Év elején immár hagyományosan felkeresi az Újbuda a
kerület politikusait, némi viszsza- és előretekintésre kérve
őket. Ebben a számunkban
az önkormányzatban képviselettel rendelkező minden
párt egy-egy képviselőjét, valamint az alpolgármestereket
szólaltatjuk meg. Lakos Imre
alpolgármester, az SZDSZ frakcióvezetője, valamint Balás Piri
László, a Fidesz farkcióvezetője a következő számunkban
válaszol kérdéseinkre. Molnár
Gyula polgármester gondolatait ugyancsak későbbi
számunkban találhatják meg
olvasóink.
Összeállításunk a 4-5. oldalon.
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Tárcatámogatás

Korforduló

Ön is lehet...

A legmodernebb technológiával épül focipálya a
Bikás-parkban.

A Szent Imre Ház zsúfolásig
megtelt dísztermében Erdő
Péter tartott előadást.

A félrelépésre szánt hétvégét felbolygatja egy szekrényben megbúvó hulla.

Erős fél évet tervez a testület

Hogyan alakult a 2003-as esztendő
bűnügyi statisztikája a kerületben?

Konkrét számokról még nem beszélhetek, mert csak azután elemezhetjük
majd az Újbuda hasábjain is az adatokat, miután elkészült az ORFK és
a BRFK értékelése. Annyit azonban
elárulhatok, hogy a kitűzött céljainkat
jórészt sikerült elérni.
Hadd mondjam el, hogy kevés
helyi bűnöző tevékenykedik a kerü-

Sportcentrum Kelenföldön
Az Újbudán megvalósult és tervezett informatikai fejlesztésekről,
valamint a jövőbeni sportéletet
nagyban érintő beruházásokról
kérdeztük a területért felelős alpolgármestert, Görög Andrást.
n

A polgármester évértékelő beszédében a számos eredmény mellett
kifogásolta, hogy a kerületben tervezett informatikai fejlesztések nem
a megfelelő ütemben haladnak. Mint
a területért felelős alpolgármester,
miben látja ennek az okát?

informatikai rendszer alapgondolata
jó volt, azonban az átvett rendszer
egyáltalán nem működött. Az elmúlt
időszakban a hibák kijavítása, illetve a
dolgozók ilyen irányú képzése zajlott.
Felmerült egy új rendszer üzembeállítása is, de ettől eltekintettünk, mert
nem akartuk az önkormányzatot
plusz költségekbe verni.
n

A terület egészét tekintve eddig mi
valósult meg, és milyen beruházások
vannak előkészítés alatt?

Jelenleg átadás-átvétel alatt van az
információs kioszkrendszer, ami az
ügyféltájékoztatást egyszerűsíti le.
Ez lényegében egy érintőképernyős
terminálrendszert jelent, ami nemcsak az ügyfélszolgálati irodába, de
a kerület több pontjára kerül majd
kihelyezésre.

folytatás a 3. oldalon

Szándéknyilatkozat a 4-es metró építéséről
Lakos Imre alpolgármester és Molnár Gyula polgármester

majd. Három kerületi kitüntetésről
– Pro Urbe, Pro Communitate, Kiváló
sportoló, Kiváló edző – is ekkor születik döntés. Március 18-án számol be
tavalyi tevékenységéről részletesen a
kerületi rendőrkapitány, s ekkor kerül
sor az idei közművelődési megállapodások jóváhagyására.
Április 15-ére esik a tavalyi költségvetési rendelet negyedik negyedévi
módosítása és a tavalyi zárszámadás
elfogadása. Ekkor bírálják el számos
oktatási-nevelési intézmény vezetői
pályázatait.
Május 20-án már az idei költségvetési

A céljainkat jórészt elértük

n

Tovább bővül a kerület informatikai ellátottsága

Amikor egy évvel ezelőtt átvettük az
Önkormányzatot, papírforma szerint
egy működőképes belső informatikai
rendszert kellett volna átvennünk. Ez
többek között lehetővé tette volna,
hogy a képviselő-testület és a bizottságok munkáját elektronikus úton
készítsék elő és szervezzék. A belső

Czellér Ferenc Újbuda bűnügyi helyzetéről
Elmúlt egy év, ilyenkor szokásos
számba venni az elmúlt esztendő
eseményeit, eredményeit és tanulságait a rendőrségen is. Ez adott
okot arra, hogy leüljünk egy kis
beszélgetésre a kerület rendőrkapitányával, dr. Czellér Ferenc
ezredessel.

rendelet első negyedéves módosítása esedékes egységes szerkezetben.
Ekkor számolnak be tavalyi közhasznú tevékenységükről a közalapítványok, módosítják a kulturális koncepciót, valamint az önkormányzat
közművelődési feladatairól szóló
rendeletét. Megkezdik a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai, helyi
nevelési és minőségirányítási programjainak áttekintését, jóváhagyását,
amit június 17-én folytatnak. Ekkor

Zih Zsolt

A testületi üléseket a TV 11 képernyőjén rendszeresen nyomon követők kedvéért előrebocsátjuk, hogy
ezúttal módosították a képviselők a
Szervezeti és Működési Szabályzatot,
egyetlen szó, az általában új helyre került a 15.§ 1. bekezdésében. Ezentúl a
rendes ülések általában esnek a hónap
3. csütörtökére, de nem feltétlenül. A
változtatásra az ünnepek körüli „kavarodás” miatt volt szükség. A határozószó megőrzi a 14 órás kezdés vonatkozásában is az eddigi rugalmasságot:
„Rendes ülést a képviselő-testület
általában minden hónap harmadik
csütörtökjén 14 órakor tart.”
A testületi ülések időpontjai
továbbra is kiszámíthatóak, (például
januárban 15-ére esik az első, tehát
harmadik csütörtökre), illetve a változásokat is közli az Újbuda. Arról
is döntöttek a képviselők, hogy az
előttünk álló fél évben konkrét időpontban, illetve közelebbről most meg
nem határozott időpontban miről
kívánnak tárgyalni.
Január 15-én kerül sorra a vagyongazdálkodási koncepció, módosítják
az önkormányzati tulajdonú helyiségek elidegenítésének szabályait,
beszámolnak éves tevékenységükről

a szociális törvény hatálya alá tartozó
önkormányzati intézmények.
Február 19-én a legfontosabb
téma az idei költségvetés lesz, legtöbb napirend a gyermekvédelemmel,
ifjúsággal, játszóterekkel, oktatással
és az egészségüggyel foglalkozik

cikkünk a 9. oldalon

cikkünk a 3. oldalon

cikkünk a 2. oldalon

Saját közterület-felügyelete lehet Újbudának
Budapest Főváros XI. kerületi
Önkormányzat képviselő-testülete
december 18-án, csütörtökön 16
órától tartotta az év utolsó – tizedik – rendes ülését. A most megtárgyalt közel harminc témával
együtt, tavaly majd 300 napirendi
pontot vitattak meg 18 alkalommal
a képviselők, s ezek kétharmadát
nyílt üléseken, amelyeket a TV 11
egyenes adásban közvetíthetett, s
amelyekről az Újbuda is beszámolt.
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letben.
A
bűnelkövetők legalább
70-80 százaléka a VI.,
VII., VIII.
kerületből és
Budapest agglomerációs
övezetéből
érkezik hozzánk. Ami
Czellér Ferenc
az újdonságokat illeti, ezen a téren elsősorban az
új Móricz Zsigmond körtéri aluljáró
okozott kisebb problémákat, hiszen
közismert, hogy az aluljárók a tolvajok
és a rablók kedvenc terephelyeinek
számítanak. A Móricz Zsigmond
körtéren is volt egy rablássorozat, a

alkotják meg a csendrendeletet és az
egészségügyi koncepciót, döntenek
két kitüntetés adományozásáról – Pro
Medicina, Kiváló közszolgálatért –, és
a következő félév üléstervéről.
A fentiek a rendes ülések témái
közül valók, nem tudni, hogy folyamatban lévő fajsúlyos, illetve váratlan
ügyek mikor kerülhetnek a képviselő-testület elé. Ezek konkrét határidő
nélküli előterjesztések. Köztük van
kilenc kerületi szabályozási terv, mint
a Kopaszi gát, a volt Kinizsi laktanya
területe, vagy az Albertfalva központ.
folytatás a 2. oldalon

kollégáim azonban rövid idő alatt
elfogták az elkövetőket. Sok többletmunkát okozott két Duna-parti
szabadtéri szórakozóhely is. Szoros
összefüggésben a működésükkel 150200 bűncselekmény történik a közvetlen környezetükben évente. Több
ezer fiatal fordul meg náluk egy-egy
hétvégén. Azonban mindez nem lehet
csak a rendőrség problémája. A szórakozóhelyeknek is tenniük kell valamit
a vendégek biztonságáért.
n

A terv még mindig 2008 vége
Szándéknyilatkozatot írt alá a 4-es
metró építéséről szóló szerződés
jóváhagyásáról Medgyessy Péter
miniszterelnök és Demszky Gábor
főpolgármester december 22-én.
Ezt a metrószerződést változatlan formában a Fővárosi Közgyűlés, illetve a
kormány elé terjesztjük, ezt követően
pedig a pénzügyminiszterrel aláírom
a véglegesített szerződést – mondta
a főpolgármester az esemény helyszínén, a Földalatti Millenniumi
Múzeumban.
A Magyar Köztársaság polgárainak szeretném megköszönni azt,
hogy lehetővé teszik, hogy megépüljön a metró, hiszen abból a pénzből
épül meg a metró, amit ők tesznek a
költségvetéshez – mondta a miniszterelnök az ünnepélyes aláírás után.

Medgyessy Péter hozzátette: a városnak szüksége van a metróra, amely
– ha ma már működne – sokat könynyítene a város közlekedésén. A 4-es
metró építésére a 2004-es költségvetés
15,8 milliárd forintot irányoz elő.
László Csaba pénzügyminiszter
és Demszky Gábor főpolgármester
december közepén állapodott meg
a 4-es metró építését érintő finanszírozási kérdésekről. A szerződést
januárban a kormánynak és Fővárosi
Közgyűlésnek is jóvá kell hagyni,
majd ennek alapján írhatja alá a metrószerződést a magyar állam nevében
László Csaba pénzügyminiszter, illetve a főváros nevében Demszky Gábor
főpolgármester. A 4-es metró építésére a 2004-es költségvetés 15,8 milliárd
forintot irányoz elő.
(koncz)

Körtéri szilveszter ’2003

Sokat hallani a biztonsági őrök túlkapásairól, keménységéről...

Tény, hogy folyamatban van egy-két
büntetőeljárás ilyen okból. Nem könynyű utólag tisztázni, hogy pontosan
mi történt. A feljelentők rendszerint
azt állítják, hogy jogtalanul fizikai
erőszakot alkalmaztak ellenük. Az
őrök viszont azt mondják, nem volt
már más eszköz a kötekedő vendég
lecsillapítására.

folytatás a 7. oldalon

Révész Marianna

Újévi körkérdés

2

ÚJBUDA 2004. JANUÁR 7.

ÖNKORMÁNYZAT

A Hivatal ügyfélfogadási
rendje:
Hétfő:
Szerda:
Péntek:

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

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

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

Telefonszám: 372-4500

Az önkormányzat
internetes honlapja:
www.bp11.hu

Hírek
KÖZÖS KÉPVISELŐK KLUBJA

Január 12-én, 16 órakor a XI. ker.
Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal (Bocskai u. 39–41.)
földszinti nagytermében lesz
a Közös Képviselők Klubja
soron következő rendezvénye.
Ezúttal a társasházak és lakásszövetkezetek 2004. évi adózásával kapcsolatos tudnivalók
lesznek napirenden előadással
és konzultációval. A meghívott vendég Nagyné Szedeháti
Anita, az APEH osztályvezetője.
Kérdéseket előzetesen is el lehet
juttatni az önkormányzat lakásgazdálkodási önálló osztályához
(Bogyó u. 8.) Győrffy József
tanácsadó részére.
HANGVERSENY

Január 10-én 18.30 órakor a
Magyar Szentek Templomában
(Magyar Tudósok krt. 1., a
Petőfi híd budai hídfőjénél) a
Semmelweis Orvostudományi
Egyetem Kamarazenekara tart
hangversenyt. Az esemény szentmisével kezdődik, majd a kamarazenekar többek közt Bach,
Händel, Mozart, Monteverdi,
Vivaldi műveit adja elő. Vezényel:
Tardy László, közreműködnek:
Tarkó Magdolna, dr. Kelemen
László, dr. Hámori Katalin, dr.
Karlócai Kristóf, dr. Kolbe Ilona
és dr. Göbölyös Péter.

Pedagógus
díszdiplomák
A XI. kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal oktatási és
kulturális irodája felhívja a kerületben lakó idős pedagógusok
figyelmét, hogy akik 50, 60, 65
és 70 éve szerezték meg diplomájukat, díszoklevél megadása
iránti kérelmüket legkésőbb 2004.
február 15-ig szíveskedjenek beadni a XI. kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal oktatási és
kulturális irodájára (Erőmű u. 4.).
A kérelem mellékletként csatolni
kell az alábbiakat:
– rövid szakmai önéletrajz;
– első alkalommal igényelt
oklevél (aranyoklevél 50 év) esetén diplomamásolat és a pályán
eltöltött munkaviszony igazolása;
gyémánt (60), vas (65) és rubin
(70) oklevél igényléséhez az előző
díszoklevél másolata;
– személyi adatok, adószám,
taj-szám.

Saját közterület-felügyelete lehet Újbudának

Tárcatámogatás a műfüves focipályára

Ugyancsak nincs még időponthoz
kötve az Egészségügyi Szolgálat megszüntetése, az egészségügyi alapellátás körzeteinek módosítása, a
kerületi környezetvédelmi program,
a közlekedési, a lakásgazdálkodási
és a parkolási koncepció elfogadása.
Erre a félévre van betervezve a kerületben működő egyéni és társas
vállalkozások helyzetének vizsgálata,
a vállalkozásokat érintő helyi rendeletek hatásának elemzése.

A legmodernebb technológiával,
műfüves borítással új focipálya
épül a kelenföldi Bikás-parkban.

Erős fél évet tervez a testület

Kitüntetések, telekadó
Összefügg a fentiekkel számos döntése
a képviselő-testületnek. Módosították
a kitüntetésekről szóló rendeletet.
Ennek lényeges eleme, hogy ezentúl a
kerület egyéni országgyűlési képviselői is javaslattételi joggal élhetnek.
Kitüntetés, díj és elismerő cím adományozását a jövőben a polgármesternél
lehet kezdeményezni.
Módosították a képviselők az építmény- és telekadóról szóló rendeletet.
Ennek értelmében mentes az adó
alól az a beépítetlen belterületi telek,
amely ugyan nem áll építési tilalom
alatt, azonban a hatályos jogszabályok
alapján nem lehet rá építési engedélyt
kiadni. Az adómentesség feltétele,
hogy a fenti tényt az adott telekre a
helyi építésügyi hatóság egyedileg
igazolja, illetve az adott telken az adóalany vállalkozói tevékenységet ne
folytasson.

Helyiségek bérbeadása
Módosította a képviselő-testület az
önkormányzat tulajdonában álló
lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásáról szóló rendeletét. A módosítás lényege, hogy az
eddiginél pontosabban, precízebben
megfogalmazza a feltételeket a pályázat kiírásától egész az elbírálásig.
Olyan részletek lettek szabályozva,
hogy a kiírástól a beadásig legalább
harminc nap álljon a pályázók rendelkezésére, s lehetőleg ugyanennyi idő
alatt el is legyen bírálva a pályázat.
Nem lehet pályázó, aki csődeljárás, illetve felszámolás alatt áll, vagy a megelőző három éven belül bérleti díjjal,
helyi adóval tartozik az önkormányzatnak. Mindezek vonatkoznak azon
gazdasági társaságokra is, amelyeknek
tulajdonosa, vezető tisztségviselője az
adós, nem maga a társaság. Ha a győztes pályázó nem írja alá a szerződést,
a második legjobb ajánlattevővel kell
automatikusan aláírni a szerződést,
amennyiben a bíráló bizottság ilyen
ajánlattevőt megjelölt.

Iskolai eszközbeszerzések
A nevelési-oktatási intézmények
kötelező eszköz- és felszerelés-beszerzéseinek átütemezéséről is döntöttek
a képviselők. A korábbi hároméves
ütemezés 432 millió forintot tartalmazott, de csak 161 millió forintra
volt fedezet. Most a közoktatási törvény módosítása lehetővé tette, hogy
az igényeket újra felmérve öt évre
elnyújtva teljesítsék a kötelező minimális beszerzést az önkormányzatok
az Országos Közoktatási Értékelési
és Vizsgaközpont engedélye alapján.
Az új ütemezés szerint ebben a tanévben 58, a következő négyben pedig
egyformán 68,7 millió forint terheli az
önkormányzat költségvetését ezen a
soron, mindösszesen 333 millió forint
értékben.

