművészetek, hiszen a mai világban
nem árt, ha az ember képes megvédeni
magát, és nincs kiszolgáltatott helyzetben esetleges támadóival szemben. Az
Okinawából származó küzdőművészet
ütések, rúgások és azok elhárítására szol-

hogy segítsék és támogassák kérésünket,
hogy a Bikás parkból és a Duna-parti
Látvány és játékparkból egyaránt eltanácsolt, de a XI. kerületben létesítendő,
normál méretű műfüves futballpályát a
Budafoki úton építsék meg.
Nagyiványi György, edző

gáló védések rendszere. Rengeteg ágazata
van ennek a harcművészetnek. Hogy csak
néhány példát említsek, ott van a kungfu, melyet Jackie Chan prezentálásában
gyakran megcsodálhatunk. A Koreában
jelen levő ágazatot taekjonnak nevezték,
ennek ma is népszerű utódja a taekwondo, mely az olimpiai játékok műsorán is
szereplő sportág.
A könyv bemutatja nekünk a nindzsák
titokzatos életvitelét is, rengeteg érdekességet tudhatunk meg róluk. A modern karate megteremtőjéről, Gitchin Funakoshiról
is olvashatunk természetesen. A szintén
nagy érdeklődésnek örvendő dzsúdó stílust is megismerhetjük, melynek létrejötte
Dzsigoro Kano nevéhez fűződik. Még a
karate-legenda Bruce Leeről és világhírű
filmjéről, A sárkány közbelép-ről is találunk képeket és információkat.
A könyv tökéletes áttekintést nyújt a
karate művészetéről, ágazatairól, törvényeiről és a sport híres művelőiről.

ÚJBUDA 2005. AUGUSZTUS 17.
A Színház és Filmművészeti főiskola
rendezői szakán végzett 1968-ban.
József Attila Színház, a Miskolci Nemzeti Színház, majd a Madách Színház
rendezője. 1977-től a Színház- és Filmművészeti Főiskola tanára. 2004-től a
Madách Színház Kht. ügyvezető igazgatója. Idén ünnepelte 60. születésnapját, s mint mondja, beleszületett a
kerületbe. Bár nem aktív lokálpatrióta,
imádja a Kosztolányi Dezső teret, s szívesen vállalna szerepet Újbuda kulturális projektjeinek kidolgozásában.
Negyven évig laktam a Kosztolányin,
minden emlék oda köt, életem meghatározó élményei ott történtek velem. Ma is
Újbudán lakom, de már húsz esztendeje a
Sashegyen – mondja Szirtes Tamás.


A megszépítő messzeségből milyennek látja a
régi Lágymányost?

Az első nagy változás akkor történt, amikor a Feneketlen-tó környékéből park lett.
Addig egy vadromantikus játszóhely volt
a környék gyerekei számára. Olyan volt,
mint a Pál utcai fiúknak a grund. Nemcsak én, minden fiatal nagyon szeretett ott
lenni. Ma már elképzelhetetlen az a miliő.
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Szirtes Tamás: A Hadik kávéházat az első időkben alapozzuk Karinthyra



Lokálpatrióta érzések
Madách Színház transzformációját az élet
hozta, s a közönség vezényelte le.


Melyik közönségre gondol?

Arra, amelyik részben kiöregedett, és
amelyik részben elfogadta a változást.
Közben jó néhányan elpártoltak tőlünk.
Viszont azt le kell szögezni, hogy ma Magyarországon óriási verseny van az úgynevezett művészszínházak között. Ebből a
versengésből a Madách Színház a kilencvenes évek elején kiszállt, és önkritikusan
mondhatom, a versenyt elveszítettük. A
szakma nem értékelte a nagy, prózai előadásainkat, többek között a Stuart Máriát,
a Lear királyt, A kétfejű fenevadat, Moliére

gazdaságilag. Ebben a nagyon ínséges
világban is találunk támogatókat. A
nagykörúti színház három játszóhelyén
– a nagyszínpadon, a stúdiószínpadon és a
Tolnay Szalonban – minden eddigi látogatottságot meghaladó nézőszámot regisztráltunk, 95 százalékban keltek el a jegyek.
Csak a nagyszínpadi estekre 213 ezer néző váltott belépőt. Webber és Bródy János
Volt egyszer egy csapat című musicaljét a
közönség fantasztikusan jól fogadta.


Önnek a Macskák óta nagy tapasztalata van a
Webber-musicalek színrevitelében. Akik látták az
előző produkciókat a Madáchban, azt gondolták,
látványban már nem lehet újat kitalálni.

A Hadik kávéház újbóli megnyitása
Újbuda kulturális életében nagy lehetőség. Mert van nekünk egy Karinthy Frigyesünk, aki itt élt, itt dolgozott, akit mindenki imádott. Mindenki ismeri azt az
anekdotát, hogy a Verpeléti úton, amikor
a villamosvezető megpillantotta a kapun
kilépő Karinthy Frigyest, megállította a
ház előtt a villamost, és megkérte az írót,
hogy szíveskedjék felszállni. Karinthy
megbecsült kerületi polgár volt.

tekinthető: „a kultúra Európája már teljes
jogú Magyarországon”, a magyar színház
pedig az angol kultúra egy darabját egész
Közép-Európában közvetíti.


Mi látható majd az új évadban?

Az új évad legnagyobb szenzációjának
ígérkezik Mel Brooks Producerek című
musicalje, amelyet 2006. június 2-án
mutatunk be. A New York-i Broadway
zenés darabjai közül az utóbbi évek egyik
legsikeresebb előadásának tartott, a színházi Oscar-díjnak megfelelő Tony-díjból
tizenkét elismerést is elnyert produkciót
a világon először a Madách Színházban
mutathatjuk be önálló rendezésben, dísz-



Hová járt iskolába?

Gondolt akkor arra, hogy egykor majd a Madách
Színház rendezője, majd direktora lesz?

A rendezői hivatás rendkívül talányos
foglalkozás. Nem tudom, hogy készült-e
nálunk statisztikai kimutatás arról, hogy
az utóbbi harminc-negyven esztendőben
végzett rendezőből hány van még a pályán. De azt nemcsak én, a kollegáim is
állítják, hogy a lemorzsolódás igen nagy.
A mi pályánkon nagyon sok a sorsszerű
elem. Olyanok is eltűntek a süllyesztőben,
akiknek kiváló mestereik voltak.

Természetesen! Sőt! Nemcsak mesteremnek tartom, de ő barátjának is fogadott.
Ádám Ottó már visszavonult a színházi
élettől, de azért figyelemmel kíséri a történéseket. Hosszú idő után, nagy örömünkre – mert az egész társulat nevében mondhatom – eljött a legutóbbi produkciónk, a
Volt egyszer egy csapat premierjére.


Ön az előbb a rendezői hivatás nehézségeiről
beszélt, de színészek is tűnnek el egyik napról a
másikra a színházak deszkáiról.

Valószínűleg ez a színházi szakma sajátja.
A színészet, mint foglalkozás, nem nagyon kombinálható mással.


Nem az okozza a problémát, hogy nálunk a színész szakon csak egyszakmás képzés folyik?

Jól látja, ugyanis a nagy nyugati egyetemeken színház szak van. Aki azt elvégzi, az a
színház egészével foglalkozik. Én egyetértek azzal, hogy ez nagyon éles szakosodás.
Ami nálunk van, sok tragédiát szül.


A Madách Színház arculata Ádám Ottó visszavonulása, 1989-óta gyökerestül megváltozott. Ezt
követően levált, önállósodott a Madách Kamara is.
Az elmúlt tizenöt év történéseit a szakma szkeptikusan vette tudomásul. De mi lett azzal a színházi
eszménnyel, amit a szakma és a kritikusok „Ádám
Ottó szép színházának” neveztek? Merre tart
most a Madách Színház? Vagy teljes mértékben ki
van szolgáltatva a piaci viszonyoknak?

A színház szerencsére nem lett kiszolgáltatva a piac törvényeinek. De azt sem
lehet mondani, hogy ugyanolyan gördülékenyen tud működni, mint a szocializmusban. A magyar színházi világ, a
mi színházi életünk nagy vívmány. Azt,
hogy sokféle és sokszínű színház működik, mindenki igen sokra értékeli. Az is ad
egyfajta biztonságot, hogy bár az állami
támogatás csökken, de mégis van, és sok
színház működését lehetővé teszi. Azt is el
kell mondani, hogy ma Magyarországon
állami támogatás nélkül egyetlenegy színház sem tudna működni.
Ugyanakkor a színház modellálja a
világban végbemenő változásokat, és ez
alól a Madách sem kivétel. A mi színházunk óriási utat tett meg a Macskák 1983as bemutatója óta. Kicsit sarlatán módra
belevágtunk egy műfajba, és kiderült,
hogy az nagyon jól áll a nálunk dolgozó
rendezőknek, színészeknek, zenészeknek,
magának az épületnek is. És számunkra is
váratlanul, óriási sikert arattunk. Tehát a

Don Juanját. Ezért tavaly egy fontos, új
dolgot indítottunk el a prózai társulatnak.
Van egy 180 férőhelyes stúdiószínpadunk,
ahol a múlt évadban három nagyszerű
produkció született kiváló művészekkel.
Az egyik a Kerényi Imre rendezte Édes
fiaim a Huszti–Piros párossal, a másik a
Darvas Iván rendezte Csehov-egyfelvonásosok többek között Gálvölgyivel, Kiss
Marival. A harmadik volt Paudits Béla
visszatérése az életbe és a színpadra.


Paudits megmarad?

Ő egy különlegesen, furcsa kis bogár, és
nagy színész. Nagyon számítok rá!


Ön milyennek látja az elmúlt évadot?

Különlegesen sikeres évadot zárt a Madách Színház mind művészileg, mind
folytatás az első oldalról

A fehér kenyér a hetvenes évek elején jelent meg az üzletek polcain, és talán azért hódított, mert a barna kenyér a
szegénység fogalmával párosult. Szintén
új keletű találmány a manapság kapható
mindenféle magos kenyér, ezek a 90-es
években jelentek meg. A rozskenyérnek
sincs nálunk hagyománya, pedig ez a fajta
kenyér két-három napig is eláll, íze, aromája van. Azok veszik, akik tudják ezt.
Hogy egy kenyér milyen minőségű és
meddig tartható el, az a készítésekor alkalmazott technológiától függ. A jó kenyér
minimális adalékanyagot tartalmaz, valódi kovásszal készül, hiszen az íz- és aromaanyagok a kovász érésekor termelődnek. Van kovásznélküli kenyér is, a gyorskenyér, a bevásárlóközpontokban kapható
és nagyon olcsó. Ezeknél, hogy gyorsítsák
a gyártást, kovászpótló anyagot használnak, és sok lisztjavító adalékot, azért, hogy
szép nagyra fújódjon fel. Ez a kenyér öszszeesik, szeleteléskor morzsál, másnapra
megöregszik. Mi lesz a boltokban megmaradt pékáruval? A zsemlemorzsa nem
a megmaradt kenyérből készül. Erre a célra külön zsemletésztából cipókat sütnek,
majd szárítják és ledarálják. Az üzletekből
kenyér a sütőüzembe nem kerülhet vissza,
az öreg kenyérből takarmány lesz.
De lépjünk vissza az időben, és maradjunk Újbudán. Az államosítás időszakában, 1952–53 tájékán a XI. kerületben
ötvenhárom sütőüzem volt. (Bartók Béla
út 7., 9., 29., 43., 68., 69., 126., 132., 146.,
Bocsakay út 69., 113., Hunyady út 7., Kosztolányi Dezső tér 5., Budafoki út 14., 41.,
Fehérvári út 68., 79., 141., 157., Kelenföl-

A magyar színpadtechnikában valóban
mérföldkőnek tekinthető a Volt egyszer
egy csapat produkció színrevitele. Egyedülálló újdonságokkal leptük meg a közönséget. Rengeteg apró képből áll össze
az előadás, tizennégy fal percről percre
változtatja helyét és szögét, így teremtve
utcákat, tereket. Nekem, mint rendezőnek, igen nagy élmény volt, hogy sikerült a
műszakkal is jól együttműködni.


Webber darabjai világszerte az ősbemutató szigorú szabályai szerint kerülnek bemutatásra. A
Madách színházi előadásban nemcsak bizonyos
módosításokat hajtottak végre, hanem új számokat, új zenei megoldásokat is létrehoztak.

A honosítás ilyen fokú szabadságára még
nem volt példa a Webber-musicalek színrevitelénél. Webber gesztusa jelképesnek is

letben és koreográfiával. Az úgynevezett
„non replika” jog megszerzéséért másfél
éves tárgyalásokat folytattunk, ennek
birtokában ígérhetjük, hogy friss, saját
szemléletű rendezéssel állhatunk majd
a közönség elé. A Producereknek még
nincs meg a kreatív csapata, az előadást
én rendezem, s a színház legjobb művészeivel szeretnénk egy újabb nagysikerű
musicalt létrehozni.
A stúdiószínpadon Kerényi Imre
rendezésében októberben mutatjuk be a
Hamletet. Shakespeare klasszikusát követően Ács János állítja színpadra T. S. Eliot
Koktél hatkor című darabját.
A következő szezontól Színészünnep
címmel új sorozatot tervezünk: a színház
művészei lehetőséget kapnak arra, hogy
önálló előadással álljanak a közönség elé.

Ezek szerint önben korábban is megvoltak a lokálpatrióta érzések, csak nem volt, aki cselekvésre
ösztönözze?