Kötelezettségvállalások
Ez kötelezettségvállalás öt év költségvetését illetően. Hasonló döntés még
három ügyben született ezúttal a közbeszerzési eljárás időbeni lebonyolítása miatt. 22 millió forintot az idei

Megépül a lágymányosi uszoda

költségvetés terhére vállalt a testület,
hogy az önkormányzati fenntartású
intézményekből a veszélyes hulladéknak minősülő ételhulladékokat
elszállítsák. A parkfenntartási munkák elvégzésére a következő három
évben 110-110 millió forint fedezetet
biztosít a képviselő-testület, maximum 10 százalékos inflációs rátával.
Útkarbantartási munkálatokra az
idei költségvetésből már megszavazott a testület 150 millió forintot
novemberben. Ezúttal a következő
két évre vállaltak kötelezettséget
ugyancsak 150-150 millió forint értékben – maximum 10%-os inflációs
ráta figyelembevételével –, hogy a közbeszerzési eljárás a tárgyév előtt lefolytatható legyen, s az útjavítások ideális
időpontban megkezdődhessenek.
Névtelen közterületeket nevezett
el a képviselő-testület. Februártól
olyan szépcsengésű utcanevek lesznek a kerületben, mint Vadászhegyi,
Bordézsma, Nádorliget, Rózsabarack,
Kányakapu, Madárhegy.

Közterület-felügyelet
A kerület közterület-felügyeleti feladatainak ellátásáról is tárgyaltak
a képviselők. Az a döntés született,
hogy a Fővárosi Önkormányzattal
tárgyalásokat kell kezdeményezni
a Fővárosi Közterület-felügyelet
XI-XXII. kerületi alközpontjának
fejlesztése és működése tárgyában
1997-ben megkötött megállapodásnak a közterület-felügyeleti tevékenység hatékonyabb működését célzó
módosításáról, illetve egyes feladat és
hatáskörök átadásáról-átvételéről. Ez
előrevetíti azt a lehetséges megoldást,
hogy Újbuda saját kezébe veszi a közterület-felügyeletet, amelyről a vita során volt egy-egy udvarias megjegyzés,
de jellemzőbbnek mégiscsak a kerületi
lakosság egyöntetű elégedetlenségét
tolmácsoló kijelentések tekinthetőek.
A statisztika sem túlságosan rózsás:
napi átlagban, egész számban kifejezve fejenként két intézkedést foganatosítanak az ellenőrök.
Ez a Bertalan Lajos utca és a
Gellért tér sarka közötti rövid séta
kapcsán negyedóra alatt megoldható,
jellegét tekintve büntető, de nem megelőző, mert a következő negyedórától
már ott parkol az autós, ahol akar.
A kerület akkora, hogy mellékutcái
többségében emléktáblát sem lehetne
állítani az egyszer legalább ott járt
felügyelőknek. A kesernyés hangmegütéstől függetlenül a képviselő-testület
egységesnek tűnő szándéka, hogy ütőképes, korszerű, az itt élőkkel partneri
viszonyba lévő, komplex feladatkört
ellátó szervezet jöjjön létre.

Egyéb döntések
Módosították a Szorgos Kezek Kht.
alapító okiratát. Változott a név
– Újbuda Prizma XI. – a tevékenységi
kör és a törzstőke 10 millió forintos
megemelésére is sor került. A TV 11
közbiztonsági műsorának finanszírozására pályázat benyújtásáról határozott a testület. A szükséges összeg 80
százalékát, egymillió forintot szeretne
így elnyerni az önkormányzat a Média
11 Kft.-n keresztül, amelynek könyvvizsgálójával szerződést hosszabbítottak 2005. május 31-ig. Ugyancsak
az önkormányzat saját cégeit érinti,
hogy a Kelen Kft. beolvad a Budahold
Kft.-be. Ennek egyik felvonása, hogy
a beolvadó kft. ügyvezetőjének,
Keszthely Ferencnek visszavonták a
megbízatását, közös megegyezéssel
felbontották a munkaviszonyát, az
összeolvadásig, de legkésőbb év végéig díjazás nélkül Niederlander Pál,
a Budahold igazgatója látja el a Kelen
Kft. ügyvezetését is.
H. L.

pálya, a park körül futópálya, köteles
mászópályát terveznek a lerobbant
sportpályák helyére. A teljes beruhá-

Zih Zsolt

A Polgármesteri
Hivatal ügyfélfogadási rendje

Újbuda vezetése és országgyűlési képviselőink a miniszter úr társaságában

A terv megvalósításához 80 millió
forinttal járul hozzá az Ifjúsági és
Sportminisztérium – jelentette be
a tárca vezetője december 16-án,
amikor ellátogatott a kerületi önkormányzathoz. Gyurcsány Ferenc hozzátette: jó olyan célt támogatni, amiért
a helyiek is tesznek valamit.
Nem történik más, mint 140 ezer
újbudai visszakapja adójának egy
részét – mondta a sportminiszter,
amikor az önkormányzat épületében
megtekintette a kelenföldi sportcentrum terveit. Gyurcsány Ferenc bejelentette, hogy a XI. kerület a műfüves
pálya megvalósításához 80 millió
forint vissza nem térítendő pályázati
támogatást kapott. A futballpálya csak
egy lenne a számos újdonság közül,
hiszen négy kispálya, két kosárlabda-

zás értéke – a műfüves pályát nem
számolva – nettó 568 millió forint. A
kerületi vezetés ezt a beruházást már
jövőre elkezdi, amikor is a focipálya és
az új kosárlabdapályák készülnek el.
Újbuda polgármestere lapunknak
elmondta, hogy a további „menetrend” az anyagi lehetőségektől függ.
Molnár Gyula hozzátette, hogy a
létesítmény elsősorban a tömeg- és az
ifjúsági sport céljait szolgálja majd.
A találkozón szóba került, hogy
nem ez az egyetlen épülő, vagy tervezett nagyobb sportberuházás a
kerületben. Gyurcsány Ferenc sportés ifjúsági miniszter megerősítette,
megépül Lágymányoson az uszoda,
és belátható időn belül befejeződik a
Tüske Csarnok építése is.

Hatékonyabb apparátus

az összeggel, de
sok szempontból
racionálisabbnak
tűnt, hogy ezt a
költséget ne teljes
egészében a jövő
évben kelljen kifizetni, hanem egy
20 éves, alacsony
Molnár Tibor
kamatozású hitel
felvételével valósuljon meg a beruházás. Az első és legfontosabb feladata
a kft.-nek, hogy a vezetéssel együtt
meghatározza, milyen funkciókat kell
betölteni az épületnek. Ezt követheti
majd a tervezés és a költségvetés készítése. Ezzel párhuzamosan a kft. átveszi
az épület kezelését, és a konkrét terv ismeretében megkeresi a legmegfelelőbb
forrást a felújítás finanszírozására. A
forrás biztosítása után a jogszabályoknak megfelelően kiválasztják a kivitelezőt, aki már a nyáron megkezdheti a
munkálatokat.
Az épület 2005 első felében már
a XXI. századi követelményeknek
megfelelően tudja kiszolgálni az önkormányzati apparátust.

Új arcok:
Molnár Tibor
A kerületi képviselő-testület 2005.
december 31-ig Molnár Tibor 43
éves közgazdászt nevezte ki a Zsombolyai Ingatlanhasznosító Kft. ügyvezetőjének.
A társaság irányítja a Zsombolyai út
5. szám alatt található, csaknem 2500
négyzetméteres ingatlan felújítását,
átalakítását, amelybe a tervek szerint
2005 második felében költözhet az önkormányzat jelenleg négy telephelyen
működő apparátusa. Újbuda képviselő-testülete októberi ülésén határozta
el, hogy a Zsombolyai út 5. szám alatti
ingatlant 20 éves vagyonkezelésbe veszi a Kincstári Vagyonigazgatóságtól.
A 20 éves bérlet ára az épület teljes
körű felújítása, korszerűsítése. Ez
nagyjából 400-500 millió forintos költséget jelent – mondta el az ügyvezető.
Molnár Tibor hozzátette, hogy az önkormányzat rendelkezik ugyan ezzel

K. Zs.

Koncz Zsolt

Ajánlati felhívás hasznosításra
A Budapest Főváros XI. kerületi
Önkormányzat a tulajdonát képező
Budapest XI. ker. Bukarest u. (4376/40)
hrsz.-ú közterületen álló 293 m2 nagyságú felépítményt (volt Volánbusz-pályaudvar) – melyhez önálló telekrész
nem tartozik – hosszú távú (5-10 éves)
bérbeadás útján kívánja hasznosítani. A
hasznosítás célja elsősorban kulturális
feladatok ellátása, kiegészítve olyan vendéglátással, amely a környezet lakosságát
nem zavarja.
A hasznosítási javaslat az alábbiakat
tartalmazza: funkció megjelölése és a
folytatni kívánt tevékenység részletes
leírása, az épületen tervezett átalakítások,
javaslat bérleti időtartamra és díjra.
A helyiség megtekintésének időpontja:

2004. január 13. (kedd) 13–14 óra.
2004. január 15. (csütörtök) 10–11 óra.
Az ajánlat benyújtásának határideje:
2004. február 16. déli 12 óra.
Az ajánlatot zárt borítékban „Ajánlat”
megjelöléssel a Budapest Főváros XI.
kerületi Önkormányzat vagyongazdálkodási önálló osztály (XI., Bocskai út
39–41.) címére postán vagy személyesen
a Budapest XI. ker. Bogyó u. 8. A ép. fszt.
4. szobájában lehet benyújtani.
Az ajánlatokat a vagyongazdálkodási bizottság értékeli és az ajánlattevőket 2004.
március 15. napjáig annak eredményéről
értesíti. A vagyongazdálkodási bizottság
fenntartja azon jogát, hogy az ajánlati felhívást indoklás nélkül eredménytelennek
nyilvánítsa.
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Tovább bővül a kerület informatikai ellátottsága

Sportcentrum Kelenföldön
folytatás az első oldalról

terveknek, a közműellátottságnak, a
földhivatali adatoknak.

Ennek fejlesztése céljából pályázatot adtunk be az Informatikai és
Hírközlési Minisztériumba, ez jelenleg elbírálásra vár. Terveink között
szerepelt, hogy a közösségi házakban
hozzáférhetővé tesszük a lakosság
számára az internethasználatot, és
ez a Gazdagréti Közösségi Házban
már meg is valósult. Ezenkívül valamennyi iskolában kiépítésre került
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Hogyan halad a parkolási rendszer
átalakítása?

Tovább épül az Infopark 2004-ben

Hangsúlyoznám, hogy
ez a terület
lakossági és
tömegspor t
igényeket fog
k ielégíteni.
Az új létesítményhez kb.
300 fős lelátó
épül. A megGörög András
szűnő kosárlabdapályák
helyett – a focipálya megépülésével
egy időben – kicsit távolabb, de új

Neumann-szobor avatása

Révész Marianna

A korábbi parkolási rendelet helyett
újat alkottunk. Ebben igyekeztünk
a valós problémákat orvosolni, mint
például a céges autók ügyét. Eszerint,
aki a cégétől hozott szerződéssel
igazolja az autó jogos használatát, az
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módon a kiemelkedő tudósra, ha a
jövőről beszélünk, majd hozzátette, közös célunk kell legyen, hogy
Magyarországot a régió tudásközpontjaként emlegessék. A szobor állítását a
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság kezdeményezte, létrejöttéhez hozzájárult még a Puskás Tivadar
Távközlési Technikum, az IHM és az
Infopark Fejlesztési Rt.
Az eseményen Gróf Imre, az
Infopark Fejlesztési Rt. igazgatóságának elnöke lapunknak elmondta 2003
novemberében megkezdődött a „C”
jelű irodaház megépítése, melyben 12
700 négyzetméter hasznos terület vár
majd kiadásra. A 2005 első negyedévében elkészülő új épület generálkivitelezője a Strabag Rt.

a belső informatikai hálózat, illetve a
szélessávú internetet is bevezettettük.
Minél hamarabb szeretnénk beindítani az önkormányzat intézményei
közti hálózatot, és elérni azt, hogy
a polgárok az ügyeiket a világhálón
keresztül bonyolíthassák. Az önkormányzat internetes oldala már el is
készült, de egyelőre még nem interaktív. Azonban a térinformatikai rendszer már felállt, ennek nyomán pedig
utána lehet majd nézni a szabályozási

kaphat ingyenes parkolási engedélyt.

Értedérem Hiba
Mihálynénak

Lengyel egyházi személyiségek villámlátogatása

A Neumann-év egyik eseményeként az
Infoparkban december 16-án felavatták
Szathmáry Gyöngyi szobrászművész a
tudósról készített térplasztikáját, mely
egy mellszobron kívül utalásokban
tartalmazza az életmű főbb állomásait.
Az avatáson Kovács Kálmán
informatikai és hírközlési miniszter
megjegyezte, Neumann János által az
információs társadalom kialakulásánál
is jelen volt a magyarság. A miniszter
elmondta, akkor emlékezünk méltó

A Bocskai újabb kapcsolata

Erdő Péter előadása a Szent Imre Házban

n

Mit lehet tudni a Bikás-domb tervezett átépítésérő?

A terület fejlesztési terve folyamatban
van. Ezen a területen lényegében egy,
a metróberuházáshoz kötött rekonstrukció fog lezajlani, ugyanis a terület
egyik végében lesz a metrókijárat. Az
egész terület egyik fontos része a műfüves focipálya, s erre a célra az ISMtől pályázati pénzt tudtunk szerezni.

kosárpályákat építünk.
Az Albertfalvára megépíteni tervezett
jégcsarnokról is elmondhatok annyit,
hogy az önkormányzat tulajdonában
maradó területen lesz a beruházás. A
jégcsarnok a Hunyadi János út végére
lett tervezve. Elképzeléseink szerint a
kerület iskolái minden tanítási napon
délután kettőig használhatják majd a
jégpályát, ezenfelül naponta plusz
egy óra az önkormányzaté lesz.

A számítástechnika alapjait megalkotó világhírű tudós, Neumann
János (1903–1957) születésének
100. évfordulója alkalmából 2003
februárja és 2004 februárja közötti
évet a kormány a tudósnak szentelte.

Tallián Hedvig

A hívők példát mutathatnak

Él Albertfalván egy idős hölgy, aki
számtalan betegsége ellenére évtizedek óta azon van, hogy másokon
segítsen. Áldozatkész munkáját
a TV ügyvédje című műsorban,
közönségszavazatok alapján
„Értedérem”-mel ismerték el.

A karácsonyi készülődés kellős
közepén a Szent Imre Ház zsúfolásig megtelt dísztermében A katolikus egyház kihívásai a III. évezred
küszöbén címmel Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti
érsek tartott előadást.

Révész Marianna

Hiba Mihályné, Marika néni 1931-ben
a Somogy megyei Teklafaluban született, és 1955 óta él Albertfalván. Volt
fodrásztanuló, később a BHG-nál és a
Gammánál dolgozott, és mindvégig a
Magyar Vöröskereszt munkáját segítette. A szervezet vállalati titkáraként
egyebek mellett a véradások megszervezését tartotta munkája fontos
részének. Egy évtizede pedig megszervezte a Cukorbetegek Budapesti
Egyesületének Albertfalvi Klubját,
melyet azóta is vezet, és működtet.
Közös volt a sorsunk a múltban és a jövőben is az lesz, itt Közép-Európában

Zih Zsolt

December 12-én két jeles lengyel
egyházi személyiség, Andrzej
Dzięga professzor, sandomierzi
püspök és Jan Zimny professzor,
a sandomierzi teológiai intézet
rektora villámlátogatásra a Bocskai
István Általános Iskolába érkezett.

Hiba Mihályné, Marika néni

A Cukorbetegek Albertfalvai Klubja
2004-ben is minden hónap harmadik
szerdáján a Gyékényes utcai közösségi házban 13–15 óra között orvosi
előadásokkal várja az érintetteket.
Az előadásokat a kerület háziorvosai,
illetve a Szent Imre Kórház szakemberei tartják.
T. H.

Jövetelükre azért került sor, mert
egy sandomierzi alapfokú oktatási
intézménytől felhatalmazást kaptak
testvériskolai kapcsolat létesítésére. A
lengyel iskola ilyen irányú szándéknyilatkozatát a Bocskai könyvtárában
tanárok és diákok előtt ismertették.
A szándék komolyságát jelzi, hogy
a kerületi iskola diákjait meghívták
a lengyel iskola jövő május-júniusi
fesztiváljára.
A testvériskolai kapcsolat létesítésének előzménye Jan Zimnynek az idei
Kerületi Napon a Bocskai Galériában
tett látogatása volt. Ezen Székely
László, a Bocskai István Általános
Iskola igazgatója jelezte, örömmel
vennék fel a kapcsolatot valamelyik
lengyel iskolával. Jan Zimny profesz-

Tallián

szor igen szívélyesen viszonyult e felvetéshez, és az akkori szóbeli megállapodást erősítették meg a lengyel iskola
részéről december 12-én a partnerségi
nyilatkozat bejelentésével.
Székely László igazgató kérdésünkre elmondta, hogy a már működik egy testvériskolai kapcsolat a
Bocskai és egy torockói iskola között,
és hasonlót kívánnak most kialakítani
a lengyel oktatási intézménnyel. A legfőbb céljuk a nyelvgyakorlás, hogy elérjék, a gyerekek az iskolában tanított
angol nyelven érintkezhessenek egymással. A baráti kapcsolatok kialakítása mellett éppoly fontos a szakmai
tapasztalatcsere és a lengyel oktatási
rendszer megismerése – tette hozzá.
A látogatás alkalmával az egyházi
személyek tanórákat tekintettek meg,
és az iskola gyermekeinek bemutatkozó műsorát is megtekintették. A
bemutatón résztvevő diákok egy-egy
rózsafűzért, a vendégek pedig az
iskola emlékplakettjét és karácsonyi
gyermekrajzokat kaptak ajándékba.
W. T.