Sajnos a nagy rohanásban sokszor éppen ezekről a dolgokról nem tudunk
szót váltani. Annak a kerületnek a vezetésével, ahol a Madách Színház van,
nagyon jó a kapcsolatom, sok dologban
működünk együtt.


A XI. kerület régóta szeretné saját kezelésbe, tulajdonba venni a Budai Parkszínpadot. Ön részt
vállalna az ott létrehozandó kulturális központ
projektjének kidolgozásában?

Különösen egy olyan projekt megvalósításában, mint a Budai Parkszínpad – boldogan! Ingyen és bérmentve! Mert az a
színpad egy valódi érték! Újbuda nagy
kulturális lehetőségének tartom, hasonlóan a Hadik kávéházhoz. Ha jól csináljuk,
pillanatok alatt elviszi a jó hírünket, s jönnek az emberek Pestről is hozzánk. Mert
nálunk olyat kapnak, ami máshol nincs, s
itt jól érzik majd magukat. Mindig örülnek a művészek, ha a kerületek vezetői
maguk kezdeményeznek, s új lehetőségeket teremtenek a művészi törekvéseknek.
Deák Attila

Az ötvenhárom egykori újbudai pékségből mára csak kevés maradt meg

Mitől lesz jó és finom a kenyér?
di út 15., 33., 52., Tétényi út., Szabadság
út 13., Alsóhegyi út 13., Boldizsár út 12.,
Budaörsi út 2., 6., 31., 285., Dombóvári
út 2., Eper út 4., Villányi út 2., és még sorolhatnám.) Államosításkor országszerte
a kis pékségek többségét megszüntették.
Amelyikek megmaradhattak, azok is jobbára bérsütést végeztek: a háziasszonyok
otthon megcsinálták a tésztát, és a pékkel
megsüttették a kenyeret.
1964-ben megalakult a Fővárosi Sütőipari Vállalat, első nagyberuházása a
Prielle Kornélia utca 1. szám alatti, 1967ben épült, és harminc évig itt működő
Lágymányosi Kenyérgyár volt. Ezt követően további – azóta megszűnt – gyárak
épültek, így Újpalotán, Csepelen, Békásmegyeren, a Hungária körúton és a Váci
úton. Ezek a nagy kenyérgyárak, köztük
a lágymányosi is, azért szűntek meg, mert
rugalmatlanok voltak, nehezen követték
a lakosság változó igényeit. Három nappal előre kellett dolgozni, a pincében kocsikon, polcokon, fólián leterítve várta a
kiszállítást a kész áru, ráadásul a Fővárosi
Tanács rendelete, amely megkövetelte a
jelentős mennyiségű tartalékot is.
Az 1950-es évek után, az államosításnak köszönhetően, Újbuda ötvenhárom
kis pékségéből csak egyetlen egy maradt
meg, a Bartók Béla út 29. szám alatti. Ez a
kerület legrégibb péksége. Hagyományos
kemencéje volt, a régi szén- és fa tároló

ma is látható az udvar végében. 1992-ben
megkezdődött a sütőipar privatizációja.
A korábban leállított kisebb sütőüzemeket, így ezt is, bérbe adták, újraindítot-

technológiával, kézi formázással dolgoznak. A ház lakóival elő-elő fordul súrlódás, szerencsére általában megértőek, hiszen itt mindig is pékség volt, megszokták

Kertész Dániel

Az Ön mestere Ádám Ottó, a Madách Színház
legendás igazgatója volt. Bár nem tőle vette át
közvetlenül a stafétabotot, érvényesnek tartja-e
ma is, amit tőle kapott?



Kertész Dániel



Úgy gondolja, hogy Karinthy Frigyest még mindig
nem ismerik eléggé?

A magyar nép lélekszámához képest nagyon sok zsenit adott a világnak, azok
között is az egyik legnagyobb, utolérhetetlen zseni Karinthy Frigyes volt. Sok-sok
évi tanítás után ki merem jelenteni, hogy
Karinthy valódi értékeit a fiatal generáció
nem ismeri. Nekem a kedvenc íróm és
költőm Karinthy. El vagyok ragadtatva a
humorától, az elvont, kicsit absztrakt, hihetetlen mély, filozófusi írásaitól.
Az új Hadik kávéház indulásakor
mindenképpen gondolni kellene Karinthyra. Hatalmas mennyiségű az ő
szellemi és irodalmi hagyatéka. Érdekes, hogy bár a színdarabjai nem igazán
jelentősek, de azok az írásai, melyek
például egy Hadik kávéház pódiumán
bemutathatók lennének, bizton lenyűgöznék a közönséget. Hasonlóképpen
képzelem el, mint ahogy annak idején
Mikes Lilla szervezésében üzemelt (és
milyen jól!) a Korona Pódium. Én azoknak, akik a Hadik kávéházat elkezdik
működtetni, ajánlanám, hogy az első
időkben alapozzanak Karinthyra. Biztos, hogy lehet találni egy olyan embert,
aki a műfaj és Karinthy elkötelezettje.
Ha ez a két szenvedély megvan, akkor
biztos a siker. Pesten, a Dob utcában, a
Spinoza Házban már van erre példa.

Alsó tagozatba a Bocskai úti iskolába jártam, majd a felső tagozatot a Váli úti iskolában végeztem. Szerettem gimnáziumba
járni, életem legszebb, legtartalmasabb
időszaka volt. A színházzal is akkor ismerkedtem meg. Akkoriban Hermann István
filozófus, egyetemi tanár szilencium alatt
volt, a szakmai munkából kiszorítva vezette a Kaffka Margit Gimnáziumba színjátszó körét, ahol aztán egy életre eljegyeztem magam a színházzal.


Mi a véleménye arról, hogy a Bartók Béla út
– Kosztolányi Dezső tér tengelyében Újbuda kulturális centruma van alakulóban?

Reggel hét óra. A Bartók Béla úti pékség kemencéjében megsült a kenyér

ták a régieket, de sok új üzem is létesült.
Lőrincz István és Krajnyik Sándor 1993tól üzemelteti ezt a „címeres” pékséget.
Sok mindent átalakítottak, a gépparkot
korszerűsítették. A klasszikus, kovászos

az éjszakai munkát, a hajnali szállítást, a
zajjal járó tevékenységet – és persze a sülő
pékáru semmivel össze nem hasonlítható
finom illatát.

Kertész Dániel

PROGRAMOK

Szent István-napi sportrendezvények
Kelenvölgyi sportpálya

A XI. kerületi Önkormányzat, valamint a Budai XI SE
augusztus 20-án sportnapot rendez az ELTE Sporttelepén (XI., Mérnök u.-Mohai u. sarok). A programból: kispályás labdarúgás (férfi-női). Strandröplabda
(vegyes), Tenisz (férfi, női egyéni). Nevezés: 9.00-9.30

FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
XI., Fehérvári út 47. T.: 203-3868
AUGUSZTUS 17., 23., 24. 21.00

Százhalombattai Forrás Együttes

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

A gyűjtemény telefonon előzetesen egyeztetett időpontban látogatható.
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK: Római ásatások, egyház- és iskolatörténeti kiállítás, Albertfalva
önállóságának évei 1819–1950-ig, az Első
Magyar Repülőgépgyár, borgyűjtemény,
középkori rom Albertfalva területén.
BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
XI., Etele út 55. T.: 371-2760

SZEPTEMBER 11-IG Gajdov Géza kiállítása.

MOLNÁR C. PÁL GALÉRIA

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

A galéria előzetesen telefonon egyeztetett
időpontban látogatható.
SZEPTEMBER 8-IG A nap szerelmesei - MCP
Baráti Kör kiállítása (Volksbank Galéria, XII.,
Istenhegyi út 40/a. Nyitva: h, sz, cs: 10.1519.15; k, p: 7.45-13.00)
TETŐ GALÉRIA
XI., Ecsed utca 13.

AUGUSZTUS 26-IG Pusztai Csaba Szemlélődő

pillanataim című kiállítása. Megtekinthető
hétfőtől péntekig 14.00–21.00-ig.

XI., Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253, www.c3.hu/~gkh
MINDEN KEDDEN 10.00 Eklektika Klub.
KEDDEN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN 18.00-19.00 Aerobic.
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00-19.00 Gazdagréti

Közösségi Számítógépes Központ és
eMagyarország Pont.
AUGUSZTUS 17–21-IG. Aikido nyári tábor.
AUGUSZTUS 22–SZEPTEMBER 2-IG 10.00 és
15.00 Iai Jutsu Sensei Sekiguchi japán nagymester kurzusa.
KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK

ELTE Sporttelep

SZÍNHÁZ, KIÁLLÍTÁSOK

Gábor Bélyeggyűjtő Kör.
AUGUSZTUS 22. 15.00 Dalszínház 11 + 1
Vándorfelhők fenn az égen. A Nótakincs TV
Klub műsora.
GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ

Augusztus 20-án 9 órától egész napos rendezvényre várják az érdeklődőket a kelenvölgyi sportpályára (XI., Hunyadi Mátyás út 56.) A programban
Újbuda és testvérvárosai, valamint a Budapest XI.
kerületi öregfiúk csapatai a Szent István vándorkupa labdarúgótornáján vesznek részt, emellett lesz
teniszverseny és csocsó-bajnokság. További programok: 15.15-től Mirr Murr kalandjai a Fogi Színház
előadásában, 16.30-kor Shaolin Kung Fu bemutató,
17.15-től Koós Réka és Nádas György műsora. A
nap a Jamboree zenekar éjfélig tartó bulijával zárul.
óra között a helyszínen. Sorsolás: 9.30 óra. Nevezési
díj: 800 Ft/fő. Asztalitenisz (férfi, női). Nevezés: 9.009.30 óra között a helyszínen. Sorsolás: 9.30 óra. Nevezési díj: 400 Ft/fő. Egész nap folyamatosan: fittségi felmérés, evezős ergométer, szimultán sakkverseny.

AJÁNLÓ
A38 ÁLLÓHAJÓ
XI., Petőfi híd budai hídfő, Tel.: 464-3940, www.a38.hu
AUGUSZTUS 17. 21.00 Emil.RuleZ.
AUGUSZTUS 20. 22.00 Bomb The Jazz. Második

Hivatalos Magyar Buli.
NAPKÖZBEN: Az 50-es és 80-as évek közötti
negyven év válogatott magyar zenéi, DJ-k
tolmácsolásában, válogatott kisfilmek, diák,
szuper 8-as filmek és videofilmek a hajó
minden szintjén.
Nyár a hajón: KEDDTŐL SZOMBATIG 21-04-ig,
VASÁRNAP 19-24-ig. A belépés ingyenes.
ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Gyékényes u. 45-47. Tel./fax: 204-6788

Nyitás AUGUSZTUS 22-én.
HÉTFŐ 14.00–16.00 Életet az Éveknek
Nyugdíjas Klub, a Vöröskereszt 11/16 és 11/17
sz. alapszervezete, 16.00–18.00 Családok a
Családokért Polgári Egyesület klubnap, 18.30
AKH Gesualdo Kamarakórus (próba).
HÉTFŐ (KÉTHETENTE) 16.00 Az AKH Operaés dalstúdiója. KEDD 14.00 Albertfalvai
Keresztény Társas Kör Nyugdíjas Klubja.
SZERDA 17.00–19.00 Albertfalvai Polgárok
Köre. KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00 Callanetics,
18.00 ovis torna, 20.30 felnőtt táncklub.
CSÜTÖRTÖK 19.00 Felnőtt kezdő tánctanfolyam.
PÉNTEK (KÉTHETENTE) 18.00–19.00
Bringás klub. SZOMBAT (KÉTHETENTE) 20.00
AKH össztáncklub. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG
10.00–19.00-IG Internetezési lehetőség.

BUDAI PARK SZÍNPAD
XI., Kosztolányi D. tér/Feneketlen tó. Tel.: 466-9916
AUGUSZTUS 19. 20.30 Bolero, Carmina Burana.
Budapest Balett (esőnap augusztus 21.).
AUGUSZTUS 23. 20.00 Edvin Marton koncertje
(esőnap augusztus 25.). AUGUSZTUS 26. 20.00
Nádas György-est (esőnap augusztus 28.).

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

A Szüni-dö-dő Vakációs klub kézműves
foglalkozásai: AUGUSZTUS 17. 10.00-13.00-ig
Széljáték készítése cserépből. AUGUSZTUS 18.
10.00-13.00-ig Fakanál-névtábla készítése.
AUGUSZTUS 19. 10.00-13.00-ig Virágkötés.
FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
XI., Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868
HÉTFŐN 14.00 Nótakincs TV Klub, 17.00
jazz aerobic, 17.00 gyógytorna. HÉTFŐN ÉS
SZERDÁN 10.00 és 15.00 Baba-mama torna.
HÉTFŐN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN 16.00 Nyugdíjas
torna. KEDDEN 16.30 Etka-jóga.
KEDDEN ÉS PÉNTEKEN 16.30 Alakformáló torna.
KEDDEN ÉS PÉNTEKEN 10.00 és 15.00
Terhes torna. SZERDÁN 10.00 Yan xin csikung.
CSÜTÖRTÖKÖN 16.30 Test-lélek-szeretet klub.
MINDEN HÓNAP UTOLSÓ PÉNTEKÉN 14.30

Tájak, Korok, Múzeumok Klub.
SZOMBATONKÉNT 14.00 XI./11. Lágymányosi
Bélyeggyűjtő Kör. MINDEN SZOMBATON 14.00
Tiszteletbeli Hollótanya Klub.
MINDEN VASÁRNAP 15.00 Nosztalgia Klub.
MINDEN MÁSODIK VASÁRNAP 9.00 Egressy
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XI., Kamaraerdei út 12-14. Tel.: 249-9759
TÁBOROK: AUGUSZTUS 19-IG hetente: Indián

játszótábor, Portya tábor 8-12 éves kalandoroknak, Ugra-bugra tábor.
ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644

Fizetős programok AUGUSZTUSTÓL:
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 9.00 Senior megelőző
rekreációs (tartásjavító) torna.

HÉTFŐ, SZERDA 18.00 Jazz-gimnasztika.
KEDD 18.00 Sztepp koreográfia.
SZERDA, PÉNTEK 19.00 Pingpong Klub

(Diákoknak, nyugdíjasoknak ingyenes).
CSÜTÖRTÖK 18.00 Sztepp erősítés súlyzóval.
KEDD, PÉNTEK 17.00 Sport és jóga.
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 15.00-18.00 Net-Kuckó
eMagyarország, minden megkezdett óra
200 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak ingyenes.
Egyéb programok:
MINDEN VASÁRNAP 8.00 Katolikus szentmise.
TETŐ GALÉRIA
XI., Ecsed utca 13.
TÁBOR: AUGUSZTUS 31-IG heti turnusokban:

Rajz, festés és animációs nyári alkotó műhely.
Érdeklődni a 06/70/258-4640 vagy
06/30/369-6395-ös számokon lehet.
TIT STÚDIÓ

XI., Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514, www.tit.hu
AUGUSZTUS 22–24. Bugát Pál XXII. Országos

Középiskolai Természetismereti Műveltségi
Vetélkedő döntője.
AUGUSZTUS 24. Ásványbarát Kör:
Klubfoglalkozás.
AUGUSZTUS 25. 17.00 Bonsai Egyesület:
Pozsgásokból készíthető bonsaiok Ea. és gyak:
Sóspataki Ferenc bonsai mester. Csoportos
bonsai alakítás a tagok behozott fáiból
Közreműködők: Bakon Pál, Kalászi József,
Oravecz Ottó, Putz Vince bonsai mesterek.
AUGUSZTUS 31. 18.00 Ásványbarát Kör:
Klubfoglalkozás.
Tudománybarát klubok nyári programjai:
Ásványbarát, Csapody Vera Növénybarát,
Csincsilla, Díszmadár, Gombász,
Hajózástörténeti, Madárpók, Suiseki,

MŰSOR

Augusztus 17 – 31.
AUGUSZTUS 17.
 SZERDA
18.00 ismétlés
20.30 Tóparti Újbuda Party 2004.
21.30 a Főnix TV műsora
22.00 a 9STV műsora
AUGUSZTUS 18.
9.00 ismétlés

 CSÜTÖRTÖK

21.30 a Főnix tv műsora
22.00 A 9STV műsora
AUGUSZTUS 25.  CSÜTÖRTÖK
9.00 ismétlés
AUGUSZTUS 26.  PÉNTEK
18.00 és 22.30 ismétlés

AUGUSZTUS 19.  PÉNTEK
18.00 és 22.30 ismétlés

AUGUSZTUS 27.  SZOMBAT
9.00, 14.00 és 23.00 ismétlés

AUGUSZTUS 20.  SZOMBAT
9.00, 14.00 és 23.00 ismétlés

AUGUSZTUS 28.  VASÁRNAP
9.00, 13.00 és 23.00 ismétlés

AUGUSZTUS 21.  VASÁRNAP
9.00, 13.00 és 23.00 ismétlés

AUGUSZTUS 29.  HÉTFŐ
04.00 az aug. 22-i adás ismétlése
18.00 Újbuda magazin
18.40 Sport
18.50 Hit és élet
18.55 SzivárványSzín
19.25 Közkívánatra: a Trogiri férfikórus
és a Weiner Leó iskola műsora

AUGUSZTUS 22.  HÉTFŐ
04.00 az aug. 15-i adás ismétlése
18.00 Újbuda magazin
18.40 Sport
18.50 Hit és élet
18.55 SzivárványSzín
19.25 Közkívánatra:
a Bon-Bon együttes műsora
AUGUSZTUS 23.  KEDD
18.00 és 22.30 ismétlés
AUGUSZTUS 24.  SZERDA
18.00 ismétlés
20.30 Portré: Hobo

AUGUSZTUS 30.  KEDD
18.00 és 22.30 ismétlés
AUGUSZTUS 31.  SZERDA
18.00 ismétlés
20.30 Tóparty Újbuda Party 2004.
21.30 a Főnix tv műsora
22.00 a 9STV műsora

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

Tengerimalac, Törpenyúl klubok várják az
érdeklődőket a szakmai kirándulásokra,
gyűjtőutakra. Információ: 466-9019
Tudományos játszóház: látványos kísérletek
videofilm-bemutatói (telefonon történt
egyeztetés után: 466-9019).
OLAJIPARI TERMÉSZETBARÁT SE

Minden szerdán nyugdíjastúra. Találkozó:
7.20-KOR a Moszkva téri metrókijáratnál (a
hétvégi Budai-hegység túrákra ugyanebben
az időben és helyszínen van a találkozó). A
hétvégi vonatos túrákra az előző túrákon
lehet jelentkezni. A pilisi túrák találkozója
7.15-KOR a Batthyány téri HÉV-végállomáson. Tv.: Kremser Ferenc. AUGUSZTUS
21. Budai-hegység. Libanoni cédrus–Újlaki
hegy– Hármashatár-hegy –Árpád-kilátó.
Táv: 16 km. AUGUSZTUS 27. Pilis. Hegytető–
Szekrényeskő–Pap-rét–Muflon-kunyhó–
Bölényes-rét–Visegrád. Táv: 16 km. Szint: 300
m. Találkozás: 6.45-kor a Batthyány téren.
AUGUSZTUS 28. Budai-hegység. KözépsőJegenye-völgy–Zsíros-hegy–Nagyszénás–
Nagykovácsi. Táv: 16 km. Túravezető: Kremser F.

EGYHÁZAK
KELENFÖLDI EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZET
XI., Etele út 55. Tel.: 203-4642 vagy 30/658-4156, www.
kegy.hu, e-mail: kegy@kegy.hu
VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet.

Ugyanekkor foglalkozások gyermekeknek.

TÁBOR: AUGUSZTUS 22–28-IG DÉLUTÁNONKÉNT

16.00-19.00-ig: Nyári Bibliatábor 4-12 éves
gyerekeknek Kelenföldön.
ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
XI., Neszmélyi út 36. Tel.: 06/20/371-1292
ormezoref@dpg.hu
MINDEN HÓ ELSŐ SZERDA 18.00 Református est.
VASÁRNAP 17.00 Istentisztelet (külön jelzett

időpontokban). Hittanórák a Menyecske utcai
Általános Iskolában hetente 5 csoportban.
SZENT IMRE-PLÉBÁNIATEMPLOM

XI., Villányi út 25. Tel.: 466-5886

Szentmiserend AUGUSZTUSBAN: VASÁRNAP
7.00, 8.00, 9.00, 10.15, 11.30, 19.00, HÉTKÖZNAP
6.30, 8.00, 18.00. MINDEN ESTE 21.00 egymásra
gondolunk egy Üdvözlégy Máriával.

Júliusban kétszázezer vendég volt az Újbuda parton

Jól startolt a nyári rendezvény
Ígéretesen kezdett a kerület legújabb attrakciója. A sikerre való
tekintettel nyitva tartását augusztus 20-ig meghosszabbították.
Nem túl gyakran fordul elő, hogy
egy program – az előzően meghirdetettől eltérőn – húsz nappal
tovább tartson. Az Újbuda part című kulturális és szórakoztató rendezvénysorozat első évében pedig
már ez is megtörténik… A július
1-jén megnyitott egy kilométer
hosszú dunai partszakaszt eddig
kb. kétszázezren látogatták meg,
kikapcsolódást keresve a városi
nyárban. A júliusban megtartott
38 program közül a legnépszerűbbnek a Hooligans koncertje és
Korda György fellépése bizonyult,
de a nem mindig jó időjárás ellenére is szinte minden előadás ezreket
vonzott. Augusztus második hetétől már azok is tudomást szereztek
a rendezvény létezéséről, akik el se
mozdulnak televízió-készülékük
elől. Az RTL Klub Reggeli és Delelő című műsorai élőben jelentkeznek minden hétköznap az Újbuda
parti pálmafák és napernyők árnyékából. Az Újbuda part minden
nap 12 órától várja a vendégeket a
budai alsó rakparton a Lágymányosi és a Petőfi híd között!

Az Újbuda part programja augusztus 16-tól 20-ig
16-án 20.00 Váczi Eszter és a Szörp, utána Varga János a Zig-Zag Companyval
17-én 20.00 Bagi Nacsa, utána Karaoke party
18-án 21.00 Görög est tánccal, zenével
19-én 20.00 Divatbemutató, 21.00-től hajnalig Dj Adamo
20-án 18.00 Bóbita Bábszínház, 20.00 Divatbemutató, 21.00 Rádió1 Tűzijáték party, Dj Junior

Révész Marianna
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KÖZBIZTONSÁG / KÖZTERÜLET

Rablás a kaszinóban

Kiraboltak egy hotelt

A Citadella újra ingyenes lett

Gazdátlan ékszerek
Június 6-án két személy jelentős menynyiségű arany ékszert helyezett el XX.
kerületi zálogfiókokban. Kiderült, hogy a
tárgyak egy XI. kerületi betörésből származnak. Az elfogott tettesek bevallották,
a nyitott ablakon másztak be a kiszemelt
lakásba, s magukkal vittek egy porcelánból készült ékszertartót a benne levő értékekkel együtt. A lakás címét azonban nem
árulták el. A rendőrség kéri, jelentkezzen a
tulajdonos telefonon, vagy személyesen.

Kié a női táska?
Három fiatalember augusztus 3-án feltört
egy szürke-ezüst színű Ford gépkocsit, és
kivett belőle egy Magenta feliratú női táskát. A rendőrség kéri a táska tulajdonosát,
jelentkezzen a kerületi kapitányságon.

Kertész Dániel

Augusztus 4-én hajnali három órakor belépett egy 175 centiméter magas, világos bőrű, 20-25 év körüli, átlagos testalkatú férfi
a Karinthy Frigyes úti Monaco Casinoba.
Egy viperának nevezett fegyverrel többször fejbe ütötte az ott tartózkodó alkal-

mazottat, majd követelte a bevételt. Az
ütésektől megrendült alkalmazott átadta a 250 ezer forint
váltópénzt, amellyel
a tettes sietősen távozott. A megütött
férfit a mentők kórházba vitték. Kiderült, az illető előző este tizenegy óra felé
járt már a kaszinóban egy társával vagy a
barátjával, valószínűleg azért, hogy felmérje a terepet, de másnap hajnalban egyedül
jött vissza. A kaszinó biztonsági kamerájának képein az elkövető és bűntársa, illetve
a rablás látható. A rendőrség kéri, aki tud
valamit a bűncselekményről, vagy a fantomképen látható személyt felismeri, hívja
a 381-4300-as telefonszámot.

Augusztus 11-én éjfél előtt egy fegyveres
férfi kirabolta a XI. kerületi Társ utcában
lévő hotelt. A huszonöt év körüli, fején harisnyát viselő támadó a recepcióst a bevétel
átadására kényszerítette, majd gyalogosan
a Hegyalja út felé menekült. Lapzártakor
még nem lehetett tudni, hogy mekkora
összeget zsákmányolt a rabló.
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Nincs Újbudán opera, így állandó botránykövünk a Citadella. Volt itt engedély nélküli építkezés,
majd bontás karhatalommal. Aztán a kilátást előnevelt fákkal vették el az ingyenes kilátó elől.
A fákat kivágta a Főkert. Talán logikus ez a mostani lépés, hogy legyen egységes, demokratikus
sorompó, fizessünk. Jó hír, hogy a sorompó ideiglenesen felnyittatott. Ki tudja, meddig...

Kommandóakció az Egérútnál

Az Interpol is ismeri
Augusztus 3-án este nyolc óra felé tetten
értek egy férfit, amint élelmiszert lopott
egy kerületi áruházban. A rendőrök megpróbálták igazoltatni, nem sok sikerrel. A
férfi előbb egy Costa Rica-i útlevelet kapott elő, és adta át a rendőröknek, de hamarosan kiderült, egy szót sem tud spanyolul. Aztán az Ír Köztársaság útlevelét
vette elő, de azonnal nyilvánvaló lett,
hogy az illető még csak nem is hasonlít az
okmányban levő fényképre, ráadásul angolul sem értett. Végül olyan dokumentumok kerültek elő tőle, melyek alapján
valószínűsítették, hogy szerb nemzetiségű, így tolmács közreműködésével végre
beszélni tudtak vele. Az azonban még így
sem derült ki, pontosan kit is fogtak el tulajdonképpen.
Az Interpol a rendőrség megkeresésére jelezte, az illető Norvégiában már összetűzésbe került a törvénnyel. A nemzetközi
szervezet nemsokára elküldi a rendelkezésére álló információkat az ismeretlenről.