A főpásztor szavai szerint napjaink
általános életérzése, hogy az emberiség korfordulóhoz érkezett. Korunkat
egyrészt a civilizációs hódítás – a
technika, a természettudomány, a genetika folyamatos fejlődése –, másrészt a kultúra válsága jellemzi. Ennek
egyik jeleként alapvető, évezredes
értékek kérdőjeleződtek meg, így
minden bizonytalanná, képlékennyé
vált, s ennek következtében sokan azt
is kétségbe vonják, létezik-e abszolút
igazság, vagy pedig az az igaz, amit
pillanatnyi érdekünknek megfelelően
annak tartunk. A fogalmak kiüresedtek, tartalmuk is megváltozott, így az
emberi méltóságé: ma sokan erre hivatkoznak, amikor az eutanázia engedélyezése mellett törnek lándzsát. Egy
parttalan szubjektivizmus felé haladunk: nem a tartalom számít, hanem
csak az, hogy az ember az élet minden
területén szabadon dönthessen.
Ugyanakkor rendkívül erős a
gazdaság igazságra való befolyása:
gyakran előfordul, hogy semmitmondó műveket tesznek világszerte ismertté az erőteljes reklám révén, míg
ennek hiányában a valóban értékes
alkotásoknak alig van visszhangjuk.
Napjainkban a rövid távú érdekek
érvényesülnek, s ennek egyik legnyilvánvalóbb jele a környezet gyakran gátlástalan pusztítása, károsítása.
Mindez úgy hat a társadalomra, hogy
megszűnik az egységes világkép,
amelynek hiányában az emberek ki
vannak téve mindenféle manipulációnak. A közösségek felbomlanak, a
társadalom atomizálódik. A bizony-

talanság és a
tehetetlenség
jellemzi az
intézményeket
is,
így rengeteg
megoldatlan
probléma
gyülemlett
fel az egészségüg y,
vagy a jog
területén is.
Az egyház
Erdő Péter bíboros
is nagyon
sok olyan
tevékenységgel foglalkozik, amely túlszabályozott, s emiatt a valóban fontos
dolgokra már nem marad energiája.
Erdő Péter idézte Arnold Toynbee angol filozófust és történészt, aki szerint
egy hajdan virágzó civilizáció megroppanásának utolsó fázisa az, amikor
az adott kultúra kísérletet tesz arra,
hogy megteremtsen egy világállamot.
A bíboros, prímás az egyházat
illetően leszögezte: indokolt a szerénység és a missziós lelkület. A keresztény
hitet gyakorlóknak tudomásul kell
venniük, hogy az emberek nagy többsége csak nagyon ritkán lesz hívő önmagától, ezért életvitelükkel kell nekik
példát mutatni, s emellett hirdetni az
Igét. A magyar katolikus egyházfő
hangsúlyozta: a világban mutatkozó
súlyos válságjelenségek ellenére sem
szabad elfelejtkeznünk arról, hogy
az emberiség története üdvtörténet.
A remény és az irgalom alapvető, s
mindkettő egyértelműen megmutatkozik II. János Pál pápa megnyilvánulásaiban. Isten kegyelme állandóan
működik, ezért nem lehetetlen, hogy
néhány évtized múlva össztársadalmi
igény lesz arra, hogy az egyház a mainál hatékonyabban működjék közre a
súlyos gondok megoldása érdekében.
Bodnár Dániel
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Balázs Gyula
alpolgármester
Mozgalmas, a jótól a kevésbé
jóig mindenféle esemény történt az
életemben: költözés, lakásfelújítás,
műtét, családi baleset, igaz jó barát
elvesztése, kisebb-nagyobb sportsikerek – úgy hiszem, így hirtelenjében
átgondolva, ennyi is bőven elég.
Úgy gondolom, Magyarország
egyik meghatározó és legjelentősebb eseménye az EU-s népszavazás
volt, ezzel is kifejezve azt a
tényt, hogy nem csupán
földrajzilag, hanem újra
szellemileg és gazdaságilag is ahhoz az
Európához tartozunk, ahonnan az elmúlt
év tizedekben
megpróbáltak
minket elzárni
és elválasztani.
Ez a próbálkozás
természetesen eleve
sikertelenségre ítéltetett.
n

Újbuda mint a főváros nyugati kapuja a 2003-as évben igen
dinamikus fejlődési pályára állt.
Személyes meggyőződésem, hogy
döntéseinkkel most alapoztuk meg
a következő évek fejlesztését és beruházásait. Arról, hogy ez nem csak a
kerület mostani vezetésének elfogult
véleménye, lakossági fórumok alkalmával számos visszajelzés erősít meg
bennünket.
Saját területemen örülök annak,
hogy több mint tízéves huzavona
után a kerületi járóbeteg-szakellátás
a fővárostól a kerülethez került.
Meggyőződésem, hogy a kerület
összes lakója és az e területen dolgozó egészségügyi munkatársak is
rövidesen érezni fogják a változást.
Ehhez az önkormányzat megteremtette és a jövőben is megteremti az
n

ÚJÉVI
KÖRKÉRDÉS

2004

Év elején immár hagyományosan felkeresi az Újbuda a kerület politikusait, némi vissza- és előretekintésre
kérve őket. Ebben a számunkban
az önkormányzatban képviselettel
rendelkező minden párt egy-egy
képviselőjét, valamint az alpolgármestereket szólaltatjuk meg. Lakos
Imre – aki érintett mint alpolgármester és mint az SZDSZ frakcióvezetője
is – , valamint Balás Piri László, a
Fidesz farkcióvezetője a következő
számunkban válaszol kérdéseinkre.
Molnár Gyula polgármester gondolatait ugyancsak későbbi számunkban
találhatják meg olvasóink.
A kerületi politikusoknak az alábbi
kérdéseket tettük fel:
n

Ön számára milyen volt a 2003-as
esztendő?

n

Hogyan vonul be az évkönyvekbe
Magyarország, Újbuda elmúlt esztendeje? Ön mire büszke a saját munkásságát illetően?

n

Milyen tervekkel vág neki az új évnek,
mivel lenne elégedett jövő ilyenkor?

n

Az elmúlt hetekben boldog ünnepeket és új esztendőt kívántunk
egymásnak. Mi kell ahhoz, hogy a jó
kívánságok ebben az évben valóra is
váljanak?

A válaszokat a legszükségesebb szerkesztést követően közöljük. Az írások
kritikai élét nem állt szándékunkban
elvenni, még akkor sem, ha a szerző
éppen a sajtót célozta meg, s netalán
nem értünk egyet vele.

Veresné Krajcár Izabella
alpolgármester
anyagi forrásokat. Több száz millió
forintot fordítunk erre a célra évente
szűkös költségvetésünkből, de nincs
más utunk, polgáraink egészségének
megóvása mindennél fontosabb.
Sikerként éltem meg, hogy három
igen jelentős várossal köthettünk testvérvárosi kapcsolatot: Prága 5. városrészével, Regensburggal és Trogirral.
Nagy jelentősége volt annak, hogy a
fővárosi önkormányzatok közül elsőként létrehoztuk EU-s
irodánkat, amelyhez a kerület polgárai az EU-val
kapcsolatos kérdésekkel
fordulhatnak. Eddigi
tapasztalataink szerint éppen idejében
alakítottuk ki ezt
az irodát, mert az
emberek
immár
napról napra egyre
inkább saját bőrükön
érzik, hogy a csatlakozásra személy szerint
mindannyiunknak fel kell
készülnünk.
Megindul a Fehérvári úti
Szakrendelő felújítása. Új és méltó
helyet kell keresnünk a bőr- és nemibeteg-gondozónak és az ideggondozónak is. A Bukarest téri Volánpályaudvar helyén év végéig kialakul
egy új kulturális egység, ezzel a
funkcióváltással megújul és részben
megszépül ez a csúnya és a környék
lakóit sok évtizeden keresztül zavaró
létesítmény. Szeretném, ha a jövő év
végére megvalósulna a Bukarest tér,
Kosztolányi Dezső tér, Feneketlen-tó,
Szent Imre-templom vonalán megálmodott kulturális központ.
n

Nagyon sok tolerancia, lelkesedés, együtt gondolkodás a partnerekkel úgy, hogy a vitáink valóban a
kerület fejlődését szolgálják.
n

Görög András
alpolgármester
Ez volt az első olyan év, amit főállású alpolgármesterként töltöttem el.
Ez a feladat új kihívásokat jelentett,
melynek próbáltam megfelelni. Nyár
elején kisfiam, Ákos ötéves lett, lassan iskolát kell választanunk.
n

A 2003-as esztendő a közéletben
igen viharosan telt el. Talán nem
múlt el hét, amikor ne történt
volna valami, ami okán a
közélet szereplői ne estek
volna egymásnak, az
emberek a valós
tényeket sokszor
csak valamilyen
különös olvasatban ismerhették
meg, ami, úgy
gondolom, sokakban bizonytalanságot okozott.
Újbuda életében a
2003-as esztendő sok
újdonságot,
változást
hozott – erről néhány héttel
korábban külön szám is megjelent
–, melynek eredményét az itt lakók
különbözőképpen ítélik meg, de öszszességében talán elmondható, hogy
ilyen mértékű fejlődés, illetve annak
előkészítése a kerületben eddig még
nem történt egy év alatt. Saját területemet illetően elmondhatom, hogy
n

n Magánéletem ez évi változásai

boldogságot hoztak a családba.
Mindkét fiam megnősült, így lett
két lányom is. A kisebbik fiaméknál megszületett az első unokám,
Zsombor. Ennél több és nagyobb
örömet 2004-ben sem kívánhatok
magunknak.
n A 2003. esztendőt a kerület

szempontjából jónak tartom. Ebben
a minősítésben az ország, a főváros
teljesítménye is benne van. „Újbuda,
fejlődésre van ítélve!” Ezt hallani,
olvasni, ez jó érzés. Önkormányzati
vezetőként, ezért tenni, felelősség is.
Ezért vállalni kellett a nevelésioktatási intézményhálózat
átalakításának népszerűtlen feladatát.
A majd féléves
munka során sok
keserű órát éltem
át, de meggyőződésem, hogy
a
következő
években az ezen
a területen tapasztalható minőségi változások igazolni
fogják a kétkedők számára is a döntések indokoltságát.
Az új szociális rendelet megalkotására
égetően szükség volt. A támogatottak
és támogatások köre bővült, gyorsabb
lett az ügyintézés. Úgy ítélem, hogy a
szociális iroda munkatársaival együtt
jó munkát végeztünk, még ha nem is
tudtunk minden gondot megoldani.
A legjelentősebb feladatot számomra– mely nagy körültekintést, intenzív
szakmai munkát igényelt munkatársaimtól is– az önkormányzati lakások
elidegenítéséből származó vételárhátralék OTP Bank Rt. részére történő
értékesítése jelentette. Ez ebből befolyó mintegy 800 millió forint, a
kerület fejlesztési forrásait bővítette.

Én ezt a munkát értékelem a legjelentősebbnek.
n A kerületi önkormányzatot ve-

zető szocialista–szabad demokrata
koalíciónak 2004-re olyan elképzelései vannak, amelyek megvalósítására
reális az esély.
Magam több időt szeretnék
fordítani – már a következő évi
költségvetés előkészítése során – az
intézményvezetőkkel való személyes
egyeztetésre és az érdekegyeztetésre.
Nemcsak a tervezés módszerében
akarok változást, hanem szemléletben is. Azt akarom elérni, hogy az
együttgondolkodás a közös
felelősségvállalást is erősítse, hogy az ésszerű és
takarékos gazdálkodásban az intézmények
dolgozói és vezetőik
is érdekeltek legyenek.
Kiemelten
fontosnak tartom,
hogy elkészüljenek
a szociális terület,
valamint a lakásgazdálkodás középtávú irányelvei. Ezekben
megoldást kell találni a
családok életét leginkább befolyásoló kérdésekre, a lakhatási és a
lakbér-támogatási rendszer feltételeinek javítására, a személyes gondoskodás intézményi feltételeinek
bővítésére. Remélem, hogy ezek nem
maradnak tervek vagy kívánságok.
n Jövő ilyenkor akkor lennék elége-

dett, ha mindezekről és a mindennapok tapasztalatairól az érintettek
úgy nyilatkoznának: nemcsak ígérték,
meg is tették. Kívánom minden kerületi polgárnak, hogy ne csak közös kerületi céljaink, de személyes terveik és
kívánságaik is váljanak valóra a 2004.
esztendőben!

Wieszt János
frakcióvezető (MSZP)
többszörösére emelkedett a sportra
és a közbiztonságra fordított támogatások összege, minden iskolában
hozzáférhető az internet.

n Általában nem szoktam meg-

épülhetne a kerület lakossági és
tömegsport igényeit kielégítő sportpálya Kelenföldön, valamint belátható
közelségbe kerülne az albertfalvai jégcsarnok megépítése.
Idén minden közösségi
házunkban megnyílhat az
internetsarok, és akkor
lennék elégedett, ha az
emberek innen – illetve otthonról – az
internet segítségével tudnák ügyeik
legalább egy részét
intézni. Úgy gondolom, hogy az új évben
is szükség lesz bátor,
ám átgondolt, határozott
döntések meghozatalára.

ijedni a munkától, de ebben az évben
ez néha mégis megtörtént, pesties
szlenggel élve ez az év nagyon sűrű
volt, akár az önkormányzati munkámat, munkánkat, akár a munkahelyem által adott feladatokat,
akár pedig a vállalkozóként
megkapott és elvállalt
feladatokat tekintjük.
Így történt, hogy
a tavaly ilyenkor
megfogalmazott
személyes terveim közül a fényképkiállításom
összeállítására
nem maradt energiám. Ugyanakkor
szerencsére mindkét
gyermekem
túljutott
az életkezdés első legnagyobb nehézségein, mind munkájuk,
mind pedig családi életük egyenesbe
fordult.

n Ahhoz, hogy az újévi fogadalmak,

n Az elmúlt év az utolsó Ma-

n Az új évben szeretném, ha meg-

jó kívánságok teljesüljenek és a 2004es év valóban „békés, boldog” legyen, sok odafigyelésre, megértésre lesz
szükség.
Félre kell tenni az egyéni érdekeket, és közösen kell a kerületért
dolgoznunk, cselekednünk.

gyarország történetében, amit az
Európai Unión kívül töltött. Tehát
a csatlakozási felkészülés utolsó éve.
Nyilvánvalóvá vált, hogy milyen területeken sikerült felkészülnünk, és
melyek azok, ahol az előző tíz évben
nem sikerült felkészülésünket meg-

oldani. Kerületünket mindenesetre
sikerült az elmúlt évben végre fejlődési
pályára állítanunk, új tervek elképzelések, projektek születtek és indultak
el a megvalósulás útján. Személy szerint erre nagyon büszke vagyok.
Ahogy az előző év az
utolsó csatlakozás előtti
év volt, úgy a 2004-es
az első lesz a csatlakozást követően. Ezért
személy szerint is
inspirál,
milyen
módon
sikerül
fővárosunknak és
kerületünknek az
unió által biztosított
– és megkövetelt
– új feltételek közé
beilleszkedni. Ez több
lehetőséget is jelent ugyanis számunkra. Az elképzelt projektek
megvalósítását, közszolgáltató rendszereink hatékonyabbá tételét, átszervezését, egyes esetekben a közszolgáltatások és a vállalkozók közötti
szorosabb kapcsolat megteremtését is
közvetlen és indirekt eszközökkel és
forrásokkal támogathatják az uniós
intézmények.
n

n Kicsi szerencse, okos belátás,

megegyezés és sok-sok munka.
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Fodor Vince
frakcióvezető (MDF)
n Magánemberként

a 2003-as
év minden idők leggyorsabban lepergett esztendeje volt számomra.
Valószínűleg sok mindenben vettem
részt mint irányító, és mint résztvevő
is. Legnagyobb élményt a Szt. Imreplébánia által szervezett zarándoklat
jelentette.
Batthyány-Strattmann
László boldoggá avatásán való részvétel az utazás örömén kívül, a nemes
lelkű herceg életének megismerése, a
testvérekkel közös imádkozás, Ipoly
atya gondos zarándoklatvezetése
mind-mind hozzájárult a felejthetetlen élményhez. A zarándoklat csúcspontját a szentatya beszéde jelentette.
Akik ott voltak azoknak örök élmény,
ahogy II. János Pál pápából kiszakadt az a mindnyájunkban megfogalmazott
kérés: Legyen béke!
Ekkor kezdődött az
iraki háború.
n A 2003-as év