A Budapesti Önkéntes Kerékpárút-helyreállító Kommandó egyik „osztaga” megtisztította az
Egérút melletti bicikliutat a belógó növényektől. A munka során közel 400 méternyi útszakaszt
tettek rendbe maguk hozta szerszámokkal, eközben több mint ötven szemeteszsákot töltöttek
meg zöldhulladékkal. A 13 fős csapatban a XI. kerületi Önkormányzat is képviseltette magát:
Wágner József, a városüzemeltetési osztály közelmúltban kinevezett vezetője mindvégig kivette részét a munkából. Újbuda önkormányzata azzal is hozzájárult a kezdeményezéshez, hogy
magára vállalta a zöldhulladék elszállítását.

SZABADIDŐ
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március 21–április 20.

Rengeteg energia halmozódott föl önben
az elmúlt időszakban, legszívesebben vágtatna, mint egy versenyló. A környezete
azonban fékezi, sehogyan sem akarják
hagyni, hogy legalább kissé kitombolja
magát. E helyzet mindinkább feszültté teszi, félő, hogy felhalmozódó dühe
előbb-utóbb agresszivitásba csap át. Mégis
próbáljon meg uralkodni magán, bár az
önkontroll éppen azzal ellenkezik, amire
most oly annyira vágyik.

Oroszlán

július 22–augusztus 23.

Újabban energiája végtelen, bármibe fog,
pillanatok alatt elvégzi, és már kezdene is
a következő feladatba. Ha mégis elfárad
kissé, hihetetlenül gyorsan regenerálódik.
Amennyiben idegeskedik az egészségi állapota miatt, keresse fel orvosát, hamar el fogja oszlatni aggodalmait, és jó időre megnyugodhat. A lelki élete is felbolydul, szenvedélyes vonzalmat kezd érezni valaki iránt, ám
nem mer elköteleződni, mert attól fél, nem
tudja majd irányítani a kapcsolatot.

Bika

Alaptermészete szerint ön két lábbal áll a
valóság talaján, az elkövetkező napokban
azonban szinte elragadják a szenvedélyek.
Szokatlanul mély érzésekkel kell szembesülnie, olyannyira, hogy néha még önmagától is megijed. Már-már spirituális
élményként éli meg a szerelmet, a szexualitást, a hév valósággal magával ragadja.
Legyen bármennyire is félelmetes az élmény, ne tagadja meg magától, mert azzal
csak elszegényíti életét. A járt, megszokott
utakat néha bizony el kell hagyni az ismeretlenért, a szokatlanért.
május 21–június 21.

Akaratlanul is a családján, a gyermekkorán, a származásán gondolkodik sokat,
mintegy ráérezvén arra, hogy felnőttkori
téves cselekedeteinek, helytelen viselkedésének és az ebből fakadó problémáinak okát részben a múltban kell keresni.
Családi mintákat, megrögzült, rossz
szokásokat másol öntudatlanul, és mindezek sorozatos kudarcokhoz vezethetnek
kapcsolataiban. Ha végiggondolja mindezt, már meg is tette az első, legfontosabb
lépést a változtatás felé. Eközben különös
hangulatok lepik el: gyermekkorának
emlékei jönnek elő.

Rák

június 22–július 21.

Egyre többet foglalkozik a pénzügyeivel,
az anyagi kérdések eluralkodnak a gondolataiban. Folytonosan a bankszámláján, a kiadásain és a bevételein rágódik,
szinte már belefájdul a feje a sok számolásba, eközben egyre idegesebben reagál
környezete nyugtalankodó kérdéseire.
Azzal persze tisztában van, hogy új keletű aggodalma teljesen ésszerűtlen és
főleg indokolatlan, ám ennek ellenére
csak nagy nehezen tud úrrá lenni megszállottságán. Szerencsére mindez nem
megy majd munkája rovására, kapcsolatai azonban megsínylik viselkedését.

Skorpió

október 24–november 22.

A munkahelyén nagyon kényes helyzetbe
kerülhet, ha nem tud ellenállni egyik kollégája közeledésének.Az ilyen kapcsolatoknak jobb időben nemet mondani, különben
kényelmetlen események középpontjában
találja magát. Mindezzel nemcsak munkahelyi pozícióját veszélyezteti, de családja
és barátai körében is csak értetlenséggel és
helytelenítéssel fog szembesülni.

Nyilas

november 23–december 22.

Nehéz napok elé néz. Olyan ember közeledik önhöz, aki nemcsak hogy nagyon tetszik, de minden képzeletét felülmúlja. Bár
szíve mélyén nagyon is vágyik rá, mégis elutasítja. Fél belemenni a kapcsolatba, mert
azt gondolja, hogy veszélyekkel járhat az ön
számára. Értelme és érzelmei konfliktusára
ez esetben sincs magyarázat, mert ön a legtöbb helyzetben bátran kockáztat, és nem
szereti maga körül a langyos dolgokat.

április 21–május 20.

Ikrek
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Bak

december 23–január 20.

HOROSZKÓP
2005. augusztus 17–31-ig
Szűz

augusztus 24–szeptember 23.

Ritka napokat él át. Vonz és vonzódik,
szokatlanul erősen hat másokra és mások
is erősen hatnak önre. Mindez különösen
érzékennyé és fogékonnyá teszi. A saját
előnyére fordíthatja ezt a kegyelmi időszakot, legyen szó akár fontosabb megbeszélésekről vagy bensőséges kapcsolatairól, ez utóbbi területen azonban nem árt
az óvatosság. Ha szeretne valakivel intimebb viszonyt létesíteni, most nagyon
könnyen eredményt érhet el.

Mérleg

szeptember 24–október 23.

Túlságosan is elfogadóan viselkedik másokkal szemben, mindent eltűr, lenyel.
Hiába gondolja, hogy megbocsátó magatartása célravezető és hosszabb távon
meghozza az árát, nagyobb a valószínűsége annak, hogy kihasználják önt minden
tekintetben. Ideje tehát önmaga és mások
számára is kijelölni a határokat, és aztán
be is tartatni azokat. Ehhez persze tisztában kellene lennie azzal, hogy valójában
mit is vár el egy-egy kapcsolattól.

Hirtelen és látszólag minden ok nélkül
bizonytalanná válik, határozatlan lesz.
Hajlamossá válik az ábrándozásra, az
álmodozásra. Újdonsült romantikus hajlandósága előtt értetlenül fog állni a környezete. Ez az érzelmi állapot kifejezetten
gátolni fogja a munkájában és minden
egyéb tevékenységében. Ha semmiképpen
sem tud úrrá lenni a helyzeten, most töltse
el megérdemelt pihenését, szabadságát.

Vízöntő

január 21–február 19.

Egy idő óta forrnak önben az indulatok és
az érzelmek, keresi a kalandot, főleg a szerelem területén. Nem is lenne ezzel baj, ha
a szabadidejében teszi, ám a munkahelyén
ne kockáztasson, mert az ilyen kapcsolatok rendszerint túlságosan bonyolultak, és
ritkán végződnek jól. Szenvedélyességét
próbálja meg más területen levezetni, képességeinek és hajlamának megfelelőn.

Halak

február 20–március 20.

A következő napokban komoly konfliktusokra kell számítania a munkahelyén.
Nem ússza meg ezt az időszakot súrlódások és viták nélkül. A legtöbb szóváltás
természetesen a pénz miatt fog kirobbanni. Mindez nemcsak a munkahelyi
légkört mérgezi meg, akarva-akaratlan
hazaviszi a problémákat. Szerencsére számíthat családja megértésére: kárpótolni
fogják a gondokért.

(Rebeka)

ÉLŐVILÁG

Tőkés récék és gémek a Kopaszi-gáton
Ahogyan érik a nyár, úgy fogy a madárének a városban. A parkokban már csak
megkésett széncinege családok fiókáinak
jellegzetes eleségkérő hangja hallatszik a
lombok közül.
A hőségben csak remélni lehet, hogy
a kertészek végre megszívlelték Schmidt
Egonnak a kis énekesmadarak nevében
és védelmében évek óta ismételt panaszát,
hogy madáritató kellene a Gellért-hegyre.
A kertészek évekkel ezelőtt nem restellték azt válaszolni, hogy menjenek a madarak a Dunára inni,
ha szomjasak. Én is a Dunához
tartok egy kánikulai hajnalon, a
Lágymányosi-öböl és a Kopaszigát felé. Régi gyermekkori emlék
helyszínét is szeretném viszontlátni. 1955 vagy 56 nyarán történhetett, hogy édesapámmal,
aki a Kelenföldi Hőerőműben
dolgozott több mint három
évtizedig, az akkor még létező
öbölparti „Elektromos strandra” mentünk egy mostanihoz
hasonló kánikulai napon. Ma az
öböl partján állva hihetetlennek
tűnik, hogy akkor ez egy strandfürdő volt, amelyben az emberek
szívesen megmártóztak.
Már csak a vízirendőrség és a kajakház
működik. No meg az őrszolgálat, amely
biztosítja, hogy illetéktelen személy oda
a lábát be ne tegye. Nem is érkezik több
szemét azóta. Így aztán a madarakat csak
én háborgatom. Bárcsak a Háros-szigetet
is így őriznék, nagyon megérdemelné az
ottani egyedülálló növény- és állatvilág.
Szemmel láthatólag sok az örvös galamb, jönnek-mennek a hatalmas nyárfák
koronái között. Széncinegék hangja hallatszik mindenfelé, nagy verébcsapat száll
le elém az útra, és csipeget a földről szorgalmasan, aztán továbbrebben.
Sárgarigó hangja hallatszik, a hatalmas
fák koronájában reménytelen vállalkozás

megtalálni őt a távcsővel, csak hangjában
gyönyörködhetek. Hegyes szárnyú, jellegzetesen vibrálva repülő sziluettet jelez
a látómező perifériája, ez a feltűnő „objektum” a vércse, amely nagy kört tesz az
öböl felett, és leszáll egy hatalmas nyárfára. Aztán, mint egy látomás, búbos banka
rebben fel az útról tarka tollcsomóként, és
már el is tűnik a fák között. Nagyon félénk
madár, sokkal lassabban kellene haladni,
hogy az ilyen ritkaságokat el ne riasszam.

De ki tud itt óvatosan lopakodni, amikor
várnak az öböl titkai?
A parton a sekély vízben hihetetlen,
de egy szürke gém álldogál. „Ott szokott
állni a sarokban, és jöttömre átszáll a túlsó
partra” – mondja László, a gondnok.
Megjelenik egy tizenegy tagból álló
tőkés réce család. Ez átlagos szám, mert
ritkán előfordul 16 fióka is. A tőkés réce
leggyakoribb víziszárnyasunk, még mindig százezres nagyságrendű az állománya,
pedig – a szaporodási és vedlési időszakot
kivéve – egész évben vadászható. Az utóbbi években évente ötven és százezer között
lőttek belőle. A külföldi vendégvadászok
„ellátása” érdekében tenyésztik is.

Ezek a récék itt edzett dunai madarak, már
nem kell szállítgatni őket. Sebesen úsznak,
mikor a parton feléjük közeledek. Közben
rezzenéstelen testükön nem látszik, hogy
a lábak a legmagasabb sebességfokozatra kapcsolva eveznek a szürke víztükör
alatt. Már szinte azon sem csodálkoznék,
ha megjelenne egy rétisas és választana
magának egy kiskacsát ebédre. De nem a
vizek királya jelenik meg, hanem egy másik vércse. Csak a távcsőben látszik, hogy
mindkét szárnya végén hiányzik
egy-egy toll, most van a vedlés
ideje. A létfontosságú evezőtollak
sorra egyenként kihullanak, és
új nő helyettük. Mire itt az ősz,
új tollazattal vághat neki a távoli
mediterráneumnak, ahol a telet
tölti a hazai vércseállomány egy
része. A vércse azonban nem törődik a vadkacsákkal. A Budafoki út felé tart, ahol a hatalmas
ligetes-füves mező biztosan jól
ismert vadászterület számára. Jól
hallatszik vijjogása, talán valamelyik fán ülő fiókáját hívogatja
vadászgyakorlatra.
Még néhány hét tanulás szükséges ahhoz, hogy a kirepült
vörös vércse fiókák önállóan el
tudják látni magukat. Ha már ez is megy,
végleg elválnak a szülőktől, akik tavasszal
remélhetőleg visszatérnek a Lágymányosi
útra, a Bartók Béla útra vagy a Szent Imre
kórház épületére, ki-ki a saját, sok éve használt fészkébe hogy új fiókákat neveljenek.
A 2005-ös évjárat fiókái pedig csatangolni fognak a még meglévő legelők és rövid
füvű rétek felett. Remélhetőleg elkerülik a
középfeszültségű villanyoszlopokat, melyeken több ezer védett madár pusztul el
évente. Hogy hol fognak megtelepedni, azt
még ők sem tudják. Legyünk résen, figyeljük majd tavasszal a tetőnket, hátha éppen
az tetszik meg valamelyiknek.
Morandini Pál

KERESZTREJTVÉNY

CSANÁDI IMRE

Csanádi Imre: Augusztus
A költeményből idézünk négy sort.

VÍZSZINTES: 1. A lábaihoz. 4. Az idézet első
sora (U, Ó, L). 10. Igekötő. 12. Tatárjáráskori csata színhelye. 13. …Saloniki, görög
sportklub. 14. Szemzés. 16. Saját kezűleg,
röv. 17. Kinövi a ruhát. 20. … mail, légiposta. 21. Házhoz szállító. 22. Az idézet
2. sorsa (L, I, N, K). 24. Megtámadó. 25.
Mértani fogalom. 26. A természetes logaritmus jele. 27. Négylábú. 29. Női név. 31.
Növény. 33. Természetes. 36. Épületrész.
37. Mágnes, elavult szóval. 39. Ritka női
név. 40. Babusgató. 41. Csurgó. 42. Orosz
férfinév. 44. Mindenható. 45. Kiejtett betű. 46. A hátamhoz. 48. Kicsinyítő képző.
49. Első osztályú, röv. 51. Lengyel kisteherautó. 53. Becézett női név. 56. Nefrolit.
57. … et labora! (bencés jelmondat) 58.
Erre a helyre taposó. 61. Kettőzve: játék.
63. Atlétamez. 65. Fonalat erősít. 66. Forgatócsoport. 68. Feltéve.
FÜGGŐLEGES: 1. Félelem! 2. Népies folytonossági hiány. 3. Koplalás. 4. Fővárosi
közlekedési eszköz. 5. Nevetés. 6. USA-tagállam. 7. Magyar tejtermékgyártó cég. 8.
Némán elúszó! 9. Zeusz tehénné változtatta. 10. Beszél a tyúk. 11. Szintén. 15. Titán
és vanádium vegyjele. 16. Az idézet 3. sora
(Ű, Ű, R, N). 18. Német személyes névmás
tárgyesete (IHN). 19. … Troll (Heine). 21.
Hitehagyó. 23. Talmi. 25. Baranya megyei
község. 28. Az idézet befejező sora (E, K,
N). 30. Billeg ikerszava. 32. „Az” élő. 34.
Londoni levegő! 35. Rásózó egynemű be-
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tűi. 37. Civitas …, Isten városa. 38. Középen kezel! 42. Taszít. 43. Ellátmányt felvesz.
46. Fickó, barátok között. 47. Kitalált történetet elmondó. 50. Görög piactér. 52. Tiltószó. 54. Félig reptet! 55. Becézett női név.
56. Költemény. 59. Időzavar! 60. Nős betűi
keverve. 61. Románkori templomáról híres
településünk. 62. A kimonó öve. 63. Tórium vegyjele. 64. Állatlak. 67. Pertu.
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 1., 22., függőleges
16. és 28. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: augusztus 24.
A 16. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE:

„Érik a fű, vágják rendre, rend szénából
kis petrence.” A NYERTES: Kriesch Tamás
XI., Fehérvári út. A nyeremény, a hat alkalomra szóló Prímatorna bérlet a Forma
Stúdióba, a szerkesztőségben vehető át.
Nagy András

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

Bográcsos receptek

Slambuc bográcsban
HOZZÁVALÓK (4-6 SZEMÉLYRE): fél kg krump-

Betyár zöldbableves
10 dkg füstölt
szalonna, 1 nagy fej vöröshagyma, 20 dkg
füstölt tarja, 1 db zöldpaprika, 1 db paradicsom, 50 dkg zöldbab, 15 dkg tarhonya,
1 hegyes erős paprika, 1 evőkanál pirospaprika, só, 1 csokor petrezselyem, 3 dl
tejföl, 2 evőkanál liszt.
ELKÉSZÍTÉSE: Szélcsendes helyen tüzet rakunk. Előtte felállítjuk az állványt és hozzá próbáljuk a bográcsot. Az apróra vágott
szalonnát kiolvasztjuk, hozzáadjuk a fölaprított vöröshagymát, és üvegesre pirítjuk. Rádobjuk a kockára vágott füstölt tarját, a cikkekre szelt paradicsomot és a kétféle paprikát, pirospaprikával megszórjuk,
majd két liter vízzel fölöntve lassú tűzön
főzzük. Amikor a hús már majdnem puha, beletesszük a megtisztított, földarabolt
zöldbabot, meg a tarhonyát, ha szükséges,
megsózzuk. Ha a tarhonya is megpuhult,
a liszttel elkevert tejföllel besűrítjük, fölaprított petrezselyemmel meghintjük, s még
egyszer átforralva máris tálalhatjuk.
HOZZÁVALÓK (8 SZEMÉLYRE):

költő (1920—1991),
dunántúli földműve l ők g ye r me k e .
Verseiben tiszta kép
rajzolódik ki szülőföldjéről, küzdelmes, hadifogsággal súlyos sorsáról. Festményekről,
szobrokról írt versei a
beavatott hitelességével vallanak a művészet
igazmondó hivatásáról. Gyermekversei igen
népszerűek az óvodások, kisiskolások körében. A nagyobb gyerekeknek az állatokról írt
egész kötetnyi verset, melyekkel tanítva szórakoztat. (József Attila-díj 1954, 1964, 1973;
Kossuth-díj 1975; A Magyar Népköztársaság
Zászlórendje 1980; Déry Tibor-jutalom 1984;
Az Év Könyve Jutalom 1990.)

li, 20 dkg lebbencstészta, egy nagyobb
hagyma, 20 dkg füstölt szalonna, pirospaprika, só; tenyérnyi szalonnabőr, egy fél
zöldpaprika és egy kisebb paradicsom.
ELKÉSZÍTÉSE: (Bográcsban az igazi, de készíthetjük lábosban is.) A szalonnát apró
kockára vágjuk, kisütjük, a pörcöt kiszedjük. A kockára vágott hagymát és a
vékony csíkokra vágott zöldpaprikát a zsiradékon megfonnyasztjuk, majd hozzátesszük a tésztát, és szükség szerint kavargatva aranybarnára pirítjuk. Beletesszük a
meghámozott, karikára vágott krumplit,
felhevítjük, megszórjuk a pirospaprikával, gyorsan elkeverjük, és azonnal felengedjük annyi vízzel, hogy a krumplit épp
csak ellepje. Beletesszük a szalonnabőrt, a
paradicsomot, és szükség szerint megsózzuk. Felforralás után lassú tűzön főzzük,
míg a krumpli és a tészta megpuhul, és az
egész levet felissza. Azon forrón ráhintjük
a félretett tepertőt, és a bográcsban tálaljuk. Kínálhatunk hozzá paprikát, paradicsomot, hagymát.
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Kána falu lakói nagyon babonásak voltak

Nem csak a Parkszínpad nézőtere volt zsúfolt

Kőérberki régészeti szenzáció

Cigánykarnevál a tónál

Kertész Dániel

A leletek a kánaiak életmódjáról is vallanak

Benkóék a csillagfényes estében

ZENE

Dixieland-parádé
A méltán világhíres Benkó Dixieland
Band július 28-án este forró hangulatú
koncertet adott a Budai Parkszínpadon. Az együttes DVD-bemutató
koncertjének sztárvendége a fiatal
szólista, Szalóky Béla volt.
Benkó Sándor, az együttes vezetője közvetlen hangon üdvözölve a közönséget,
majd megjegyezte: régóta várt, valódi forró este részesei lehetnek az egybegyűltek,
mert a hosszú, esős napok után végre ránk
köszöntött a kánikula.
Amint a sokszor megénekelt csillagfényes estében az együttes játszani
kezdett, máris remek hangulatot varázsoltak. Sorra adták elő a régi sikerszámokat, és egy-egy jól sikerült szólónál
– különösképpen Zoltán Béla trombitaés szárnykürtjátékánál – többször is közbetapsolt a közönség. Az est sztárvendége a fiatal Szalóky Béla (pozan) volt, aki
igazi tehetség, reményteljes jövő előtt áll.
Benkó Sándor nagyon jó érzékkel állította össze az est műsorát, melyben fontos
helyet kaptak az elmúlt ötven évben játszott világhíres jazz-, swing-, dixielandfeldolgozások, a jól ismert örökzöldek,
így például a Billy Vaughn együttese által sikerre vitt Petite Fleur vagy az Yves
Montand révén örökbecsűként számon
tartott C’est si bon is.

Hosszú és sikerekben gazdag pályafutás
áll a Benkó Dixieland Band háta mögött. Az 1957-ben alakult együttes a New
Orleansból származó zenei stílus utazó
nagyköveteként szinte a világ valamennyi
országában megfordult. Már az első kiadványuk aranylemez lett. Koncertjeiken tízezres hallgatóság előtt számos világsztárral muzsikáltak együtt. Benkóék – mert
mindenki csak így hívja az együttest –
művészetét a legmagasabb elismerés övezi
Magyarországon és világszerte. 1987-ben
Ronald Reagan amerikai elnök tüntette ki
az együttest. Itthon Benkó Sándor Államiés Liszt-díja után 1997-ben Göncz Árpád
köztársasági elnök a zenekar minden tagjának a Magyar Köztársasági Érdemrend
Tiszti Keresztje kitüntetést adományozta.
Az együttes évente 200-250 koncertet ad
itthon és a nagyvilágban. A közelmúltban
jelent meg az ötvenhetedik(!) lemezük, ez
idáig mintegy 90 órányi televíziós műsor
készült velük.
Az együttes arculatának kialakításában, összetartásában, menedzselésében oroszlánrésze van a kimeríthetetlen
energiájú zenekarvezetőnek, dr. Benkó
Sándornak. A hosszabb turnék kivételével
évtizedek óta minden szerdán fellépnek
saját klubjukban (a IX. kerületi Török Pál
u. 3-ban), ahol gyakorta próbálnak is.
D. A.

falazott sírok nagy száma egyedülálló a
magyar régészeti feltárások történetében.
A házak és a különböző rendeltetésű gödrök rendkívül gazdag leletanyagot rejtettek, köztük rengeteg vastárgyat: kardmarkolatokat, sarkantyúkat, melyek közt szép
számmal akadtak épek is. A több mint 50
szír és bizánci üvegtöredék és a női sírokból előkerült „S” végű hajkarikák, ezüst
ékszerek mind-mind arra utalnak, hogy
a falu egykori lakosai tehetős emberek
lehettek. – A kánaiak nagyon babonásak
voltak – teszi hozzá Terei György – mert
kiástunk fejjel lefelé fordított edényeket,
melyekben házi szárnyas-, macska- és három esetben csukacsontokat találtunk.
Az ásatás során korabeli pénzérmék is
előkerültek, így könnyen meghatározható
Kána virágkora, melyet a régészek II. Béla
(1131-1141) és IV. Béla (1235-1270) uralkodási ideje közé tesznek. Egy 1325. évi
határösszeírásban említik először Kána
nevét, amely Györffy György történész
szerint a kánya szavunkból eredhet. Oklevél bizonyítja azt is, hogy a kánaiak a közeli dombokon szőlőt termesztettek és bort
készítettek, ehhez tárgyi bizonyítékokat,
így több metszéshez szükséges kést is találtak a kutatók. Valószínűleg épp a szőlőtermesztésre kiválóan alkalmas domboldal
okozta a falu XIV. századi elnéptelenedését, mert a budai lakosok szemet vetettek a
kánai szőlőkre.
Noha a feltárások helyén már javában
folyik az építkezés, a múlt emlékei nem
vesznek el teljesen az új lakópark miatt.
A beruházó legalább részben be szeretné
mutatni a feltárás eredményeit: a kiásott
templomromot kerítéssel veszik majd körbe a lakópark elkészülte után, így megcsodálhatjuk a majdnem 1000 éves romot.
Farkas Annamária

Révész Marianna

A „fösvén legént” néha érik meglepetések

távozó államfőt Berki Béla, a 100 Tagú Cigányzenekar prímása köszöntötte.
A kiváló muzsikusok és előadóművészek, valamint Csemer Géza rendező,
Raduly József producer, Horváth Kálmán
műsorvezető emlékezetes, szép estét
szerzett a közönségnek.

tét, a roma zenekultúra legemlékezetesebb
pillanatait. Így például a tablókon látható
volt Farkas Tibor gyűjtéséből a legendás
ózdi cigányzenészek egykori megsárgult
fényképe, vagy „az öregzenész”, Megyeri
Géza 1920-ban megörökített fellépése.
De sor került a cigány festőművészek
kiállítására éppúgy, mint a cigány írók,

deák

FESTÉSZET

A legendák káprázatos világa

Az álomszerű és a reális egyszerre van jelen Szentandrássy festményeiben

Szentandrássy István huszadik éve él a
XI. kerületben. A művész tárlata július
21-én nyílt meg az Esély Galériában.
A kiállítást Rózsa Péter, az MTV szerkesztő-riportere nyitotta meg, az est háziaszszonya Hornungné Rauh Edit esélyegyenlőségért felelős helyettes államtitkár volt.
Trokán Pétertől négy García Lorca verset

Vígságok és balgaságok
Az egykori buszpályaudvar épületében
működő Tranzit Art Café kulturális kávéházban a Terescsik Eszter és Szűcs László
alkotta alkalmi társulat székely és csángó
tréfás történeteket adott elő.
A Vígságok és balgaságok címet viselő est során négy mese elevenedett meg
– Kóka Rozália néprajzos erdélyi gyűjtéséből – Végh Péter rendezésében a kávézó
épülete előtt. A „Három leján”, a „Fösvén
legén”, a „Ködmenke” és a „Pletykás aszszon” története mesebeli varázsukkal
hatott a székükben izgatottan fészkelődő
kicsinyekre és a gyermeki kíváncsisággal
megtelő felnőttekre.
A két fiatal színész több mint két tucat
karakter bőrébe bújva, csupán három szék
és néhány fejfedő (kendő, kalap, kucsma)
segítségével, az eredeti beszédmódban,

Mértani pontossággal elhelyezett, hófehér terítőkkel, picinyke virágcsokorral
díszített asztalok fogadták a Budai Parkszínpadra igyekvőket. A főbejárat előtt
jól megkomponált tablók mutatták be a
cigányzene másfél évszázadának történe-

Expresszivitás, tiszta jelképek az Esély Galériában

Székely és csángó tréfás történetek a Tranzitban

Július 28-a fülledt nyári estéjén huncut
kacajok és hangos hahota keltett feltűnést a Bukarest utcában.

költők, újságszerkesztők, faragóművészek
bemutatkozására is.
A Budai Parkszínpad nézőtere régóta nem volt ennyire zsúfolt. A közönség
nemcsak a 100 Tagú Cigányzenekar, hanem közel két tucat – népszerű és kevésbé
ismert – folklóregyüttes, cigánykvartett
vagy például Ökrös Oszkár cimbalomszólista produkciójának is tapsolhatott. A
hazai együttesek mellett brazíliai, kubai és
venezuelai táncosok is felléptek
Az ünnepi hangulatnak szép, bensőséges pillanata volt, amikor Mádl Ferenc

A cigány folklór legszebb hagyományait követve, a cigányzene történetét, sokszínűségét bemutatva
rendezték meg július 30-án este a
Budai Pakszínpadon a XV. Nemzetközi
Cigánykarnevált.