M a g y a r or s z á g
számára nem a
sikeres évek közé
tartozik, bár még
előttünk van az EU-ba
való belépés bizonytalansága, megeshet, hogy ez az év
is a jobbak közé fog tartozni később.
Mára kiderült, hogy a politika nagyon
rosszul teszi, ha a pillanatnyi előnyök
miatt teljesíthetetlen ígérgetésbe kezd.
Ez az év az elszalasztott lehetőségekről
szól, az ország balkánizálódás felé
csúszik. Elég csak a brókerbotrányra,
a miniszterek lakásvásárlási támogatására, a gyanús privátizációkra, paksi
erőmű műszaki fiaskójára gondolni,
amik mérhetelenül sok kiadást jelentenek, és a számlát az adófizető állampolgárok állják. A sort még lehetne
folytatni, hiszen a kormány „megbokrosodásán” kívül a régi klientúra
megjelenése az államigazgatásban
nem sok jót ígér. Januárban a bérből és
fizetésből élők nézegethetik az egyre
laposabb pénztárcájukat. A 36%-os
csatornadíj-emelés a nyugdíjasokat is
ellehetetleníti. A kisvállalkozók is a
vesztesek közé kerülnek.

n A 2004. év a jobboldal számára

a megerősődés éve lesz. Alternatívát
kell nyújtani a mai, szerintem alkalmatlan kormányzással szemben. De
nem olyan módon, mint azt a választásokkor a politikai ellenfeleink
tették, mert akire az ilyen valótlan
állításokkal teletűzdelt kampánnyal
hatni lehet (23 millió román munkavállaló, nem lesz gázáremelés, tizenharmadik havi nyugdíj stb.), az egy
hónap múlva már a fejét követeli az
általa trónra segített vezetőknek.
Személyes terveim közé a Gellérthegy környezetvédelmi megóvása
kiemelt helyen szerepel, ha kell utcai
demonstrációkkal is. Nem szabad
megengedni, hogy a pénz
mindenhatósága, profitéhsége tönkretegye az
itt élők környezetét a
tervezett, hatalmas
építkezések kel.
Ráadásul,
úgy
hogy a hivatal
ehhez hozzájárulását adja. Egyéni
képviselőként sikerként élném meg,
ha ez az ott élők segítségével sikerülne.
n A 2003-ban részemről szívből
jövő jókívánságok, remélem megfelelő talajra érkeznek. A fogadókészség
a vezető baloldali kormánypárok
részéről az alapja a további sikeres
önkományzati munkának. Félre kell
tenniük a „jaj a legyőzöttnek” és a
„győztes mindent visz” retorikát
és tudomásul kell venniük, hogy a
választók bizalmából hajszálvékony
többséggel kormányzó baloldal is
csak a konszenzus esetén tudja képviselni az állampolgárokat. Ellenkező
esetben marad az egyedül kormányzás felelőssége. Bízom a polgármesteri vezetés bölcsességében, hogy a
választási kampány elmúltával szükségét érzik ésszerű gazdasági és politikai elképzelések befogadásának, és
így sikerül átvészelnünk a következő
nem éppen könnyűnek igérkező egykét évet.

Dr. Fazekas Róbert
frakcióvezető (JMM)
n A magánéletemben az év vegyes

élményeket hozott, volt részem
örömökben és bánatban egyaránt.
A legfontosabbnak talán mégis azt
mondanám, hogy szeretteimet az
óévben elkerülték a betegségek, egyikünket sem hátráltatott munkájában
semmilyen kórság.
n A 2003-as esztendő megítélésem

szerint a csalódottság és a
kiszámíthatatlanság éveként vonul be a történelemkönyvekbe. Az
1990 óta hatalmon
lévő
politikai
garnitúra teljesítménye mélypontját érte el
az elmúlt évben.
Szomorúna k
tartom, hogy a
parlamenti pártok
által művelt stílus
átragadt nemcsak a
szellemi holdudvarukra, de
a társadalom jelentős részére is. Az
ünnepek előtt észrevehettük, hogy az
emberek ingerültek, egyre kevesebb
türelemmel viseltetnek egymás iránt.
A Jobbik keresztállítási ünnepségeivel épp ezen tendenciák ellen kívánt
hatni, az emberek figyelmét az ünnep
igazi értelmére felhívni.

Sajnos az ország gondjai a kerületünket sem hagyták érintetlenül. A
gazdasági gondokon a kerület szociálliberális vezetése a vagyon nagyarányú értékesítésével próbál úrrá
lenni. Kérdés persze, hogy meddig
folytatható ez a politika. Személyes
sikeremnek a 2003-as évben azt tartom, hogy a társadalom és a közélet
gondjait hasonlóan látó és orvoslásukra tenni akaró fiatalokkal
együtt megalakítottuk a
Jobbik Magyarországért
Mozga lom-Pá r tot,
amelynek első frakcióját itt a XI. kerületben
én vezethetem.

Kopcsay László
frakcióvezető
(MKDSZ)
n Óriási a kontraszt a személyes

életem alakulása és a társadalmigazdasági
környezet
változása
között. Miközben a közéletben szinte
tragikusnak mondható az elmúlt év,
családi életemben minden remekül
alakult. Feleségemmel a 25 éves
házassági évfordulónk alkalmából a
nyáron két hetet töltöttünk a Dunakanyarban, s ez életem egyik legszebb
nyaralása volt. Két lányom sorsa is jó
irányba haladt: megtalálták a számukra optimálisnak tűnő hivatást,
s nem utolsósorban a párválasztás
terén is döntő lépések történtek.

n A nemzet, az

ország, a város, a
kerület gyarapodása
mind anyagi, mind
szellemi értelemben az
alkotó, építeni kívánó
embereken múlik. Ehhez
kiszámítható
gazdaságpolitikára, erős oktatási rendszerre,
hagyományaira építeni akaró és tudó
politikára van szükség. A Jobbik
2004-ben is minden erejével azon lesz,
hogy egy független, büszke és élhető
Magyarország felé haladjunk.
Eredményekben gazdag, boldog új
esztendőt kívánok mindenkinek!
n A rendszerváltás utáni időszak

Dr. Fenyvessy Zoltán
képviselő (MIÉP)
n Lényegében olyan volt, mint a

többi év, tehát a pozitívumok és negatívumok váltották egymást. Az év
első felében néhány régi, jó ismerős
(majdnem barát) vált szószegővé,
károkozóvá, és ezek miatt hiteltelenné. Hogy ettől kinél és mennyivel
lettek jobbak (Jobbik), az rejtély. Az
év vége felé már kezdett visszaállni a
normális állapot. Az érdekemberek
eltávozása után a személyes életemben a valódi barátok maradtak – de
azok maradtak.
n Nyilvánvaló, hogy az évkönyvek-

be a 2003-as év elsősorban az iraki
háború és az Európai Unióba való
belépésről szóló népszavazás éveként
kerül be. Hazánk egyikre sem
lehet majd büszke. Ami a
kerületi eseményeket
illeti,
nyilvánvaló
hogy itt a legfontosabb az oktatási
i ntézmények
ös sz e voná s a ,
bezárása volt
fűszerezve
a
pedagógusok és
más közalkalmazottak tucatjainak
elbocsátásával. Bár
a 2003-as év a mozgássérültek éve volt, érdekükben a kerületben nem sok történt.
Érdemleges előrelépés sem a közbiztonság növelésében, sem a közlekedés javításában, sem az egészségügyi ellátásban, sem más téren nem
volt – az oktatás helyzetét pedig már
röviden említettem.
Ami pedig a saját munkásságomat
illeti, akár büszke is lehetek arra, hogy
pártomban újra (kilenc éve folyamatosan) alelnöknek választottak: hogy
az önkormányzatban még egyedül
is sikerült apróbb eredményeket el-

érnem (a bizottsági munkában még
inkább, mint a testületi üléseken), és
hogy a bennem bízóknak nem okoztam csalódást.
n Szeretnék szemnyitogató lenni.

Örülnék, ha minél több tv-függő ember térne vissza az olvasáshoz, beszélgetéshez, ha az ígéretek helyett a tényleges tetteket vennék figyelembe, ha
az igénytelen, erkölcstelen (gyakran
embertelen) vetélkedők, show-műsorok érdeklődés hiányában lekerülnének a napirendről, ha a pláza-vírus
nem fertőzné tovább az országot, ha
a fogyasztásközpontú társadalom
emberközpontúvá, a Kárpát-medencében pedig magyar-központúvá
válna. És szeretném természetesen
azt is, ha júniusban a MIÉP
képviselője is bekerülne az
Európai
Parlamentbe
– hiszen Magyarország
ott lesz, ott azokat
is kell képviselni,
akik ilyen módon
kívánnak belépni
az újabb unióba
(ezt pedig, mint
emlékezetes egyedüli
pártként csak a MIÉP
vállalta fel).
n A szándékosan fejre állított országot újra talpra kell állítani. Nem
a külföldnek való megfelelésnek kell
az elsődleges szempontnak lennie az
ország vezetésében, hanem az ország
és a nemzet érdekeinek mindenekelőttisége. A jókívánságok akkor válhatnak valóra, ha nemcsak egy szűk
rétegnek lesz jobb, hanem a többségnek. Ezekhez pedig kormányváltás
kell, a szociálisan legérzékenyebb és
a magyarság iránt legelkötelezettebb
MIÉP-pel a vezetésben.

legsötétebb éve volt a a 2003. év. Az
ország sodródik, a gazdasági helyzet egyre kilátástalanabb, az unióra
való felkészülés helyett demagóg és
primitív szlogenek borzolták a józanul gondolkodók idegeit. Csak egy
apró példa, melynek súlyát ma még
kevesen látják: a forint leértékelése
azt is jelenti, hogy a magyar állampolgárok nyugdíja kb. 10%-kal alacsonyabb lesz az euró bevezetésekor
az egy évvel ezelőtti árfolyamhoz
képest. A kerületi politika is a leépítések, megszorítások jegyében zajlott.
Némi büszkeségem talán azért lehet,
mert erőm szerint részt vettem a
Bocskai úti iskola megmentésében,
amit végül siker koronázott. Sajnos
a Törökugrató úti óvodát viszont
bezárták.
n Kerületi szinten célom, hogy

a baloldali-liberális polgármesteri
vezetés antidemokratikus intézkedéseit erőm szerint a jövőben is
megakadályozzam. Erre egyetlen
lehetőségem a nyilvánosság, ami
kerületünkben is egyre korlátozottabb. Sajnos az Újbuda újság, amely
régebben rendszeresen helyt adott a
politikai ellenvéleménynek is, mára
egy Molnár–Lakos-show szintjére
silányult, csoda ha ez a mostani véleményem megjelenik. Ebből adódóan
akkor lennék elégedett, ha a kerületi
életben visszaállna a demokrácia, s
a döntések nem politikai motiváció
alapján, hanem a lakossági igények
figyelembevételével történnének.

n Nem örülök neki, de tudomásul

veszem, hogy a szavazópolgárok
akarata alapján az országnak baloldali kormányzata van. Ám számomra az elfogadhatatlan, hogy
egy olyan személy a kormányfő, aki
a kommunista rendszer alatt tevékenyen részt vállalt az ország gazdasági
tönkretételében is. Ha végre a baloldal is szembe merne nézni ezzel
a kérdéssel, szívből kívánhatnék a
baloldali vezetésnek is békés, eredményes új esztendőt.

n ÚJÉVI KÖRKÉRDÉS n ÚJÉVI KÖRKÉRDÉS n ÚJÉVI KÖRKÉRDÉS n ÚJÉVI KÖRKÉRDÉS n ÚJÉVI KÖRKÉRDÉS n ÚJÉVI KÖRKÉRDÉS n
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n MOZGÁSSÉRÜLTEK
KLUBNAPJA
JAN. 21ÉN 14TŐL a Keveháza u.
19–21.-ben.
n VÖRÖSKERESZT
CSEVEGŐ KLUB
JAN. 23ÁN 14TŐL a Neszmélyi
út 36. alatti Idősek Otthonában.
n BUDAI TÁRSASKÖR
Szent Imre Ház, XI,. Himfy u. 9.

A klub a 35-55 éves keresztény
értelmiségiek tartalmas társas
együttlétét igyekszik segíteni.
Jelentkezni hétfőnként 17–18
óra között a Szent Imre Házban
lehet. Információ: 395-3445
(20–22 között).
n CUKORBETEGEK
ALBERTFALVAI KLUBJA
AKH Gyékényes u. 45–47.
MINDEN HÓNAP 3. SZERDÁJÁN

klubnap.

n ŐRMEZŐI REFORMÁTUS
ESTÉK Neszmélyi út 36.
MINDEN HÓ ELSŐ SZERDÁJÁN 18
KOR: őrmezői református est.

n SZENTIMREVÁROSI
EGYESÜLET SZIE
Himfy u. 9.

ZSIBONGÓ KLUB: kézműves-fog-

lalkozás és gyerekelőadás minden hónap 4. szombatján 4-től
7-ig. BABAMAMA KLUB: szerda
délelőttönként 10-től 12-ig.
GYERMEKNÉPTÁNC: csütörtök
délutánonként 16.15-től 17.45ig. EVANGELIZÁCIÓS SZAK
OSZTÁLY: házas hittan szerdánként 20.15-től. NYITOTT SZEM
FOTÓSKÖR: havonta egy kedd
délután 18 órai kezdettel.
GURIGA CSOPORT: összejöve-

telek XI. kerületi mozgás- és
látássérültek részére havonta két
alkalommal. FILMKLUB: minden
hónap első szerdáján 19 órakor.
SZABADEGYETEM: havonta egy
alkalommal pénteken 19 órakor. Info: www. szie.org.hu
MŰVELŐDÉSI AJÁNLATOK
n A38  ÁLLÓHAJÓ
Petőfi híd budai hídfő.
www.a38.hu

JAN. 7ÉN 23KOR Rewind

– Palotai & Cadik – Does the
body good – VJ-s by F.A.D.E.
10ÉN 22KOR: Bladerunnaz
presents: Dylan, Technical Itch
(UK). 12ÉN 21KOR: Bell X 1
(IE), The Puzzle, E.Z. Basic.
14ÉN 23KOR: Rewind – Palotai
& Cadik VJ F.A.D.E. 15ÉN
21KOR: Heaven Street Seven,
Garbo. 17ÉN 22KOR: Rainer
Trüby (D) DJ Keyser and
Shuriken. 21ÉN 23KOR: Rewind
– Palotai & Cadik VJ F.A.D.E.
22ÉN 22KOR: Amorf Ördögök.
n ALBERTFALVI
KÖZÖSSÉGI HÁZ
Gyékényes u. 45–47.
Tel./fax: 204-6788

JAN. 10ÉN 9.3013IG: Színjátszóház műhely. 14ÉN 1015IG:

Családok a Családokért Polgári
Egyesület ruhaakciója. 18ÁN
1013IG: AKH autós ügyességi
jégverseny (a régi Házgyári úti
buszfordulónál). 21ÉN 1315IG:
Cukorbetegek Klubja.
HÉTFŐNKÉNT 1416IG: Életet
az éveknek Nyugdíjas Klub, a
Vöröskereszt 11/16 és 11/17
sz. alapszervezete; 1618
IG: Családok a Családokért
Polgári Egyesület Klubnapja;
18.30KOR: az AKH Gesualdo
Kamarakórusának próbái.

A TV 11 MŰSORA
2004. JANUÁR 721.

TV 11 : Budapest, XI., Csíkihegyek u. 13. Tel.: 246-6259

n JAN. 7., SZERDA
18.00 A hétfői műsorok ism.
20.15 Csőmontázs
20.45 Én, a zenész
Szigeti Ferenc (II. rész)
21.15 Válogatás a 9STV műsoraiból
n JAN. 8., CSÜTÖRTÖK
9.00 A hétfői műsorok ism.
n JAN. 9., PÉNTEK
18.00 ÉS 22.30 A hétfői műsorok ismétlése
n JAN. 10., SZOMBAT
9.00 14.00 ÉS 23.00 A hétfői
műsorok ismétlése
n JAN. 11., VASÁRNAP
9.00, 13.00 ÉS 23.00 A hétfői
műsorok ismétlése
n JAN. 12., HÉTFŐ
16.00 A jan. 5-i műsorok ism.
18.00 Magazin 11
18.45 Sport 11
19.00 Hit és élet – László atya
19.10 SzivárványSzín
19.40 Biztos, ami biztos – közbiztonsági magazin
20.10 11-es beszélgetések
Vincze Kinga vendége
Illényi Katica
n JAN. 13., KEDD
18.00 ÉS 22.30 A hétfői műsorok ismétlése
n JAN. 14., SZERDA
18.00 A hétfői műsorok ism.
20.40 Csőmontázs
21.10 Én, a zenész
Zareczky Miklós
MINDEN KEDDEN 14KOR: Albert-

falvai Keresztény Társas Kör
Nyugdíjas Klubja. MINDEN
SZERDÁN 1719IG: Albertfalvai
Polgárok Köre.

OLVASÓI LEVELEK

Gondok vannak
a Bartók Béla úttal
Tudom, nem a kerület hatáskörébe tartozik, de a kerület egyik
főútja a Bartók Béla út. Sikerült
drága pénzen folyamatosan
egy sávon járható főútvonalat
létrehozni. Az autóbuszok a
külső sávban nem férnek el, a
folyamatos haladás a külső sávban a rakodó járművek, lustaságból és kényszerből parkoló
járművek, valamint a buszmegálló miatt nem lehetséges.
Érdeklődnék és javasolom,
járjanak utána, mikor fogják a
garanciális műszaki javításokat elvégezni? (törött, csorbult
betonelemek, szegélyek, lyukas
járdák, lefolyástalan úttestek
stb.). Mikor fogják a kisebb
műszaki korrekciókat elvégezni, amivel használhatóbbá
teszik az elkészült művet?
A legforgalmasabb helyeken
legkeskenyebbek a használható
járdafelületek a szemétkosarak, újságosbódék miatt. A
gyalogátkelők indok nélkül sok
helyen kerülőre kényszerítik
a gyalogosokat, akik inkább a
korlátok alatt bujkálnak (forgalmi jelzőlámpák védelme
mellett!). A parkolóhelyek
kialakítása erősen kritizálható,
több helyen a túlzott járdaszélességek rovására bővíthetők
lennének. A forgalmi rend
kialakítása nem történt meg,
több utca „egyszerűen” csak
szabálytalansággal közelíthető
meg. A balra fordulást gyakorlatilag megszüntették, de nem
táblázták ki a terelő utat, hogy
egyes utcák, „városrészek” hogyan közelíthetők meg, főleg
azok részére, akik nem ismerik

a terepet. A közlekedési lámpa
beállítása a Kosztolányi téren
balesetveszélyes, a balra forduló zöldjelzést pár másodpercre
indokolatlanul pirosra változtatja, utána adja a telezöldet.
A használhatatlan elhelyezésű
kerékpártárolókat mikor helyezik úgy át, hogy a kerékpár
belehelyezhető legyen, ha
benne van, akkor pedig ne
zavarja indokolatlanul egyéb
közlekedőket. Maga a tároló
kialakítása sem kedvező, a kerékpárt nem tartja meg, de legalább gusztusos.
Valaha javasoltam a Bartók
mellett több helyen parkoló
létrehozását. Látom, az egyik
helyének egy részét elkezdték
feltölteni. Így biztosan drágább
és bonyolultabb lesz az esetleges
parkoló létrehozása. Sikerült elérni, hogy a Feneketlen-tó parkjában a gyalogutakon, járdákon
és a fűben is parkoljanak.

Távolsági buszmegállóban – a
hosszabb felszállási idő miatt
(jegyváltás a vezetőnél) a Volánbuszok erősen zavarják egyéb
buszok közlekedését, pedig
kiállás megoldható lett volna.
A fentiekhez nem kapcsolódik
ugyan, de megemlíteném,
hogy a Fehérvári úti aluljáró
átadását csöndben elhalasztották. Kívülről nézve sok kritika
érheti, kezdve a kijáratok helyzete, azok házak melletti
járdákkal kapcsolata miatt (a
Bocskain ki fog visszafelé jönni
a zebrákhoz, és nem a lámpák előtt a járdán kialakított
zöldsávon áthaladni, amikor a
középen a rávezetést is kialakították? stb.). A Villányi úttal
kapcsolatban sajnos bevált
jóslatom: a kocsik a zöldben is
parkolnak, ha nem a főúton,
akkor a mellékutcákon.
Üdvözlettel: Kéri Pál

Válogatás a 9STV műsoraiból
n JAN. 15., CSÜTÖRTÖK
9.00 A hétfői műsorok ism.
14.00 Testületi ülés közvetítése
n JAN. 16., PÉNTEK
18.00 ÉS 22.30 A hétfői műsorok ismétlése
n JAN. 17., SZOMBAT
9.00 14.00 ÉS 23.00 A hétfői
műsorok ismétlése
n JAN. 18., VASÁRNAP
9.00 13.00 ÉS 23.00 A hétfői
műsorok ismétlése
n JAN. 19., HÉTFŐ
16.00 A jan. 12-i műsorok
ismétlése
18.00 Magazin 11
18.45 Sport 11
19.05 Hit és élet – László atya
19.10 Égető kérdések – a református egyház öt perce
19.15 SzivárványSzín
19.45 11-es beszélgetések
Vincze Kinga vendége
Ernyei Béla
n JAN. 20., KEDD
18.00 ÉS 22.30 A hétfői műsorok ismétlése
n JAN. 21., SZERDA
18.00 A hétfői műsorok ism.
20.15 Csőmontázs
20.45 Veszélyes emberek
ef. Zámbó István
(I. rész)
21.15 Válogatás a 9STV műsoraiból
21.40

n BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók B. út 32. T./fax: 386-9038

MINDEN HÉTFŐN 18TÓL: Tajcsicsikung foglalkozás. MINDEN
SZERDÁN 18TÓL: szinkronszínész stúdió. MINDEN CSÜTÖRTÖ
KÖN 18TÓL: ízlés-illem-beszéd-

kultúra foglalkozás.

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

Vasútmodellklub; vasútmodell
szakkör (10–18 éves korig);
gerinctorna; kerámia szakkör felnőtteknek, gyerekeknek;
callanetic’s torna; fotóklub;
ikebana klub; számítógépes tanfolyamok.
n FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
Sztregova u. 3. T.: 206-5300

JAN. 10ÉN: David Murray

és a Balogh Kálmán Gipsy
Cimbalom Band, nyilvános
lemezfelvétel. 14ÉN: 18KOR
tánctanulás Savanyúval; 20-kor:
Méta, magyar népzenei koncert
és táncház. 15ÉN: Fonó Zenekar
klub. 16ÁN: Török Farsang
Karagőz Bábszínház – felnőtteknek Arasinda és Canlar együttes. 17ÉN 1617IG: Kolompos
gyerektáncház; 20-kor: Fonódások(k), Lantos a négyzeten:
Lantos Yván & Lantos Zoltán
és a Mirrorworld. 21ÉN: 18KOR
tánctanulás Savanyúval; 20kor: Tükrös, magyar népzenei
koncert és táncház. A külön
nem jelölt programok 20 órakor
kezdődnek.
n FŐVÁROSI
MŰVELŐDÉSI HÁZ
Fehérvári út 47. T.: 203-3868

JAN. 9ÉN: moldvai táncház a

Boldog új adóévet kívánok!

Csürrentő együttessel 18-kor
gyerekeknek; 19-kor felnőtteknek.10ÉN: csángó-magyar táncház a Sültü együttessel 18-kor
gyerekeknek; 19-kor felnőtteknek. 16ÁN 19KOR: Rece-fice
balkáni táncház.
17ÉN 9.3012.30IG Futrinka
Játszósziget: hétvégi családi

játszóház Körmendi Csilla óvodapedagógus vezetésével.
MINDEN HÉTFŐN 19KOR:

Greenfields ír táncház.

MINDEN HÉTFŐN, KEDDEN,
CSÜTÖRTÖKÖN 18.45KOR: ír
sztepptánc. MINDEN KEDDEN 17
TŐL: muzsikás gyermektáncház.
MINDEN KEDDEN 18KOR: jogi

alapismeretek.

MINDEN SZERDÁN 10.30KOR
ÉS 17KOR kézimunka klub.
MINDEN SZERDÁN, PÉNTEKEN
9.30TÓL: Zsebi baba déle-

lőtti játszóháza (2,5–6 éves
korúaknak); 17-től bőrműves
klub. MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN
16.30TÓL: gyermek színjátszó
kör; 17.30TÓL: Barkácsoljunk;
17.30TÓL: népi játszóházi foglalkozás; 18TÓL: szabás-varrás
klub. MINDEN PÉNTEKEN 1418
ÓRÁIG: Biovásár az FMH udvarán. MINDEN PÉNTEKEN 17KOR:
foltvarró klub. MINDEN SZOMBA
TON 9TŐL: kosárfonó klub.
MINDEN VASÁRNAP 10KOR: Easy
Players angol nyelvű színjátszó
klub; 10-től egészséges táplálkozás klub (kedden is 15.30-kor).
MINDEN VASÁRNAP 15KOR:

Nosztalgia klub.
Könyvtári nyitva tartás: H., K.,
P.: 13–19-ig, Sze.: 9–15-ig, Szo.:
9–12-ig, Cs., V.: zárva.
n GAZDAGRÉTI
KÖZÖSSÉGI HÁZ
Törökugrató u. 9. T.: 246-5253,
www.c3.hu/~gkh

MINDEN VASÁRNAP 10KOR: re-

formátus istentisztelet.

HÉTKÖZNAPOKON 1019 ÓRÁIG

internetezés.

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

JAN. 10ÉN 16 ÓRAKOR: Magyar

Táncház Rikassy Barbara vezetésével. 22ÉN 11 ÓRAKOR: A
Magyar Kultúra Napja alkalmából könyvbemutató, Szongott
Kristóf: Magyarok eredete és
őslaka.
HÉTFŐN 18TÓL: Happy Bike
Team bringás klub. KEDDEN 15
TŐL kézműves-foglalkozás gyerekeknek; 17 órától ifjúsági klub.
SZERDÁN 17TŐL: bridzsklub.
PÉNTEKEN 18TÓL: festőiskola.
MINDEN HÓNAP ELSŐ HÉTFŐJÉN
15TŐL: nyugdíjas klub.
MINDEN HÓNAP ELSŐ PÉNTEKÉN:

autómodell klub.

n MU SZÍNHÁZ
Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
JANUÁR 15., 16., 17., 18ÁN
20KOR: 3. Duó. és 5. Szóló

Táncfesztivál.

MŰKEDDVELŐ – költői kérdések
és válaszok: JANUÁR 13ÁN 18
KOR: Jónás Tamás beszélgetőtár-

sa Báthori Csaba

n ŐRMEZEI
KÖZÖSSÉGI HÁZ
Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644

MINDEN HÓ ELSŐ KEDDJÉN; 19
KOR: taizé imaóra; MINDEN HÓ
MÁSODIK SZERDÁJÁN 19.30KOR:

bibliakör felnőtteknek Ákos
Előd atyával; SZERDÁNKÉNT
18.30KOR: Placid atya katekézise; MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN 20
KOR: fiatal házasok beszélgetése;
MINDEN SZOMBATON: 7KOR zsolozsma, reggeli dicséret, 17.30
KOR: zsolozsma, esti dicséret a
Szent Gellért oltáránál;
MINDEN HÓ 4. SZOMBATJÁN 16
18IG: zsibongó klub az MDF

Fadrusz utcai helyiségében.
n TIT STÚDIÓ

Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514
www.tit.hu,
e-mail: info@tit.hu
MINDEN HÓNAP 1. ÉS 3. HÉTFŐ
JÉN 17.30TÓL hajózástörténeti
klub; 18TÓL akvarista szakkör;
MINDEN HÉTFŐN 18TÓL gom-

bász szakkör;

MINDEN HÓ 3. HÉTFŐJÉN 18TÓL

Tengerimalac Barátok Országos
Egyesülete.
MINDEN HÓNAP 2. KEDDJÉN
17TŐL suiseki tagozat; 18TÓL

magyar tengerimalac klub.
MINDEN SZERDÁN 18TÓL ásványbarát szakkör.

MINDEN HÓ PÁRATLAN CSÜTÖR
TÖKÉN 17TŐL Csapody-növénykör; ELSŐ CSÜTÖRTÖKÉN
17TŐL díszmadár szakkör; 3.
CSÜTÖRTÖKÉN 17TŐL Magyar
Ornitológiai Egyesület; UTOLSÓ
CSÜTÖRTÖKÉN 17TŐL Bonsai

Egyesület.

MINDEN HÓ 2. PÉNTEKÉN 18TÓL

törpenyúl klub.

MINDEN HÓ 2. SZOMBATJÁN 10
TŐL madárpók klub.

TÚRAAJÁNLAT
n SOLIDARITAS SE
JAN. 6., KEDD

Budai-hegység: Nagykovácsi–
Ilona-lak– Nagykovácsi.
Indulás: 8.30-kor a Moszkva téri óra alól. Táv: 12 km, szint: 250
m. Költség: 2 db BKV-jegy.
13., KEDD

Budai-hegység: (időjárástól
függően!). Indulás: 8.30-kor a
Moszkva téri óra alól. Táv: 1015 km, szint: 300 m. Költség:
2 db BKV-jegy. Túravezető:
Marsalkó Zsuzsanna.
n OLAJIPARI TSE
MINDEN SZERDÁN TÚRA NYUG
DÍJASOKNAK. Találkozó: 7.00-

kor a Moszkva téri metrókijárat
(a Budai-hegység túráira szintén ez időben és helyszínen
van a találkozó). Túravezető:
Kremser Ferenc. A hétvégi vonatos túrákra az előző túrákon
lehet jelentkezni.
A pilisi túrák találkozója
7.15 órakor a Batthyány téri
HÉV-végállomáson. A budai
túrák találkozója 7.50 órakor a
Moszkva téri metrókijáratnál.
JAN. 10ÉN, SZOMBAT

MINDEN KEDDEN, CSÜTÖRTÖ
KÖN: 10.30KOR Tarka színpad.
MINDEN KEDDEN 18TÓL: nume-

Pilis hegység: Pilisszentkereszt–
Szurdok–Kevélynyereg–Bécsi
út. Táv: 20 km.

MINDEN SZOMBATON 9KOR:

Budai-hegység: Nagykovácsi–
Vasvári erdő–Budajenő–Telki–
Dezső vh.–Kopasz erdő–
Nagykovácsi. Táv: 18 km.
Január 17-én, szombat
Gerecse: Vértesszőllős–Baji
vh.–Öreg Kovács–Szelim-barlang–Turulmadár–Tatabánya.
Táv: 16 km.

rológia (pénteken 17-től is).

Comedia 2000 színházi műhely.
MINDEN VASÁRNAP 8KOR: római
katolikus szentmise.
n SZENT IMRE PLÉBÁNIA
Villányi út 25. Tel.: 466-5886
PROGRAMOK A SZENT IMRE
TEMPLOMBAN:
JAN. 8ÁN 1830KOR: szent-

ségimádás szerzetesi és papi
hivatásokért; 11ÉN Urunk megkeresztelkedésének ünnepe;
15ÉN 18.30KOR: szentolvasót
imádkozunk hazánkért.
MINDEN HÓ ELSŐ HÉTFŐJÉN 10
KOR: szenior klub;

11ÉN, VASÁRNAP

18ÁN, VASÁRNAP

Budai-hegység: Solymár–
Alsójegenye völgy–Kálvária
h.–Virágosnyereg–Árpád kilátó–11-es busz vá. Táv: 16 km.
Túravezető: Kremser Ferenc.
A részvételi szándékot az előző
túrákon lehet jelezni.
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Czellér Ferenc Újbuda bűnügyi helyzetéről

A változások oka az uniós jogharmonizáció

Adó- és áremelések januártól

2003-ra kitűzött céljainkat jórészt elértük
folytatás az első oldalról

Úgy gondolom, sokat segít majd az a
születő félben levő törvény, amely a
biztonsági szolgálatok tevékenységét
és jogkörét a jelenleginél pontosabban
szabályozza majd.
n

Megdöbbentő, hogy bűnözők rendőröknek adták ki magukat.

Ez a banda lakat alatt van már.
Egyébként rendkívül veszélyes elkövetési módról van szó. Az effajta
bűncselekmények ugyanis megingathatják a közbizalmat, árkot áshatnak a
lakosság és a lakosságot szolgáló rendőrség közé. Éppen ezért a reménytelennek tűnő esetekben is teljes erővel
üldözzük az álrendőröket.
n

Látványosan elburjánzott az erőszak
a közutakon.

Igen, ez a nagyvárosi zsúfoltság és a
motorizáció kellemetlen vadhajtása.
Türelmetlenek az emberek, ráadásul
ott hajt az utakon egy meglehetősen
kulturálatlan réteg is, amely úgy gondolkodik, hogy mindig annak van
igaza, aki nagyobb, illetve drágább
autóval közlekedik. Sajnos súlyos
esetek is előfordulnak. Egy ötvenen
túli asszony megállt például a BAH
csomópont kereszteződésében, mert
már sárgára váltott a lámpa. Ez nagyon feldühítette a mögötte közlekedő kocsi vezetőjét, ezért kiszállt, odament az előtte álló gépkocsihoz, benyúlt a letekert ablakon, megragadta
a hölgy haját és teljes erővel belevágta
a fejét a kormánykerékbe. Elfogtuk
az illetőt, de mindannyiunkat nagyon meglepett, amikor megtudtuk,
hogy csupán 40 ezer forintos pénzbüntetésre ítélte őt a bíróság. Hagy
tegyem hozzá mindjárt, a rendőrség
autói sincsenek biztonságban ezen
a téren. Az egyik éjszaka kimentek
a munkatársaim Gazdagrétre, hogy
elfogjanak egy veszélyes bűnözőt,
aki kislányokat molesztált a lépcsőházakban. Tele voltak a parkolók a
lakótelepen, nem tudtak mit tenni,
ráálltak egy másik kocsira, gondolván, úgysem autózik senki sem az
éjszaka kellős közepén. De mit hoz a
véletlen? A kocsi tulajdonosa néhány
perc múlva el akart hajtanai, de nem

tudott kiállni a
rendőrségi autótól, amely, megjegyzem, civilnek
látszó
kocsi.
Feldühödött
a
férfi, és lerúgta a
rendőrautó viszszapillantó tükCzellér Ferenc
rét. Mentségére
legyen mondva, rettenetesen fájt a
foga, éppen az éjszakai ügyeletre
indult volna.
n

Gazdagréten sokan panaszkodtak a
gyakori betörések miatt.