Révész Marianna

várva várt folytatását a lakópark építése
hozta meg, 2003-ban megkezdődtek a feltárások. Kezdetben csupán néhány tucat
régész dolgozott a hatalmas, 20 hektáros
területen, de az építkezés szorító határideje miatt nemsokára már közel 200
munkás, technikus, rajzoló, fotós, régész
kereste a múlt nyomait. – Mára a terület
több mint 90%-át feltártuk – hangsúlyozza Terei György –, jelenleg a hatalmas leletanyag feldolgozásán dolgozunk. Érdekesség, hogy a tervezett
lakópark tengelye egybeesik az egykori falu
tengelyével, így a mai
házak szinte teljes egészében az Árpád-kori
falu helyére épültek.
A leletek mellett
az ásatás adatai is
lenyűgözőek: a feltárásról 40 ezer, a leletanyagról 30 ezer digitális fotó készült, és egy
több mint 100 oldalas
napló dokumentálja a
munka 2003 és 2005
közötti történetét. A
templomon kívül 190
földbe mélyített ház
nyomaira bukkantak,
amelyekhez mind a
házon belül, mind kívül agyagkemencék
tartoztak. Közülük kettő szinte teljesen épen
megmaradt, egy látható
is a Budapesti Történeti
Múzeum kiállításán.
A templom körül 1077
sírt tártak fel, melyekből 400 volt falazott. A

Kertész Dániel

folytatás az első oldalról

E dombokkal határolt terület napjainkban
újból benépesül, mert egy hatalmas lakópark-komplexumot álmodtak az egykori
Kána falu helyére. – Már a 80-as években
feltárták egy bencés apátság romjait a közelben, de hiába sejtették, hogy a templomhoz egy világi település is tartozhatott,
a munka akkor abbamaradt – mondja a
feltárás vezetője, Terei György, a Budapesti
Történeti Múzeum régésze. A feltárások

remek játékkal keltett vidám hangulatot. A közönség hosszan tartó tapssal
jutalmazta a produkciót.
A mesék – a műfajra jellemzően
– nemcsak a mindannyiunkban megbúvó gyermeki vágyak kiélésének adnak teret, hanem görbe tükörként mutatják be oly gyakran elkövetett oktalan
cselekedeteinket, jól ismert hibáinkat,
szemérmesen elnézett jellemgyengeségeinket. Ezért előadásuk sokkal többet
jelent a hagyományápolásnál: nemcsak elvarázsolnak, de önmagunk valóságával is szembesítenek bennünket, hogy a szórakozást a ráeszmélés
pillanatai váltsák fel.
A tehetséges művészek műsora már
több mint két éve formálódik folyamatosan, és mint elmondták, aki a mostani estét elmulasztotta, ne bánkódjék, mert ahol
vásári forgatag van, ott szinte mindig meg
lehet őket találni.
Szamos Márton

hallhatott a közönség, és több művészbarátja köszöntötte táncos és zenei produkcióval a festőt.
Szentandrássy István 1957. augusztus
26-án született Budapesten, s három évtizede foglalkozik festészettel. Mestereinek
a nagy reneszánsz festőket és Péli Tamást
tekinti. Alkotásaiból a világ számos országában rendeztek már kiállítást, Bécsben,

Prágában, Münchenben, New Yorkban
gyönyörködhettek festményeiben. Munkásságáért 1999-ben a Kisebbségekért Díjat érdemelte ki, többször részesült nívódíjban, a Pro Urbe Budapest díjat 1995-ben,
a Pro Urbe XI. Kerületért díjat 1997-ben
kapta meg. E kitüntetésekkel az adományozók elismerték, hogy Szentandrássy
művészete erőteljesen hozzájárult az európai és a hazai cigány kultúra megőrzéséhez. Jelenleg a cigányok vallástörténetét
bemutató nagy pannóján dolgozik.
Első pillantásra is meggyőződhetünk a művész különleges tehetségéről.
Felfokozott expresszivitás és letisztult jelképalkotás jellemzi festményeit.
Munkásságának kiemelkedő darabjai
az ikonszerűen stilizált Madonna-képek. Csodálatos emberarcok, szépséges
öregemberek, méltósággal gyönyörű aszszonyok, a legendák káprázatos világa,
virágszerűen egybefonódó testek, elszomorítóan valóságos történetek jelennek
meg vásznain. Olyan világot jelenít meg
– álomszerűen, mégis szívbemarkolóan
reálisan –, amelytől nem szívesen szakadunk el, és amelyet minél jobban szeretnénk átélni, érteni.
A kiállítás augusztus 31-ig naponta
10-18 óra között látható a Dorottya utca 2.
alatti Esély Galériában.
M. I.

HIRDETÉS
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Hirdessen mostantól Ön is az ÚJBUDÁBAN
APRÓHIRDETÉSEK: 8–20 szóig: 104 Ft/szó+áfa, 20–40 szóig:
156 Ft/szó+áfa. Az apróhirdetésnél 8 szó díja a minimális tarifa,
és 40 szó a maximális terjedelem.

A legtöbbször igénybevett hirdetési felületeink árlistája:
oldal/hasáb

méret (mm)

fekete-fehér

színes

1/1 álló

282 x 421

-

385 000

1/2 fekvő

282 x 209

-

188 000

1/4 álló

140 x 209

-

121 000

1/8 fekvő

140 x 103

65 000

72 000

2/103 fekvő

110 x 103

80 000

100 000

1/66 álló

53 x 74

22 000

27 000

hirdetési csík

282 x 66

-

145 000

hirdetési csík

282 x 33

-

95 000
Az árak az áfá-t nem tartalmazzák.

Apróhirdetés-felvétel a szerkesztőségben: hétfő–csütörtök 9.00–15.30.
1111 Budapest, Szent Gellért tér 1–3. Telefon: 372-0960.

A keretes hirdetésekkel és a kedvezményekkel kapcsolatban
hívja a 06/30/9925-866-os számon médiatanácsadónkat.

LAKÁS-INGATLAN

BÉRLEMÉNY

KERESÜNK-kínálunk eladó-kiadó lakásokat,
házakat, telkeket. Teljes körű, gyors, korrekt ügyintézés. 10 éve folyamatosan működő ingatlaniroda. 315-0031. www.amadex.hu
BANALP Ingatlaniroda keres-kínál eladó-kiadó lakásokat, házakat, építési telkeket. 14 éves
szakmai tapasztalat.
361-4287, 385-4887. www.banalp.hu
ÜRÖMÖN, zöldövezetben új építésű, szállodai
szintű szolgáltatással és egészségügyi ellátással
önálló apartmanok öröklési lehetőséggel még
leköthetők. Contractors Kft. 1086 Bp., Üllői út 14.
Tel.: 317-0890, 06/20/912-5831.
FEHÉRVÁRI ÚT – Etele út sarkán lévő tehermentes szövetkezeti lakás magánszemélytől eladó. 50 m2, napfényes, két külön bejáratú szoba,
részben felújított. Pince+tároló-szárítóhelyiség
van. Tel.: 06/30/425-1510.
XI., BEREGSZÁSZ úton 54 m2-es lakás eladó.
06/20/445-2455.
BUDAÖRSI út – Muskotály utcára néző II.
emeleti, 117 m2-es, nívós, belsőépítész által tervezett, cirkófűtéses lakás, alacsony közös költséggel
sürgősen, reális áron eladó. 06/30/944-5444.
INGATLANIRODÁNK keres eladó és kiadó
lakásokat ügyfelei részére.
06/20/465-2065, 06/20/342-9990, 302-2778.
BUDAI Ingatlaniroda keres-kínál ügyfelei részére eladó ingatlanokat a kerületben.
315-1020. www.budagold.hu
SAJÁT részemre keresek legalább 2,5 szobás,
zöldövezeti, téglaépítésű, világos, csendes lakást jó
tömegközlekedésnél. Tel.: 06/30/440-1452.
BARANYAI utcára néző, második emeleti,
erkélyes, konvektoros, felújított lakás 19 000 000
Ft-ért, tulajdonostól eladó. 06/20/354-4846.
PILISSZENTLÁSZLÓN lakóház eladó, elcserélhető. 150 négyszögöles telken, 47 m2-es szuterénes, részben felújított ház. Eladási ára: 14 M Ft.
Tel.: 06/30/372-8344.
XI., MADÁRHEGYEN 1310 m2-es építési telek
közművesítés előtt 28 M Ft-ért eladó.
Tel.: 249-3006.
XI. KERÜLET, Siroki utcában eladó egy 4. emeleti, 66 m2-es, 2,5 szobás, napfényes, fiatalosan felújított lakás. Irányár: 18,5 M. 06/20/925-2718.
ÜZLETHELYISÉG tulajdonjoga eladó, 27 m2,
Budafoki út 38. mellett, a Földhivatallal szemben.
Villany, gáz, vízóra, WC, mosdó. Érdeklődni a
06/70/259-0300-ás telefonszámon.
XI., MADÁRHEGYEN 552 m2-es telekhányad
(fél építési telek) 12,5 millióért eladó.
Tel.: 249-3006.
A BOCSKAI úton lakottan eladó 59 m2-es, 2
szobás, vízórás, egyedi fűtéses, földszinti lakás.
Érdeklődni a 06/70/259-0300-ás telefonon.
GARZONLAKÁS eladó a Műszaki Egyetem
kollégiuma közelében (Szerémi sor). Téglaházban,
IV. emeleti (lift van), vízórás. 06/30/329-8995.
VELENCEFÜRDŐN 52 m2-es nyaraló eladó.
8,5 M Ft. Tel.: 206-5851.
BUDATÉTÉNYBEN 51 m2-es, zöldövezeti, 1+2
félszobás, cirkófűtéses társasházi öröklakásom
eladó. 13,5 M Ft. 275-0645.
XI., MADÁRHEGYI telkek adásvételének
közvetítése. Telekalakítás, közműszervezés.
Madárhegyi Ingatlaniroda. Tel.: 249-3006.
1,5–2 SZOBÁS, emeleti, csendes, újszerű állapotú, gázfűtéses lakást keresek készpénzfizetéssel.
06/30/989-9532.

BUDAI ingatlaniroda keres-kínál ügyfelei részére kiadó ingatlanokat a kerületben.
315-1020. www.budagold.hu
SZÉPSÉGSZALONBAN vagy természetgyógyászati rendelőben helyiséget (12 m2) keresek
heti 3x4 órára, fülakupunktúrás tevékenység végzésére. Telefon: 06/70/245-6210.
SZEPTEMBER 1-jével kiadó a Tétényi út
25-27. sz. alatt (Szent Imre kórházzal szemben)
kétszobás, 50 m2-es, parkettás, bútorozatlan, beépített erkélyes, felújított panellakás. Két szoba
összkomfort. Lakásnak, irodának, rendelőnek
kiváló. Jelentkezés az esti órákban telefonon a
789-1627-es számon.

GARÁZS
GARÁZS kiadó XI., Bikszádi út 26/b. 466-0731 este.