Nemcsak Gazdagrétre, de az egész
kerületre igaz, hogy sikerült visszaszorítanunk a betörőket és a betörések
számát. Két hete elfogtunk egy veszélyes betörő bandát Gazdagréten. Négy
helyre „látogattak” be egy nap leforgása alatt! Rendkívül mohók voltak,
az egyik lakásból még a karácsonyra
vásárolt szaloncukrot is elvitték.
Egyébként jól ismerem a társaság vezéralakját. Én fogtam el Zuglóban 13
évvel ezelőtt. Ekkor kb. 35-40 lakásbetörést sikerült rábizonyítanom. Ez volt
pályafutásom első jelentősebb ügye.
n

Feltűntek olyan bűnözők is a kerületben, akik egy régi olasz módszert
másoltak le, motoron száguldva
tépték le egy-egy nő táskáját...

Tavaly visszaszorult ez az elkövetési
mód, meglehet azért is, mert 2002ben elfogtunk egy társaságot, amely
valóban erre a bűncselekményformára specializálta magát. Nem olyan
veszélytelen dolog ez különben, mint
ahogy első látásra tűnik. Zuglóban
például 15 méteren át húztak egy
asszonyt a betonon, mert előzőleg a
karjára tekerte a több százezer forintot
rejtő táskája szíját.
n

Nyilván elég, ha csak annyit mondok:
Kőérberki út és környéke...

Két esztendeje évi 300-350 bűncselekmény történt ott korábban. Javarészt
víkendház feltörések. Jelenthetem,
sikerült az ott garázdálkodó bandákat
elfogni, s megszüntetni a nagy betöréssorozatokat. Nincs okunk azonban
arra, hogy nyugodtan hátradőljünk.
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n

Az ősszel elkísértük a Medgyes
testvérpárt egyik éjszakai járőrszolgálatára. Nemrég kitüntetésre
terjesztette fel őket.

Elfogták a Petőfi hídi kábeltolvajokat.
Elfogás közben ott egyensúlyoztak az
alattuk rohanó, kétfokos Duna felett
egy nyolcvan centis, korlátok nélküli
vaspallón. Annak is fennállt a veszélye, hogy az elkövetők dulakodni vagy
verekedni kezdenek a Duna felett.
n

Hogyan alakult a kapitányság létszáma az elmúlt időszakban?

Nincsenek gondjaink. A belügyminiszter asszony ígért nekünk 42 státust, ha megkapjuk, tényleg rend lesz
a kerületben. Ezt megígérem.

Sinkovics Ferenc

Rendőrségi felhívás
A XI. kerületi Rendőrkapitányság
bűnügyi osztálya nyomozást folytat
ismeretlen tettesek ellen.
A grafikán látható személy 2003.
12. 8-án 9.30 és
10.05 óra közötti időben zárfeszítés módszerével behatolt az
Ulászló utca 37/
A előtt parkoló
Fiat
Ducato
kisteherautóba.
A teherautó vezetője az elkövetés
közben tetten érte, de sikerült elmenekülnie.
Az elkövető 170 cm magas, 28 év
körüli, kissé molett testalkatú, kreolbőrű, kerek, himlőhelyes, ragyás arcú, benyomott orrú, fekete, göndör,
ápolatlan hajú, világosbarna, derékig
érő bőrkabátot, sötét pulóvert, sötét
nadrágot viselő férfi. Akik a képen
látható személyt felismerik, illetve
a bűncselekményről információval
rendelkeznek, hívják a XI. kerületi Rendőrkapitányságot a 3814300/51-202-es vagy az 51-140-es
melléken, vagy írjanak a zsombi@interware.hu e-mail címre, vagy
jelezzék az ingyenes Telefontanú-vonalon a 06-80-555-111-es számon.

Januártól jó néhány alapvető termékért és szolgáltatásért többet
kérnek majd a boltokban.
A jogszabály megszüntette a nulla
százalékos kulcsot, ezentúl öt százalék
lesz a legalacsonyabb adótartalom.
A 12 százalékos kulcs mértéke is
változott 15-re, a legmagasabb 25
százalékos kulcs viszont 2004-ben is
változatlan marad.
Az élelmiszerek áfája az eddigi 12
százalékról 15-re emelkedik, ennek
megfelelően nő a zöldség, a gyümölcs,
a tejtermékek és a hús ára. A villamos
energia után 12 százalék helyett 25
százalék áfát kell fizetni jövőre, a gázárak pedig átlagosan 6,8 százalékkal
emelkednek. Januártól a cigaretta
jövedéki adója 35 százalékkal, a boré
pedig literenként ötről nyolc forintra
emelkedik.
A könyv adókulcsa 12-ről 5 százalékra mérséklődik. Nem változnak
a postai szolgáltatások díjai. A Volán
járataira 3 százalékkal drágábban lehet majd jegyet váltani, a MÁV pedig
11 százalékkal emeli árait. A Matáv
átlagosan 1,6 százalékkal kér majd
többet szolgáltatásaiért.

Uniós áfa a gyógyszereken
Az ötszázalékos áfa januári bevezetését a gyógyszerek esetében az
uniós csatlakozás indokolja. Az adót
a támogatások után a biztosító fizeti,
így a betegeknek csak a térítési díj
után kell áfát fizetni. A termékpaletta negyven százalékát jelentő
ingyenes készítmények esetében ez
teljes mértékben a biztosítót terheli. A
gyógyszergyártók kérésére januártól
120 forinttal lesznek drágábbak a 600
forintnál olcsóbb, támogatott gyógyszerek, a biztosító azonban osztozik
az emelésen a fogyasztókkal az adott
termékekre vonatkozó támogatás
arányában. Néhány forintos áremelést
eredményez januártól a gyógyszer kiskereskedelmi-árrés módosítása is.
Minden gyógyszercsoportban
lesz kiemelten támogatott. A január
elsejétől hatályos egészségügyi miniszteri rendelkezések értelmében
a betegek számára is elérhető lesz a

gyógyszer-helyettesíthetőségi lista,
így a páciensek tájékoztatást kaphatnak az azonos hatóanyagú olcsóbb
termékekről.
A
harmincnapos
gyógyszerfelírhatóság visszaállításától a gyógyszeres kezelés hatékonyabb ellenőrizhetőségét remélik. Az
inzulinra szoruló cukorbetegeket és a
rosszindulatú daganatos betegségben
szenvedőket nem érinti az a rendelkezés, amelynek eredményeként a 90
és 100 százalékos támogatású gyógyszerek közül egyes nagyon drága
orvosságok támogatása csökken. A
tetanuszoltás továbbra is ingyenes.

Nő a diákhitel törlesztő
részlete
A minimálbér januári emelkedése
miatt 3180 forintra nő a diákhitel havi
törlesztő részlete. A kormány 2004.
január 1-től a minimálbér havi összegét az eddigi 50 000 forintról 53 000
forintra emelte.

Januártól kötelező a kettős könyvvitel
Néhány kivételtől eltekintve kettős
könyvvitelre kell áttérnie 2004. január
1-jétől az összes olyan magyarországi
vállalkozásnak, amely eddig csupán
naplófőkönyvet, vagyis egyszeres
könyvvitelt vezetett.
Az egyszeres könnyvitel vezetését elsősorban a betéti társaságok
alkalmazzák, így a változás leginkább
őket érinti. Mellettük azonban át
kell térnie az összes jogi személyiség
nélküli gazdasági társaságnak, illetve
az iskolaszövetkezeteknek és a jogi
személyiséggel rendelkező munkaközösségeknek is a kettős könyvvitelre.
Nem érinti viszont ez a változás az
egyszerűsített vállalkozói adó hatálya
alá tartozó adóalanyokat.
Az adózás rendjéről szóló törvény
szerint elvileg mindenkinek különkülön be kellene jelentenie, hogy áttér
az új könyvvezetési rendre. Ez azonban most felesleges, mert az APEH
az adminisztrációs terhek mérséklése
érdekében hivatalból, külön kérés nélkül is végrehajtja a bejegyzést.
N. N.

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

Ajánlatok a használt lakás kínálatunkból:
n Adács utcai lakóparkban 2001-ben épült, 120 nm-es, sorház
garázzsal + kocsibeállóval, beépített konyhabútorral eladó.
Irányár: 43,5 M Ft
n VII. Károly körúton eladó rendezett házban 93 nm-es, jelenleg
irodaként funkcionáló 1. emeleti impozáns 2 + 2 félszoba hallos lakás. Irányár: 27 M Ft
Új építésű ajánlatunk:

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

Értékesítés és információ: Buda-Hold Kft.
Bp. XI. ker., Kosztolányi Dezső tér 5. Tel.: 466-8295, 466-7083, 06-70-381-6318
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Valami változás nagyon boldoggá
teszi, ezt a hangulatot kellene megőriznie amíg csak lehetséges. Ha valamiben hibát vét, szerencsére hamar rá
fog jönni és korrigálni tudja tévedését.
Egyik idősebb rokona annyira birtoklásvágyó, hogy még az ön egészségében
is kárt tehet az örökös zaklatásával. Ha
házasságról van szó, akkor kövessen
el mindent annak érdekében, hogy
szorosabbá tegye a kapcsolatot, és ne
hagyja, hogy rokonai vagy baráti beleszóljanak ügyeikbe. Pénzügyi helyzete nem kifogástalan, de azért elég
jó ahhoz, hogy ne kelljen aggódnia az
anyagiak miatt.

Figyeljen oda az emberekre a munkahelyén. Esélye van rá, hogy bizonyos
tetteivel akaratlanul maga ellen fordít
másokat, legyen tehát óvatos. Ha lebecsül, vagy lekicsinyel másokat, annak
kellemetlen és fájdalmas következményei lehetnek. Ön mostanában túlságosan megviselt, ezért egy-két nap pihenés
ráférne önre, ezért ha van rá lehetősége,
hogy kivegyen egy pár szabadnapot,
akkor ne habozzon. Szerencsére sikeresen túlteszi majd magát minden egyéb
kellemetlenségen. Családja egyik tagja
olyan pozícióba kerülhet, amely önt
büszkeséggel tölti el.

A szerelem nagy jelentőséggel bír
majd az Ikrek számára. Különösen
azok számára lesz fontos ez az időszak, akik házasodni szeretnének.
Megismerkedhetnek jövendő életük
párjával, azonban semmit se hamarkodjanak el. Sikeres és megfontolt
választás esetén jó esély van arra, hogy
a románc házassággal végződjön, de
sajnos nem olyan hamar, mint azt
szeretnék. Ne tegyenek semmi olyasmit, amivel megbolygatnák a pénzügyeiket. Ne verjék magukat súlyos
adósságokba azért, hogy fölöslegesen
drága ajándékokat vagy ruhákat
vásárolhassanak és előkelő helyeken
vacsorázzanak.

Ön most elutazhat, vagy téli vakáció
céljából, vagy pedig egy új, fontos
munka miatt. Bármi legyen is az ok,
a lelke szinte felpezsdül. Elérkezik
végre a régóta hőn áhított szabadság
ideje. Másrészről viszont egyáltalán
nem találja majd olyan kényelmesnek
a szabadságot, mint arra előzőleg
gondolt, mert korlátozó befolyást érez
a kapcsolatai terén. Képességei most is
jó szolgálatot tesznek önnek. Egy befo-

lyásos ember, aki nem ért egyet az ön
elképzeléseivel, sok kellemetlenséget
okozhat. Még akkor se viselkedjen
máképpen, mint ahogy szokott, ha
úgy érzi, hogy jogtalanul ítélik el.

Kedvese költekezése miatt kissé keserű lehet a szájíze. Tény, hogy most
már talán sosem lesz olyan a kettejük
kapcsolata, mint annak előtte volt.
Legfőképpen a kialakult rossz érzései
miatt változtatja meg ön a magatartását. Bölcsebben tenné, ha inkább
megpróbálna megbocsátani partnerének, és elfogadná a jelenlegi helyzetet.
Az igaz szerelem mindig tartogat
akadályokat, de ha ezeket leküzdik,
akkor ezáltal erősödik a kapcsolatuk.
Jussanak eszébe a saját hibái is, például önzése és büszkesége, így talán
mások hibái iránt is elnézőbb lesz.

Sok tennivalója akad a családja miatt.
Rengeteg bajt okozhat azzal, ha egyfajta birtokolni vágyó magatartást vesz
fel. Mostanában nagyon csökönyös
lehet, és hajlamos arra, hogy csak a
saját, önző céljai érdekében végezzen
munkát, és ezzel igazán sok bánatot
okozhat családja fiatalabb tagjainak.
Helyesen tenné, ha egy kis időre csak
hátradőlne a székében, és másokat is
engedne érvényesülni. Ha önző motivációk alapján akarná megoldani a
családi problémákat, annak csak kellemetlen következményei lennének.

Ellenséges érzéseket táplálhat egyik
ellenkező nemű fiatalabb rokona
iránt, anélkül, hogy ennek tudná az
okát. Legjobban teszi, ha megpróbál
felülkerekedni ezen az érzésen, mert
kettőjük kapcsolata kellemes lehet, ha
már túljutottak az érzelmi konfliktusaikon. Vásároljon új ruhákat, szedje
rendbe otthonát, próbáljon meg ezen
időszakban szomszédai kedvében
járni. Ha lehetőséget kap rá, hogy
segítséget nyújtson egy templomi
üggyel kapcsolatban, próbáljon meg
legjobb képességei szerint eleget tenni
a kérésnek.

Izgatottnak érzi magát azokkal a
dolgokkal kapcsolatban, amelyeket
az újév hoz. Egy utazás, egy új otthon, az esetleges más munka és az új
emberekkel történő megismerkedés
okoznak most önnek igazi örömet.
Jó híreket kap a fiatalabb rokonaitól,
örömmel tapasztalja, hogy ők is elégedettek a dolgok jelenlegi állásával.
Felbukkan egyik volt szerelmi partnere, de vele kapcsolatban csak ironikus
gondolatai támadnak. Az egyik, az ön
számára korábban rejtélyesnek vélt

Végre elégedett lesz a karrierjével, mely
most olyan formát ölt, amelyre ön
már régóta vágyakozott. Tökéletesen
végzi a munkáját, kapcsolatai pedig
tartalmasak és színesek. Túlságosan
elfoglalja a társasági élet, de szabadidejében nagy örömmel és már-már
mérnöki pontossággal tervezgeti majd
a karrierjét. Egészsége kifogástalan,
minden napnak jó kedvvel tekint
elébe. Egy, de talán két romantikus
lehetősége is kínálkozik. Ön azonban
most valószínűleg nemigen foglalkozik az élet ezen területével.

Túlságosan érzékeny, ezért túl büszke
és érzelmes lehet. Sajnos mások kérdésére mostanában csak egy vállrándítással felel. Több humorral kellene kezelnie saját magát, nem pedig kínosan
figyelni mások minden egyes szavára.
A munkája elvárásokkal teli, aminek
köszönhetően idegei meglehetősen feszültek lehetnek. Ha azon gondolkodna, hogy kilép a munkahelyéről, akkor
fontolja meg újra a dolgot. Nagyon is
jól tudja, hogy sosem fogja megtalálni
a földi paradicsomot munkája állandó
változtatásával, és nem kellene annyira elkeserednie a lendületes és előre
mutató változások miatt.

Ne engedje, hogy az önuralma körüli
problémák rátelepedjenek a gondolataira. Vegye figyelembe mások jogait,
és rázza le magáról az önző magatartást. Mostanában nagyon elfoglalt, de
ha figyelmét a munkájára összpontosítja, akkor minden rendben lesz.
Képességei teljében lesz, és sok elismerést vív ki. Talán felfedez magában egy
újabb tehetséget, aminek használatával
lenyűgözheti a környezetét. Kedvező
lehetőségei nyílnak most a ruhavásárlás és a társasági élet terén.

Nagyon kedvetlen, mélabús lehet
mostanában, ráadásul úgy tűnik,
hogy ez tartós állapot marad önnél.
Senkivel sem hajlandó megosztani a
gondjait, még a párjával sem. Valami
roppant módon foglalkoztatja, de számítson rá, hogy a közeljövőben biztosan nem jut elfogadható eredményre.
Talán egy kis elkülönülésre lesz igénye, ami azonban érzelmi ürességet
vagy egyfajta nosztalgikus hangulatot
eredményezhet. Ne untassa magát
azzal, hogy ezen töpreng, fogadja el
a változásokat ugyanúgy, mint azt
eddig már számtalanszor megtette, és
csak előre tekintsen.
(Rebeka)

kis lángon 10 percig főzzük, végül a
megmaradt zöldpaprikát vékony karikára vágjuk, és az utolsó pillanatban
beletesszük.

ÉTELRECEPT

Halászlé
1 közepes ponty (kb.
1,5 kg), 2 nagy fej vöröshagyma, 2
zöldpaprika (aki szereti az erőset, erős
paprikát is tehet bele), 2 paradicsom, 1
evőkanál pirospaprika, 1 gerezd fokhagyma, 1 csapot evőkanál só.
ELŐKÉSZÍTÉS: a halat megtisztítjuk, szeletekre vágjuk. A fejéből, az uszonyokból, valamint a filézés (szálkátlanítás)
vagy szeletelés után kikerülő csontokból leeső apró haldarabkákból készítjük a halászlé alaplevét, a halszeleteket
pedig a levesbe tesszük. A hagymát
megtisztítjuk, és karikára vágjuk. A
fokhagymát finomra aprítjuk.
ELKÉSZÍTÉS: nagy fazék aljára tesszük
a vöröshagymát és a fokhagymát,
majd ráhelyezzük a halaprólékot és a
csontokat. 1 csapott evőkanál sót és
pirospaprikát szórunk rá, ezután az
egyik zöldpaprikát belekarikázzuk.

barátja bebizonyítja, hogy érdemes az
ön érdeklődésére és hűségére.

HOZZÁVALÓK:

Kuglóf
35 dkg liszt, 3 dkg
élesztő, 3 tojás, kb. 2 dl tej, 5 dkg vaj,
1 csomag vaníliás cukor, citromhéj, fél
csésze mazsola, 2 dkg kakaópor.
ELKÉSZÍTÉS: Az élesztőt feloldjuk a
tejben, a liszttel, tojással, cukorral,
citromhéjjal elkeverjük, géppel jól
kidolgozzuk, majd továbbverjük a
langyos vajjal. Beleszórjuk a mazsolát,
és a tésztát két részre osztjuk. Az egyik
felét beleöntjük a kivajazott, lisztezett
kuglófformába, a másikat összekeverjük a kakaóval, és ezt a tetejére
öntjük. Addig kelesztjük, amíg a tészta
a forma háromnegyedéig emelkedik,
majd mérsékelt tűzön barnára sütjük.
Tálalhatjuk porcukorral, csoki mázzal
vagy rumos cukormázzal.
HOZZÁVALÓK:

Ráöntünk bő kétliternyi vizet és felforraljuk. Erős lángon főzzük legalább másfél órán keresztül, de nem
kell mellette állni. 15 perccel a főzési
idő letelte előtt belerakjuk a felvágott
paradicsomokat. Közben a halszeletek
mindkét oldalát megsózzuk. A levet
finom szitán leszűrjük, és a szitán
fennakadó csontot-halhúst átpaszszírozzuk. Az így nyert sűrű hallevet
megfelelő nagyságú fazékba öntjük.
Felforraljuk, és a már forrásban lévő
levesbe óvatosan beleengedjük a
halszeleteket. Keverés nélkül, nagyon

KERESZTREJTVÉNY
RADNÓTI MIKLÓS: SZILVESZTER
ÉS ÚJÉV KÖZÖTT
A költeményből idézünk két sort.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (L,

A, O, T, V). 13. Összetételekben betegséget megszüntető. 14. Daruhang.
15. Színtelen, szagtalan nemesgáz.
16. Nyak közepe! 17. Párviadal. 19.
Sportág. 21. Nitrogén és fluor vegyjele. 22. IUG. 24. Szarkofág. 26. …
et moi (Géraldy). 27. Kölyök. 29. A
vadlibánál kisebb nálunk átvonuló
madár. 30. Népszerű írónk (Ferenc).
32. Övdísz. 34. Trappol. 36. Norvég
drámaíró (Henrik). 38. Exvilágbajnok
sakkozó (Mihail). 40. Görög piactér.
42. Mutatószó. 43. Falu Nyírbátor
és Mátészalka között. 44. Talmi. 45.
Arany János pályanyertes műve. 47.
Elektromos töltésű anyagi részecske.
48. Rizsbor. 50. Írország, angolul. 52.
Betegállományba vesz. 53. Ablaküveg
rögzítésére szolgál. 55. Tüzet élesztő.
58. Híres spanyol festő (Salvador). 61.
Nyuszt páros betűi. 62. Arra a felületre mázoló. 64. Talál. 65. Szamárium
vegyjele. 66. A sor egyik végén. 67.
Mezei. 69. Orosz repülőgépjelzés. 70.
Afrikai patás. 72. Középen ráfér! 74.
Délutáni teázás ideje.
FÜGGŐLEGES: 1. Kötőszó. 2. Hitetlen
a törököknél. 3. Ittrium és oxigén
vegyjele. 4. Gát betűi keverve. 5.
Folytonossági hiány. 6. Zsiráfféle
állat. 7. Kripton vegyjele. 8. Kalyiba.
9. Helyező. 10. Trehány, de csak

NÖVÉNYÁPOLÁS

Kártevők a szobanövényeken
A túl száraz levegő a takácsatkák, a viaszos pajzstetvek, a gyapjas pajzstetvek
elszaporodásának kedvez. Melegben
magasabb páratartalmat igényelnek
növényeink. A növények immunitását
csökkenti a helytelen öntözés, az árnyékolás hiánya, vagy a nem kielégítő
tápanyag-utánpótlás. A lakásban ne
alkalmazunk növényvédő szereket
mérgező hatásuk miatt. (Az üzletekben kapható környezetkímélő védekező szer, pl. a Bio-Sect, a Pirimor.)
Hatásos szer a kenőszappanos oldat,

kezdetben!
11.
…-móg, zsörtölődik. 12. Véradó.
18. Duna-menti
település.
20.
Fogadalom. 23.
Alias
Rodolfo
(Rezső).
25.
Érzelmileg nagyon
ellágyul.
26. Sportfogadás.
28. Üvegtárgyat úgy érint, hogy az
hangot ad. 30. Szóbeli dorgálásban
részesít. 31. Az idézet második sora
(M, E, E, Ó, Á). 33. Fehérkérgű fafajta, névelővel. 35. Becézett férfinév.
37. Szóösszetételekben életet jelöl. 38.
Három, oroszul. 39. Ipari növény.
41. Ollós állat. 46. Európai nép. 49.
Ázsiai állóvíz. 51. Könyörgő. 52.
Új-kaledóniai városka (KONÉ). 54.
Tud. 56. Futását Vörösmarty énekelte
meg. 57. Női név. 59. Papírra veté. 60.
Tovatűnik. 62. Folyékony zsiradék.
63. Húsz százalék. 66. Becézett női
név. 68. Nitrogén része! 71. Belga és
magyar autójelzés. 73. Növény. 75.
Nózi egynemű betűi.
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 1. és függőleges 31. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: január 14.
A 26. SZÁM KERESZTREJTVÉNYÉNEK HE
LYES MEGFEJTÉSE: „Pár a párral csak

magukban, szél előttük tél nyomukban”. A SZERENCSÉS NYERTES: Birkás
Kálmánné, Budapest XI., Igmándi u.
11. A nyeremény a szerkesztőségben
vehető át.

Nagy András

amelyet elkészíthetünk úgy, hogy
30 gramm kenő- vagy káliszappant
feloldunk 1 dl meleg vízben, majd
kevés spirituszt teszünk hozzá. Ezzel
az oldattal a növényt permetezzük le,
vagy mossuk le. Jó hatású a vazelinolaj, a fehérolaj és a parafinolaj, amelyek
a viaszos és a gyapjas pajzstetvek ellen
egyaránt alkalmazhatóak.
Időnként vizsgáljuk meg a növények levélfonákját, ugyanis a kártevők
itt bújnak meg.
Ha tavasszal új növényt vásárolunk kertünkbe, egy ideig a kert eldugottabb sarkába helyezzük. Amikor
meggyőződtünk arról, hogy nem hurcoltunk be kártevőt, betegséget vele,
akkor végleges helyére tehetjük.
Bánhidi János
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Roma karácsony Albertfalván

Szomszédoló

Kacagtató krimi a Karinthyban

Pergő ritmusok, ünnepi hangulat

Budafoki borúton

Ön is lehet gyilkos...

A Romano Glaszo együttes és lelkes hallgatóságuk

December 19-én kora este rendezte meg a XI. kerületi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat immár
hatodik alkalommal a karácsonyi
ünnepségét, amelyre a szervezők
szerint a várakozásokhoz mérten
viszonylag kevesen jöttek el.
Ennek oka, hogy párhuzamosan
két hasonló rendezvény is zajlott a
kerületben. Hága Mária, a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat képviselője és a kerületi kulturális bizottság
tagja szerint nem lehet kiállni más
rendezvényekkel az ajándékozási versenyt, de nem is ez volt a céljuk.
Hága Mária megnyitó beszédében
arról szólt, hogy köszönteni jöttek
Jézust, az emberiség megváltóját, aki
születése óta békét, hitet, szeretetet,
reményt sugároz mindannyiunk számára. Eddig – folytatta –, már három
gyertyát gyújtottunk meg és oltottunk
el az adventi koszorúban: a Békének,
a Hitnek és a Szeretetnek a gyertyáit.

A hamarosan meggyúló negyedik, a
Remény lángja lesz, és az képes lángra
lobbantani valamennyit. Végül azt kívánta a jelenlévőknek, hogy egyszerre
legyen életükben jelen a hit, a remény,
a szeretet és a béke.
A körülbelül hatvanfőnyi társaság
kitűnő hangulatát a karácsonyi ünnepségen nemcsak a találkozás feletti
öröm okozta, hanem a pergő ritmusú
zene is. A népzenei és közkedvelt
dalokból álló repertoárt Romano
Glaszo (Cigányhír) nevű kéttagú
együttes szolgáltatta. Balogh Kálmán,
a XI. kerületi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat elnöke, Balogh István,
az elnökhelyettes és Kandolka Kálmán
irodavezető az ünnepség végén boldog
karácsonyt és sikeres új évet kívántak
mindenkinek. A Jézuska banánból és
narancsból álló csomagokat hozott a
családoknak, a nők lepedőt, a fiatalok
mosógépben is mosható vízálló órát
kaptak.
Wihart K. Tamás

Karácsonyi ünnep nagycsaládosoknak

Ajándék, vidámság, együttlét

A gondosan művelt szőlőtőkék között
olyan érzése támad az embernek,
mintha a Balaton-felvidékre csöppent
volna, és ezt csak fokozza a családi
házak ölelése. Budafok teli van borospincékkel, sőt a hegy maga több
kilométeres pincerendszert rejt. A fent
leírt néhány hektár pedig a budafoki
Soós István Borászati Szakközépiskola
tangazdasága. Budafok arra is képes,
mint azt Földesi Gyula a szakközépiskola tanára mondja, hogy egész éven
át vonzza a turistákat. A tanár úr a
néhány hónapja megalakult Budafoki
Borút Egyesület titkára is egyben, és
mint jelzi,
azért hozták létre az
egyesületet
az önkormányzat támogatásával
a helyi nagypincék
és
társaságok,
hogy megmutassák az
Földesi Gyula
embereknek:
a magyarság és a bor összetartozik. Az
egyesület létrehozói között van a Lics,
a Kőnig Pincészet, a Borkatakomba,
a Promontor Bor Rt., a Sümegi
Borászat, a Vinárium Rt., Hungarovin,
a Nagytétényi Kastélymúzeum, a
Campona, a Tropicarium és több magánszemély, valamint az önkormányzat, mely egy Kossuth Lajos utcai pincét adományozott az egyesület céljai
kiteljesítésére. Minden pince más és
más különlegességgel tud hozzájárulni, ahhoz hogy a Budafoki Borút
emlékezetes maradjon az idegenek
számára. Budafokon a történelmet
idéző hordók és a legmodernebb
bor- és pezsgőkészítési technológiák
keverednek a művészet pártoló pincékkel, de különleges likőrborok is
készülnek itt, és természetesen kisebb
és nagyobb csoportok fogadására alkalmas vendéglátóhelyek is kínálnak
különlegességeket.

Mi történik, ha két „hű” férj, félrelépésre szánt, örömtelinek ígérkező
hétvégéjét felbolygatja egy szekrényben megbúvó hulla? Ráadásul
azt sem lehet tudni, ki okozta a
halálát. Talán éppen ön?
Mindenre fény derült a Karinthy
Színházban, az Ön is lehet gyilkos
címmel december 14-én bemutatott,
félreértésekben bővelkedő krimi vígjátékban. A kortárs spanyol irodalom
népszerű színpadi szerzője, Alfonso
Paso szerencsére e művében is hű
maradt legfőbb alapelvéhez, miszerint:
„A detektívregényben legyen holt
tetem. Minél holtabb, annál jobb. A
gyilkosságnál kisebb bűntett ugyanis
nem kielégítő. A tettest pedig olyan
személyben kell leleplezni, aki a cselekményben többé-kevésbé kimagasló
szerepet játszik, de az olvasó mégsem
sejti, hogy ki is lehet a gyilkos...”
S talán ez művei sikerének egyik
legnagyobb titka. Nos, ez esetben is
számtalan szereplő neve merül fel
elkövetőként, nagy fejtörést okozva
a kissé elcsigázott gondolkodású felügyelőnek, aki végül némi segítséggel
ugyan, de eredményesen tesz pontot
az ügy végére. Amíg viszont lezárul a
nyomozás, számtalan jól sikerült poénon és nevetésre ösztönző helyzeten
mulathat a színház közönsége. Mert
ugye az már önmagában is vicces, ha

két „pocakos Casanova” a szemünk
előtt igyekszik a házastársi hűség
korlátaiból kitörve feledhetetlenné
varázsolni feleségeik nélkül töltött
napjaikat. Várják a lányokat, szaladnak pezsgőért, készülnek a kéjes éjre,
miközben gyilkosságról viccelődnek.
Mindezt annyira hatásosan, hogy kis
idő múlva hullával a vállukon egyensúlyoznak a szekrény felé. Ráadásul
hazatérnek asszonyaik is.
De ki a gyilkos? – merül fel a
kérdés, majd hangzik rá – a Böröndi
Tamás által megformált Simon
Aldebert szájából – a válasz számtalanszor: Gyilkos mindenkiből lehet.
Az pedig, hogy a közönség figyelme
a történet bonyolódása során mit sem
lankad, a szerző zseniális detektívfogásai mellett nagyban köszönhető
Straub Dezső kiváló rendezésének és
a szereplők önfeledt játékának. A két
hódító férfiú szerepében tetszelgő
Böröndi Tamás és Straub Dezső kezdeti önbizalma egyből eltűnik, amint
kétségbeejtő módon sokasodnak
lakásukban a hullák. A feleségeiket
alakító Nyertes Zsuzsa és Incze Ildikó
nőies, buta csacsogása pedig amenynyire idegesíti párjaikat, annyira jó
szolgálatot tesz az ügy megoldásakor.
Másfél órás kacagás után kiderül: bár
indítéka több embernek is lehet, gyilkos azért csak egy van!
S. Takács Judit

Révész Marianna

T. Szántó György

Budafok belvárosától tízpercnyi
sétára, egy négy és fél hektáros
szőlőültetvény nyújtózik a domboldalon, fittyet hányva arra, hogy
egy kelet-európai metropoliszban
hever.

Tallián

SZÍNHÁZAK
n KARINTHY SZÍNHÁZ
Bartók B. út 130.
T.: 203-8994

Révész Marianna

JAN. 10ÉN: Ön is lehet
gyilkos. 11ÉN: 14.30-kor

Mikulás és rénszarvasai üdvözölték
a nagycsaládosok karácsonyára
érkező gyermekeket, a Csíkihegyek utcai Általános Iskola aulájában december 19-én este.
Az évek folyamán hagyománnyá
váló ünnepre ezúttal 894 család
kapott meghívást.
Immár kilencedik alkalommal várták
a három és annál több gyermekes,
kerületünkben élő családokat az önkormányzat által rendezett karácsonyi
ünnepségre. Maga a Mikulás fogadta
a kicsiket és szüleiket, majd az iskola
tornatermében vette kezdetét az egész
estés program.
Elsőként Molnár Gyula köszöntötte a megjelent családokat, aki a
várakozással teli gyermeki tekintetek
össztüzében nem is nyújtotta hoszszúra mondanivalóját. Sok ajándékot,

önfeledt vidámságot kívánva fejezte
ki reményét, hogy a családok mostani
jó hangulata kitart legalább jövő karácsonyig.
A jó hangulatról később Fábián
Éva és zenekara is gondoskodott,
amikor a tornateremben elhelyezett
nagyszínpadon vidám műsorukkal
szórakoztatták a megjelenteket,
míg a színházteremben a Brémai
Muzsikusok című bábjátékot tekinthették meg a gyerekek. Majd következett a várva várt ajándékosztás. A
családok nagy örömére 200 db tombola került a szerencsések birtokába,
ezután pedig a kerületi önkormányzat
és Demján Sándor vállalkozó által biztosított tartós élelmiszereket és különböző meglepetéseket tartalmazó ajándékcsomagokkal lettek gazdagabbak a
vendégek.
S. T. J.