OKTATÁS
ANGOL-, német-, francia-, spanyol-, olaszórák
igény szerint. 201-3139.
ÁLLAMILAG elismert dajka, pedagógiai aszszisztens és gyógypedagógiai asszisztens szakképzés. Kasza Szakképzési Központ: 276-5918.
ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsgára felkészítés
gyerekeknek, felnőtteknek.
Tel.: 06/30/2540-414, 209-3175.
MATEMATIKA-, fizika-, kémiaoktatás általános iskolásoktól egyetemistákig.
385-3280, Obádovics.
MATEMATIKUS nyolcadikosokat, középiskolásokat, egyetemistákat tanít egyénileg!
Tel.: 365-2969.
TANDÍJMENTES felnőttoktatás a Széchenyi
Gimnázium esti vagy levelező tagozatán 1118
Bp., Rimaszombati út 2-4.
Felvilágosítás a 310-2948-as telefonon.
ANGOLTANÍTÁS kezdő szinttől nyelvvizsgákig tanárnál, Gazdagréten.
06/20/585-4515, 246-8246.
ANGOL-NÉMET nyelv tanítását, nyelvvizsgafelkészítést vállal nyelvtanár minden korosztálynak. Házhoz is megyek.
246-6869, 06/70/540-3337, 06/20/517-6873.
TANFOLYAMAINK: gépírás (60 óra) ECDL
(140 óra). Jelentkezési határidő szeptember 8.
Információ: Szabó Lászlóné: 466-6248.
MATEMATIKA, fizika, kémia, analízis, valószínűség-számítás középiskolásoknak, egyetemistáknak. 06/70/218-9000.
MATEMATIKAOKTATÁS egyénileg a
Kosztolányi tértől nem messze. 365-4771.
MATEMATIKAOKTATÁS Kelenföldön, minden korosztálynak. 205-6732, Rudas Katalin.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
GÁZBOJLEREK, konvektorok, cirkók javítása,
villanybojler vízkőtelenítése, csapok, WC-k javítása azonnal, garanciával.
359-5033, 06/30/924-8010.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornaszerviz! XI.
kerületi gyorsszolgálat. Lefolyótisztítás falbontás
nélkül, azonnal. Csatornák, lefolyók javítása, cseréje, építése. Vízvezeték-szerelés.
228-6193, 06/30/921-0948.
VÍZSZERELÉS, duguláselhárítás, fűtésszerelés
A-Z-ig. 402-0627, 06/70/563-3917.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületieknek
azonnal. Falbontás nélkül, több évtizedes gyakorlattal. 227-7210, 06/30/940-0748.
VÍZ-, gáz-, fűtésszerelés. Gebe. Kisebb javítástól a teljes felújításig. Csőrepedések, ázások
megszüntetése. Villanybojler-szerelés és vízkőmentesítés. Vízmérőszerelés, kerticsap-csere ásással. Mosógép, mosogatógép-bekötés.
Anyagbeszerzéssel, garanciával. Gebe László vízvezeték-szerelő mester.
207-2850, 06/30/942-0064, 06/30/949-2052.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Gebe. Tisztítás, zsírtalanítás, gyökértelenítés falbontás nélkül. Korszerű
gépekkel, több évtizedes gyakorlattal, garanciával.
207-2850, 06/30/942-0064, 06/30/949-2052.
GÁZ-, víz-, központi fűtés-, csatorna szerelése,
tervezése, Gázműveknél átadása. Gázkészülékek
javítása. Tel.: 06/30/944-6513, Nagy László épületgépész.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő
mester. 06/20/934-4664, 246-9021. Elmű által minősített vállalkozás.
VÍZSZERELÉS-duguláselhárítás gyorsszolgálat. Csőtörések, csapcserék, javítások hétvégén is.
06/30/200-9905, 06/70/501-7457.
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, csőrepedések
javítása, duguláselhárítás, műszeres csőrepedés-keresés, vezetékcsere ásással, hétvégén is.
Garanciával. 06/30/914-3588.
VÍZ-FŰTÉSSZERELÉS, teljes felújítás, ázások
megszüntetése, készülékek javítása, cseréje garanciával. Balázs János épületgépész technikus.
362-4050, 06/20/917-0697.
VILLANYSZERELŐ. Kisebb munkákat vállalok. Tel.: 246-9953, 06/30/947-6036.
VILLANYSZERELÉS, felújítás, hibaelhárítás
azonnal! Megbízható áron!
246-0927, 06/20/926-1533.
GÁZ-, fűtés-, vízvezeték- és készülékszerelés,
felújítás, karbantartás közintézményeknek, lakosságnak. Teljes ügyintézéssel, garanciával.
T.: 06/30/971-8792, 06/30/630-7862, 203-0809.
VILLANYSZERELÉS, gyorsszolgálat, hibaelhárítás garanciával azonnalra, minden nap.
06/20/926-4154.
CSŐTÖRÉS? A hiba helyének műszeres megállapítása földben, padlóban. Társasházak vízveszteségének elemzése. Kőrösi Zsolt.
246-5464, 06/30/296-0198, 06/30/740-3689.
BUDAI Gyorsszerviz FÉG-gázkészülékek, víz-,
gáz-, fűtésszerelés, csőtörések, csapok, WC-tartályok javítása, duguláselhárítás, fürdőszoba-felújítás burkolással is. Díjtalan kiszállás. Használt gázkészülék adásvétele. 420-4484, 06/20/321-8707.
KERÜLETI gyorsszerviz: duguláselhárítás, víz-,
villany-, gázkészülék-szerelés, javítás 0-24-ig.
Hétvégén is. Garanciával.
321-3174, 06/70/609-2550.
LAKOSSÁGI gyorsszerviz, duguláselhárítás,
víz-, gáz-, fűtés-, villanyszerelés, készülékjavítás,
0-24-ig. Hétvégén is. 291-2800, 06/20/334-3437.
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, WC-k, csapok,
csőtörések javítása aznap.
Tel.: 215-0250. www.vizszereles.hu
FÉG gázkészülékek szakszervize, vízmelegítők,
cirkók, konvektorok javítása aznap.
Tel.: 215-0250. XI., Karcag u. 28.
GÁZKÉSZÜLÉKEK nyári, 25%-os, kedvezményes cseréje, javítása, tűzhelyek, konvektorok,
vízmelegítők. Tel.: reggel és este 7–9 óra között
466-6113, 06/30/212-4693.

Közalapítványok 2004. évi beszámolói
helyzetének figyelembevétele mellett. Az 1%-os MÉRLEGADATOK:
szja utalás lehetőséget biztosított a szociális keret a. befektetett eszközök:
növelésére, illetve a közhasznú célok fedezetére. A
tárgyi eszközök:
Közhasznú jelentést a képviselő-testület a 184/2005./ b. forgóeszközök:
XI.ÖNK./V.19./ sz. határozatával elfogadta.
pénzeszközök:
Farkas Ferenc kuratóriumi elnök
Az összes bevétel 279,81%-a a bázisévnek. Ebben
eszközök összesen:
kiemelt jelentőségű a külső támogató befizetései. Az EREDMÉNYKIMUTATÁS:
c. saját tőke:
önkormányzat szociális célokra a költségvetésében 1. alapítótól kapott támogatás:
10 040
induló tőke:
meghatározott összeget fordít. A Közalapítvány a 2. egyéb támogatás:
27 039
i. tőkeváltozás:
szociális ellátó rendszerből, annak normativitása 3. a.) egyéb bevétel:
9769
ii.tárgyévi eredmény:
miatt kiszorult, kerületi lakosok krízishelyzetének
b.) szja 1%-os utalás:
460
kisegítésével – fűtési díjak, és egyéb közüzemi díjak, összes közhasznú bevétel:
47 308 d. kötelezettségek:
közös költség elmaradások – együttesen díjhátra- közhasznú tevekenység ráfordításai:
i. rövid lejáratú kötelezettségek:
36 160
lékok támogatásával végzi a mindenkori pénzügyi tárgyévi közhasznú eredmény:
források összesen:
11 148

A VICUS XI. Közalapítvány 2004. évi
közhasznú beszámolójának kiemelt
adatai (ezer Ft-ban). A Közalapítvány
közhasznú minősítésű.

A XI. kerület Közbiztonságáért
Közalapítvány 2004. évi közhasznú
beszámolójának kiemelt adatai
(ezer Ft-ban).
A Közalapítvány közhasznú minősítésű.
Az összes bevétel 192.88%-a a bázisévnek. Ebben kiemelt
az önkormányzatnak a közbiztonságra szánt támogatása,
amely duplája a 2003. évinek. Ugyancsak megduplázódott
az egyéni befizetések, illetve a vállalkozások támogatása
is. A ráfordítás 159,38%-os teljesítésű, a 2005. évre átjött beruházások és személyi jellegű kifizetések fedezete
miatt. Az szja utalások a XI. kerületi Rendőrkapitányság
használatára adott gépkocsifejlesztések forrását növelte. A
Közalapítvány támogatóinak felsorolását a képviselő-testületi ülésen megtárgyalt Közhasznú jelentés tartalmazza.
A Közhasznú jelentést a képviselő-testület a 185/2005./
XI.ÖNK./V.19./ sz. határozatával elfogadta.
Bánsági György kuratóriumi elnök

MÉRLEGADATOK:
a. befektetett eszközök:
tárgyi eszközök:
b. forgóeszközök:
követelések:
pénzeszközök:
c. aktív időbeli elhatárolások:
eszközök összesen:
d. saját tőke:
induló tőke:
tőkeváltozás:
tárgyévi eredmény:
e. kötelezettségek:
f. passzív időbeli elhatárolások:
források összesen:

31 281
31 281
21 874
761
21 113
866
54 021
45 176
5975
26 486
12 715
578
8267
54 021

EREDMÉNYKIMUTATÁS:
1. alapítótól kapott támogatás:
2. egyéb támogatás:
3. a.) egyéb bevétel:
b.) szja 1%-os utalás:
összes közhasznú bevétel:
közhasznú tevekenység ráfordításai:
tárgyévi közhasznú eredmény:

40 000
24 559
4030
674
69 263
56 548
12 715

ÚJBUDA 2005. AUGUSZTUS 17.

351
351
15 498
15 498
15 849
15 746
5158
-1560
11 148
103
103
15 849

VÍZÓRÁK, locsoló vízórák, almérők teljes körű
ügyintézéssel. 455-0913. www.vizszereles.hu
VILLANYSZERELÉS gyorsszolgálat, hibaelhárítás, javítások, felújítások még aznap, garanciával.
455-0912. XI., Karcag u. 28. www.lakasszerviz.hu
LAKÁSSZERVIZ, víz-, gáz-, fűtésszerelés, villanyszerelés, vízszerelés, duguláselhárítás a bejelentés napján. 216-2603. XI., Karcag u. 28.
www.lakasszerviz.hu
GÁZKÉSZÜLÉKEK cseréje, áthelyezése, javítása aznap, garanciával.
Tel.: 216-2603. www.futesszereles.hu
VILLANY-, vízszerelés, bojlerek, villámhárítók
szerelése, javítása. Anyagbeszerzéssel, garanciával.
310-4018, 06/20/915-2678.
FŰTÉS-, víz-, gázszerelést, gázkészülékek javítását, cseréjét, fürdőszobák felújítását, komplett
fűtésrendszerek kialakítását vállaljuk.
Tel.: 06/20/823-4528, 06/20/823-2106,
06/20/386-6612, 06/20/360-6903.

LAKÁSSZERVIZ
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, parkettázást,
tapétázást, mázolást, csempézést ingyenes takarítással vállal kisiparos. 202-2505, 06/30/251-3800.
TELJES körű lakásfelújítást vállalunk garanciával, bútormozgatással. 06/70/312-7991, 260-7534.
REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, napellenző,
szúnyogháló készítése, javítása.
Tel.: 356-4840, 06/30/954-4894.
ZÁRMESTER gyorsszolgálat! Ajtónyitás, zárszerelés, betörésbiztos hevederzár-szerelés, lakatosmunkák, rácsok. 06/30/961-3794.
TETŐTŐL a pincéig! Lakás-, házfelújítás minden
szakmában, kerületi referenciákkal, magyar szakemberekkel. Ingyenes árajánlattal, gyors kezdéssel.
Tétény-Épszer Kft. 226-4539, 06/20/946-7557.
TETŐSZIGETELÉS 10 év garanciával, referenciákkal. 4 Pillér Kft. 06/30/931-5495, 405-4603.

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás tisztaságitól a díszítőfestésig, anyagbeszerzéssel, bútormozgatással, fóliatakarással, sittelszállítással, garanciával. Érettségizett, hazai szakemberek.
06/70/505-5855, www. mesterfesto.hu
KÁRPITOS vállalja modern és stílbútorok
áthúzását, javítását. Ingyenes felmérés, szállítás.
Rieder György kárpitos. Tel.: 256-8285.
GARANCIÁVAL vállalok: csempézést, padlóburkolást, kőművesmunkát, vízszerelést. Azonnali
kezdés. Tel.: 06/30/244-5634.
BUDAI Szolgáltató. Alu-, fa-, műanyagredőnyök, roletta, reluxa, szalagfüggöny. Elektromos,
hagyományos cseréje, javítása.
06/30/308-0609, 7-20-ig.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával
(Hajdúsági, Whirlpool, Zanussi stb.), hétvégén is.
Tel.: 207-3971.
HŰTŐGÉPSZERELŐ gyorsszolgálat a kerületben. Fagyasztószekrények, hűtőszekrények
helyszíni javítása írásos garanciával, hétvégén is.
Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Tel.: 291-4633 vagy 06/30/932-8870.
VILLANYBOJLEREK vízkőtelenítése, karbantartása, villanytűzhelyek.
06/30/9606-590, 06/20/583-3307. Gelka-Sztár.
HŰTŐGÉPJAVÍTÁS 3 órán belül! Lehel,
Zanussi, Gorenje, Whirlpool és orosz hűtők szakszerű javítása garanciával. Hétvégén is! Nyugdíjas
kedvezmény! T.: 215-6287, 06/30/222-0968.
VILLANYBOJLER szakszervize, javítás, vízkőtelenítés, csere aznap, garanciával. Tel.: 216-2603.
XI., Karcag u. 28. www.lakasszerviz.hu
HŰTŐGÉPEK kijavítása lakásnál szakszerűen,
egész nap 7-22-ig. 420-7574, 06/20/386-6936.
BOJLER vízkőtelenítése, cseréje, javítása, csapok, WC-tartályok, mosogatók bekötése, javítása,

KERTI munkák, fűnyírás, sövénynyírás, fakivágás, telepítés a legkisebb munkától.
Tel.: 06/20/411-4349, 789-3958.
FUVARVÁLLALÁS, zárt dobozos 3,5x2x2 mes rakterű kisteher-gépkocsival Budáról!
Telefon: 06/70/316-1533, 395-1217. Sziráki.
TAKARÍTÁST, ablak- és szőnyegtisztítást,
házvezetőnői szolgáltatást vállalunk magánszemélyek, közületek, cégek részére. Kedvező árak.
Teljes körű garancia, minőség!
Tel.: 06/30/456-0196.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, csomagolás
ingyen dobozokkal, zongoraszállítás. Budapesti
Teher. 250-0698, 06/20/411-6655.
KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen! Ingyenes
pótkocsi, dobozok. Bauer-Teher.
292-1612, 06/30/944-3717.
SZŐNYEGTISZTÍTÁS mélymosással, vegytisztítás, szegés minden típusú szőnyeg szakszerű
tisztítása. Garanciával, hétvégén is. 2 nap alatt.
490-890 Ft/m2 áron.
Tel.: 06/20/804-2936, 06/30/958-8693.
BETÖRÉS elleni védelem. Ajtó-ablakrács,
ollósrács készítése, galériaépítés, redőnyjavítás,
zárszerelések, hevederzár, „ajtónyitás”, kerítéskapu
javítása, készítése, lakatosmunkák elvégzése, javítása garanciával!!!
Tel.: 303-7060, mobil: 06/20/591-0774.
VÁLLALJUK társasházak kezelését, közös képviseletét. Teljes körű ügyintézés!
06/20/316-1499, 209-4829.
REFERENCIÁVAL rendelkező, leinformálható, középkorú hölgy gyakorlattal idősgondozást,
vagy gyermekfelügyeletet vállal.
Telefon: 06/20/473-1176.
AUTÓINDÍTÓ-GENERÁTOR szerviz-segélyszolgálat. Számlázás 0%-os áfá-val. 365-8252.
TÁRSASHÁZAK könyvelését vállalom visszamenőleg is. Érdeklődni lehet a 06/20/232-3092-es
telefonszámon.

Ajtó? Ablak? BUDALUX!
Az igényes egyedi nyílászáró
DECEUNINCK ötkamrás
Belga profilrendszer
SIEGENIA német biztonsági vasalat,
Hővisszaverő üveggel alapáron!
Panelba bontástiszta csere.
Minőség közvetlenül a gyártótól:
Kelenföldön a Csurgói út 15-ből.
Tel.: 208-5555, 208-4444, Fax: 208-1828.
CSEMPE, padlólap, mozaik, szaniter! Az olcsótól az exkluzívig. A XI. és XII. kerületekben ingyenes házhozszállítás. Piastrella Kft. Villányi út 46.
Tel.: 385-4349.
FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást,
tapétázást hosszú távú garanciával.
285-2882, 06/30/251-5872.
FESTÉST, mázolást, tapétázást vállalok mestervizsgával. Tiszta munka.
Tel.: 209-5894, 06/30/399-4023.
CSEMPÉZÉST, szobafestést, kőművesmunkát,
vízvezeték-szerelést, lakástakarítást azonnalra is
vállalok. 227-4896, 06/30/975-0053.
ASZTALOS-, lakatosmunkák készítéstől a legkisebb javításig. Tel.: 06/20/411-4349, 789-3958.
MINDENFÉLE tető, bádogos és tető kőműves
munkát vállalok garanciával.
T.: 267-5234, mb.: 06/20/926-8321.
REDŐNY javítása, újak gyártása, reluxa, szalagfüggöny készítése, javítása. 370-4932.
REDŐNYÖS munkák készítése, javítása, napellenző. Érd.: 229-0319, 06/20/984-1742.
FESTÉS, mázolás, tapétázás. Olcsón, szépen,
garanciával. Török.
Tel.: 208-1520, 06/30/954-8559.
REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, harmonikaajtó, szúnyogháló készítése, javítása garanciával,
ingyenes felméréssel. 06/30/964-8876, 213-2033.
CSEMPÉZÉST, padlóburkolást vállalok rövid
határidővel, garanciával.
06/20/578-0073, 206-3579.
LAKÁSFELÚJÍTÁS, építés A-Z-ig. Nyílászárók
beépítése. Festést, burkolást, lakatosmunkát, ácsmunkát vállalunk referenciával.
06/30/223-4729, este 285-8079.
ABLAKSZIGETELÉS! Ajtók, ablakok utólagos
szigetelése szilikongumival, garanciával, referenciával. 06/20/494-3657.
REDŐNY-, reluxa-, szúnyogháló-készítés, -javítás garanciával. 06/20/488-3378, 06/30/223-0694.
SZOBAFESTÉS mázolás, tapétázás bútormozgatással, fóliázással, garanciával.
T.: 06/30/243-2908.
TETŐSZIGETELÉS és teraszszigetelés 10-1215 év garanciával, utólagos falszigetelés, tetőfedő-,
bádogos munkák. Épületfelújítás, hőszigetelés,
egyéb építési és szakipari munkák, épületgépészeti-, villanyszerelő-munkák végzését vállalja a
15 éves ÉPSZAKKER Kft.
326-5312, 1022 Bp., Törökvész út 16/b.
PARKETTÁZÁST, csiszolást, lakkozást, javítást,
PVC-szőnyegfektetést vállalok. 06/30/231-3807.
CSEMPÉZÉST, hidegpadló-burkolást, szobafestést, kőművesmunkákat vállalok.
06/30/975-0053, 226-9540.
ÜVEGEZÉS háznál még ma, de holnap biztos.
Számlánkat a biztosítók visszafizetik. Strenglass
Üvegező Bt. XI., Őrmezei út 55.
Telefon: 310-4116, 06/30/281-1457.
REDŐNY, reluxa, napellenző, vászonroló, szalagfüggöny, szúnyogháló nagy árengedménnyel.
246-8946, 06/30/984-6090.
MŰKŐKÉSZÍTÉST, -javítást vállalok! Lépcsők,
rámpák, teraszok készítése, javítása.
Telefonszám: 06/20/462-1851.

komplett vízhálózat szerelése burkolással.
T.: 06/30/223-4729, este: 285-8079.
TISZTELT megrendelőim! Vállalom minden
típusú hagyományos és automata mosógép, villanytűzhely javítását. Villanybojlerek tisztítását,
szervizelését. Tisztelettel: ifj. Sablyán Ferenc,
246-8324 vagy 06/30/200-6688.

TV-ANTENNA-SZÁMÍTÓGÉP
SZÍNESTÉVÉ-JAVÍTÁS! Orion, Videoton,
ITT-Nokia, Dual, Schneider televíziók helyszíni
javítása azonnal, villamosmérnöki végzettséggel,
garanciával! 06/20/531-7638.
ANTENNASZERELÉS, javítás, bővítés földi,
műholdas, mikrós gyakorlattal, akciók.
201-5368, 06/20/537-6281.
GRUNDIG, Samsung, Sony, Orion, Videoton és
minden egyéb televízió, videó, hifi, DVD javítása,
garanciával. 06/30/982-4666, 275-6211.
VILLAMOSMÉRNÖK vállal számítógép-javítást, bővítést, vírusmentesítést, rendszer-helyreállítást helyszíni kiszállással. 06/30/931-5787.
SZÁMÍTÓGÉP-SZERELÉS lakáson, software,
hardware nonstop. 06/20/328-0952, 215-7476.
SZÍNES tv, videó, hifi és egyéb híradásipari termékek javítása garanciával, helyszínen is. Javítás
esetén ingyenes kiszállás: Belka, 06/20/323-2665.

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés, fuvarvállalás. 403-9357, 06/20/972-0347.
KONTÉNERES sitt-, sóder-, homok-, hulladékés termőföldszállítás. 06/20/944-4759.
MŰBÚTORASZTALOS vállalja antik-, stílbútorok restaurálását, készítését. 06/30/944-2206.
SZŐNYEGTISZTÍTÓGÉP-KÖLCSÖNZÉS
házhozszállítással, ablaktisztítás, nagytakarítás
azonnalra. Irodatakarítás, szőnyeg-, kárpittisztítás
helyszínen.
06/20/981-5412, 420-5830, 06/30/417-9525.
LOMTALANÍTÁS, költöztetés, sittszállítás, pince-, padlástakarítás. 204-5172, 06/30/921-5983.
KERTGONDOZÁS, növényültetés, fakivágás,
fűnyírás, sövényvágás, kerítésfestés, permetezés
szakértelemmel, lélekkel. 06/30/4186-663.
KERT-, telek-, tereprendezés, bozótirtás, favágás, talajcsere, gyepesítés, permetezés, kerítés-,
járda-, térkő-lerakás garanciával. Egyéb kerttel,
telekkel kapcsolatos munkák kivitelezése.
273-0369, 06/20/947-5830.
TÁRSASHÁZAK figyelem! http://benke.
cedasy.com, Benke Tamás, üzenet tel.: 202-0513.
VARRÓGÉPJAVÍTÁS, eladás, bérbeadás, alkatrész-árusítás. XII., Ugocsa u. 5. 213-8927.
FUVARVÁLLALÁS 3,5 tonnás dobozos, emelőhátfalas, nagyplatós tehergépkocsival, vidékre
is. Tel.: 06/20/923-9188.
KÖLTÖZTETÉS, áruszállítás, fuvarozás irodáknak, magánszemélyeknek, igény szerint hétvégén
is. 06/30/954-5928.
MEGBÍZHATÓ, becsületes, leinformálható férfi takarítást vállal. T.: 386-6103

SZŐNYEGTISZTÍTÁS

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

LAPSZABÁSZAT,
KONYHABÚTOR,
SZEKRÉNYSOROK,
IRODABÚTOR GARDRÓBOK
Helyszíni felmérés, egyedi tervek alapján
teljes körű kivitelezés
VIDÉKI NYARALÓKBAN IS,
REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ

www.referenczia.hu

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

SZŐNYEGTISZTÍTÁS

GYÓGYÁSZAT
DR. BÁNFALVI Teodóra bőrgyógyász-onkológus-kozmetológus rendelőjének új címe: XI.,
Bartók Béla út 57. Bejelentkezés: 466-8328.
ORTOPÉDIAI-gyermekortopédiai magánrendelés: dr. Kiss Sándor, XI., Bartók Béla út 57.
Bejelentkezés: 466-8328.
TISZTELT pácienseink! Rendelőnk mobiltelefonszáma megváltozott. Az új hívószám:
06/30/488-8126. dr. Kovács Ágnes fogszakorvos,
fogszabályozó szakorvos. 1094 Bp., Viola u. 43.
(Ferencváros, új építésű negyed.) Telefon/fax:
216-0891. Rendelési idő: hétfő, szerda, csütörtök:
14-19, kedd, péntek: 8-11 óráig.

RÉGISÉG
HIVATÁSOS szakbecsüs, azonnali készpénzfizetéssel vásárol antik-, stíl-, koloniálbútorokat,
festményeket, porcelánokat, ezüstöket, órákat,
kerámiákat, varrógépeket, zongorákat, írógépeket, rádiókat, szőrmebundákat, könyveket, hagyatékot kiürítéssel is. Szakbecsléssel, díjtalan
kiszállással.
Hívjon bizalommal: 06/20/452-5847.
SZŐNYEGBECSÜS vásárol régi, keleti szőnyegeket sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan.
Tel.: 06/30/456-3938.
GORKA, Gádor és Zsolnay kerámiákat vásárolna budai gyűjtő magas áron.
339-8084. www.magyarkeramia.hu
DÍJTALAN lakáskiürítéssel vásárolok bútort, mindenféle cserépdolgokat, festményeket.
„Szellő”, 06/30/347-7713.

KÖNYV
ANTIKVÁR Felvásárló Központ vásárol régi
könyveket, könyvgyűjteményeket, képes levelezőlapokat azonnali és díjtalan kiszállással.
340-3760, 06/30/922-0436, 354-0978.

VEGYES
APRÓK háza 2,5 éves kortól! Változatos tevékenységekkel! Ellátással.
214-4257, 06/20/927-8449.
ELADÓ 4 db 50 literes üvegballon, 20 db 20
literes boroskanna, 150 literes műanyaghordó.
Telefon: 318-3466.
A SZEPTEMBERBEN induló Rogers Óvoda
várja szülők és gyermekek jelentkezését.
Érdeklődni és jelentkezni lehet: Merényi Attiláné
(06/20/915-4233) vezető óvónőnél, Lipták Erika
(06/30/530-5356) óvodaszervezőnél.
ENERGOLUX mosógép, kitűnő, eladó 15 000
Ft. Mobil klíma, 2 éves, alig használt 39 000 Ft.
Tel.: 365-8252, 319-5257.
ELADÓ Fiat Seicento kisautó. 1999-es, kékmetál színű, 2007. májusig vizsgával. Hibátlan állapotban. Telefon: 06/23/416-225.
PIANÍNÓK legolcsóbban! Bérelhetők vagy
részletre vásárolhatók.
Tel.: 209-3247, 06/20/912-4845.
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ELADÓ LAKÁSOK!

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 röntgendiagnosztika 
dentál higiénia (ultrahangos fogkő-eltávolítás) 
 fogkozmetika fogfehérítés 
MOL EP szerződés 
Fogszabályozás minden szerdán és pénteken.
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Igényes,
rögzített és kivehető
fogszabályozó 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.


Budapest XI. kerület, Ibrahim
utcában háromszintes, 3 lakásos,
szabadon álló lakóépületben egy
emeleti és egy tetőtéri lakás eladó.

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



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