Bolond vasárnap; 19-kor
Lassú felmelegedés. 16ÁN:
Örült nők ketrece. 17ÉN:
Ön is lehet gyilkos. 18ÁN:
1030KOR dr. Bubó (gyerekelőadás); 1430KOR:
Tanár úr, kérem. 22ÉN:
Örült nők ketrece.
A külön nem jelölt előadások 19 órakor kezdődnek.
n MU SZÍNHÁZ
Kőrösy József u. 17.
T.: 209-4014
JAN. 8910ÉN 20 ÓRA
KOR: Gergye Krisztián:

B.SCH Szóló I. Stravinsky
– Le Sacre du Printemps/
Tavaszi áldozat bemutatója
(18 éven felülieknek!).
Gyermek-, és diákprogram: 11ÉN: 11KOR
Fabatka Bábszínház,
Furulyás Palkó; 15KOR:
Szín-Mű-Hely – Beavató
diákszínházi program,
15KOR: Rézangyalok: Az
ember tragédiája; 17.30

KOR: Inárcsi Színjátszók:

Sarkadi Imre: Kőműves
Kelemen
KIÁLLÍTÁSOK
n ALBERTFALVI

HELYTÖRTÉNETI
GYŰJTEMÉNY
Pentele u. 8. T.: 208-6635

Állandó kiállítások:
Római ásatások, egyháztörténeti kiállítás,
iskolatörténeti kiállítás,
Albertfalva önállóságának
évei 1819–1950-ig, az Első
Magyar Repülőgépgyár,
borgyűjtemény, középkori
rom Albertfalva területén.
Nyitva: kedden, csütörtökön 16–18-ig.
n RÉT GALÉRIA
Törökugrató u. 9 .
Tel./fax: 246-5253
JANUÁR 10TŐL 28IG

Urbán L. Valéria linómetszetei.
n SCHEFFER GALÉRIA
Kosztolányi D. tér 4.
JANUÁR VÉGÉIG Gross

Arnold grafikus-, festőművész naptárának bemutatása és árusítása.

n BUDAPESTI

MŰVELŐDÉSI
KÖZPONT
Etele út 55. T.: 371-2760

JANUÁR 15TŐL FEBRUÁR
12IG Hajdú György fotó-

művész kiállítása.

n BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók B. út 32.
Tel./fax: 386-9038
JANUÁR 14TŐL FEBRUÁR
14IG az El Kazovszkij,

Kecskés Péter és Fehér
Zoltán Test-Teszt-Túra
című kiállítása. A kiállítás
munkanapokon 14–18 óra
között látogatható.
n FŐVÁROSI

MŰVELŐDÉSI HÁZ
Fehérvári út 47.
T.: 203-3868

JANUÁR 10TŐL FEBRUÁR
1JÉIG naponta 9–18 óráig

hüllő kiállítás.

n KARINTHY SZALON
Karinthy F. út 22.
Tel.: 209-3706
DECEMBER 10TŐL JANUÁR
16IG a DunapArt társaság

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

n MOLNÁR C. PÁL

GALÉRIA

Ménesi út 65. T.: 209-0179

A galéria minden szerdán
15–18 óráig várja az érdeklődőket.
n CONGRESS PARK

HOTEL FLAMENCO
Tas vezér u. 7.

JANUÁR VÉGÉIG Dékány

Tibor fotóművész kiállítása.

n MU SZÍNHÁZ VAN

GALÉRIA

Körősy József u. 17.
T.:209-4014

JANUÁR 10TŐL a Novus

Iskola I. féléves kiállítása.
Nyitva: hétfő–csütörtök
9–14-ig.
n XI. KERÜLETI

HELYTÖRTÉNETI
KIÁLLÍTÓHELY
Erőmű u. 4. T.: 365-6126

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

A mechanikus védelem teljes kínálata
Zárbetétek (MUL-T-LOCK, KESO...), zárak, széfek, lakatok (8 ország kínálatából),
ELZETT termékek, réz, króm és mattkróm kilincsgarnitúrák, zártartozékok, vasalatok, réz,
rozsdamentes és szálcsiszolt küszöbsínek (egyedi méretben is), postaládák, pénzkazetták, kormányzárak, kéziszerszámok, szegek, bübelek, HEVEDERZÁRAK.

SZOMBATONKÉNT -10%!

BÉRLEMÉNY
LÁGYMÁNYOSI utcában 135 m -es lakás kiadó. T.: 06/30/9229-053, 361-4287.
KÖNYVES György utcában 118 m2es, légkondicionált irodalakás bérbeadó.
06/30/9229-053.
ORVOSI rendelőnek, irodának,
szoláriumnak stb. a BAH csomópontnál
szép, csendes helyen: 60 m2-es, 3 részes,
földszinti helyiség kiadó.
Tel.: 06/20/8062-512.
2

LAKÁSINGATLAN
XI. KERÜLETI ingatlanok értékesítése,
bérbeadása. Díjazás csak sikeres közvetítés esetén! Több mint 600 aktuális cím!
Nagy Kékség Ingatlanhasznosító Iroda.
Irodáink: XI., Budai Skála II. emeletén,
279-1466. XI., Bartók Béla út 21.,
385-3711. www.nkingatlan.com
KERESÜNKkínálunk, eladó-kiadó
lakásokat, házakat, telkeket. Teljes körű,
gyors, korrekt ügyintézés. 10 éve folyamatosan működő ingatlaniroda. 3150031, 315-0030. www.amadex.hu
BANALP Ingatlaniroda keres-kínál,
eladó-kiadó lakásokat, házakat, építési
telkeket. 12 éves szakmai tapasztalat.
Szabolcska M. u.
361-4287, 385-4887. www.banalp.hu
XI. KERÜLETI lakások, házak. Reális
Ingatlaniroda. Karinthy Frigyes út 44.,
Tel.: 361-4725. www.realis.hu
KERESÜNK eladó ingatlanokat ügyfeleink részére. Megbízhatóság, tapasztalat.
Ingatlankert iroda, MOM Park.
Tel.: 06/30/2555-777. www.ingatlankert.hu
SASHEGY déli oldalán 900 m2-es építési telek eladó. 06/20/9340-635.
GELLÉRTHEGY lábánál, cégközpontnak alkalmas, 536 m2-es, felújítandó önálló ház eladó. 06/30/9229-053.
KISMÉRETŰ lakásokat keresek készpénzes ügyfeleim részére.
06/30/3491-752.
BORNEMISSZA térnél családi házak
eladók. 06/30/3491-752. www.realis.hu
XI., MADÁRHEGYEN L6-os építési
övezetben telekhányadok 7 000 000-tól,
valamint építési telkek közművesítés előtt
eladók. Kiváló befektetés. Madárhegyi
Ingatlaniroda. Tel: 249-3006.
XI. KER. csendes részén (Sztregova
utcában) IV. emeleti, kétszintes, 110 m2es (4 szoba+nappali), beépített konyhás,
klímás, vadonatúj lakás, liftes társasházban garázzsal eladó!
Ár: 38,9 M Ft. T.: 06/20/9240-040.

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

SZŐNYEGTISZTÍTÁS

KELENFÖLDÖN épülő, 76 m2-es
lakás kulcsrakészen 25 millióért eladó.
06/30/2315-455.
BERHAUSE Ingatlaniroda keres-kínál
ügyfeleinek eladó lakásokat, házakat a
budai kerületekben.
Tel.: 319-5972, 06/70/5023-243.

GARÁZS
XI., ECSED utcában teremgarázsban
hely kiadó. 06/20/9927-209.
GARÁZS kocsinak, tárolónak olcsón
kiadó XI. kerületben. 218-1436.
GARÁZS kiadó a Villányi út mellett.
06/20/3645-283.

OKTATÁS
MATEMATIKA, fizika-, kémiaoktatás általános iskolásoktól egyetemistákig.
385-3280, Obádovics.
JOGOSÍTVÁNY! Most 30% kedvezménnyel (25 800 Ft). Érdeklődni személyesen: H., Sz., P. 15–18-ig a Villányi út 60.
vagy telefonon:
06/30/9962-290, 06/30/9962-299.
ANGOLTANÍTÁS kezdő szinttől gyerekeknek, felnőtteknek.
Tel.: 209-3175, 06/30/2540-414.
MATEMATIKUS középiskolásokat,
egyetemistákat tanít egyénileg! 365-2969.
ANGOLTANÁR korrepetál, érettségire, nyelvvizsgára felkészít a Móricz
Zsigmond körtérnél. Tel.: 386-2382.
KUNGFU magánoktatás: leggyorsabb, leghatékonyabb közelharci technikák rendszere, utcai harc, férfi-női
önvédelem-, tapadóskezek-oktatás.
06/20/9203-624.
ANGOLNYELVTANÍTÁST vállal
nyelvtanár kezdő szinttől, gyerekeknek
is. Házhoz is megyek.
246-6869, 06/20/5176-873.
ÁLLAMI szakképző tanfolyamok:
svédmasszázs, talpreflexológia, egészségügyi-természetgyógyászati modul,
kéz-, lábápoló és műkörömépítő, gyógy(fürdős)masszőr. Tel.: 204-6439.
NÉMET és angoltanítás gyermekeknek, felnőtteknek gyesen lévő főiskolástól. 249-0053, 06/70/2368-729.
ANGOL anyanyelvű tapasztalt, diplomás tanártól XI. kerületben. 466-4670.
RAJZ, festészet-, plasztikakurzusok
indulnak gyerekeknek, középiskolásoknak, művész-, építészpályára készülőknek. Corvin Rajziskola. 209-2832.
NÉMETOKTATÁS,
nyelvvizsgára
(origo, goethe), érettségire felkészítés,
nyelvtani rendszerezés, wirtschaftsdeutsch. Tel.: 361-3079, 06/20/2425-753.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
VÍZVEZETÉKSZERELÉS!
Gebe.
Kisebb javítástól a teljes felújításig.
Csőrepedések, ázások megszüntetése.
Villanybojler szerelés és vízkőmentesítés. Vízmérőszerelés, kerticsap-csere
ásással. Mosógép-, mosogatógép-bekötés.
Anyagbeszerzéssel, garanciával. Gebe
László vízvezeték-szerelő mester. 2072850, 06/30/9420-064, 06/30/9492-052.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS!
Gebe.
Tisztítás, zsírtalanítás, gyökértelenítés
falbontás nélkül. Korszerű gépekkel, több
évtizedes gyakorlattal, garanciával. 2072850, 06/30/9420-064, 06/30/9492-052.
VILLANYSZERELÉS
azonnal!
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás
mester. 06/20/9344-664, 246-9021. Elmű
által minősített vállalkozás.
VILLANYSZERELÉS. Hanusi mester.
Hibaelhárítás azonnali kezdéssel.
Tel.: 06/30/9507-009.

Ajtó? Ablak? BUDALUX!
az igényes, egyedi nyílászáró DECEUNINCK belga
profilrendszer, SIGENIA német biztonsági vasalat, hővisszaverő üvegezéssel alapáron!
Panelba bontástiszta csere, minőség közvetlenül
a gyártótól: Kelenföldön a Csurgói út 15-ből.

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületieknek, azonnal. Falbontás nélkül, több
évtizedes gyakorlattal.
227-7210, 06/30/9400-748.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS,
csatornaszerviz! XI. kerületi gyorsszolgálat.
Lefolyótisztítás falbontás nélkül, azonnal.
Csatornák, lefolyók javítása, cseréje, építése. Vízvezeték-szerelés.
228-6193, 06/30/9210-948.
GÁZBOJLEREK, konvektorok, cirkók
javítása, villanybojler vízkőtelenítés, csapok, WC-k javítása azonnal, garanciával.
369-9406, 06/30/9248-010.
VÍZSZERELÉS
gyorsszolgálat!
Csőrepedések műszeres keresése, javítása, duguláselhárítás hétvégén is, garanciával 06/30/9143-588.
VÍZSZERELÉSduguláselhárítás
gyorsszolgálat. Csőtörések, csapcserék,
javítások hétvégén is.
06/30/2009-905, 06/70/5017-457.
GÁZKÉSZÜLÉKEK minden típusának javítása aznap, garanciával.
Gázvezeték, fűtésszerelés, vízvezeték-szerelés, javítások. 06/30/8504-225.
DR. GÁZ. Gázkészülékek javítása, karbantartása, cseréje, konvektorok javítása
garanciával. Fűtésrendszerek komplett
szerelése, javítása a legjobb áron.
T.: 06/30/9446-513.
VÍZVEZETÉKSZERELÉS, gázkészülék-javítás, duguláselhárítás. Hívjon
bizalommal: 402-0627.
VÍZFŰTÉS szerelés! Teljes felújítás,
ázások megszüntetése, készülékek javítása, cseréje garanciával. Balázs János,
épületgépész technikus.
Tel.: 362-4050, 06/20/9170-697.
GYORSSZOLGÁLAT. Vízszerelés,
csőtörés elhárítása, WC-tartály, csap
cseréje, bojler vízkőtelenítés, mosógépbekötés, vízóraszerelés tervezéssel.
S.O.S. duguláselhárítás.
T.: 233-2478, 06/20/9437-075.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
nonstop.
Csatornák, mosogatók, lefolyók tisztítása
falbontás nélkül.
T.: 233-2478, 06/20/9437-075.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS. Mosogatók,
lefolyók gépi tisztítása falbontás nélkül.
T.: 230-4834, 06/20/9535-200.
VILLANYSZERELÉS Györffy István:
lakásfelújítás, villanybojler, elektromos
fűtések, kaputelefon szerelése, hibaelhárítás. Telefon: 203-0134, 06/20/3210-295.
VILLANY, vízszerelés, bojlerek,
villámhárítók
szerelése,
javítása.
Anyagbeszerzéssel, garanciával.
T.: 310-4018, 06/20/9152-678.
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, WC-k,
csapok, csőtörések javítása aznap.
Tel.: 215-0250. www.vizszereles.hu
FÉG gázkészülékek szakszervize, vízmelegítők, cirkók, konvektorok javítása
aznap. Tel.: 215-0250. www.gazszerviz.hu
VILLANYSZERELÉS gyorsszolgálat,
hibaelhárítás, javítások, felújítások
még aznap, garanciával. 455-0912.
www.lakasszerviz.hu
LAKÁSSZERVIZ, víz-, gáz-, fűtésszerelés, villanyszerelés, vízszerelés, duguláselhárítás a bejelentés napján. 216-2603.
www.lakasszerviz.hu
GÁZKÉSZÜLÉKEK cseréje, áthelyezése, javítása aznap, garanciával.
Tel.: 216-2603. www.futesszereles.hu
VILLANYSZERELÉS, kapcsolótól a
teljes felújításig, biztosítéktábla cseréje,
hibaelhárítása.
06/70/2353-542, 240-6134.
GÁZKÉSZÜLÉKEK téli, 25%-os, kedvezményes cseréje, javítása, tűzhelyek,
konvektorok, vízmelegítők. Tel.: reggel és
este 7–9 óra között 466-6113,
mobil: 06/30/2124-693.

Boldog Új Esztendőt
kívánunk régi és új
ügyfeleinknek!
ZEMPLÉN TAKARÉKSZÖVETKEZET

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

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása (tűzhely, konvektor, cirkó), duguláselhárítás. Javításnál díjtalan kiszállás.
06/30/9346-473, 280-2685.
VÍZSZERELÉS! Tartályok, csapok,
szifonok javítása, cseréje, duguláselhárítás. Javításnál díjtalan kiszállás.
06/30/9346-473, 280-2685.
GYORSSZOLGÁLAT, villany-, víz-,
lakatosmunkák. Villanybojler, villanytűzhely, szaunaszakszerviz, nonstop
hibaelhárítás. 228-8306, 06/30/9513-828.

LAKÁSSZERVIZ
SZOBAFESTÉST, parkettázást, tapétázást, mázolást ingyenes takarítással,
csempézést vállal kisiparos.
202-2505, 06/30/2512-300.
PARKETTÁZÁS, csiszolás, lakkozás,
PVC-, szőnyegfektetés.
208-0721, 06/20/9494-529.
ZÁRCSERE gyorsszolgálat. Hevederzár-szerelés, biztonsági ajtórácsok,
lakatosmunkák.
T.: 230-4834, 06/20/9535-200.
S.O.S. zárambulancia. Zárcsere,
hevederzár-szerelés, biztonsági zárak
szerelése, lakatosmunkák.
T.: 233-2478, 06/20/9437-075.
REDŐNY, reluxa, napellenző, harmonikaajtó, szalagfüggöny, szúnyogháló,
függönykarnis készítése, javítása. Tel.:
356-4840, 06/30/9544-894.
FESTŐMESTER vállal szobafestést,
mázolást, tapétázást hosszú távú garanciával. 285-2882, 06/30/2515-872.
REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, szúnyogháló, napernyő készítése, javítása,
rövid határidővel, garanciával.
T.: 213-2033, 06/30/9648-876.
LAPOS TETŐK csapadék elleni szigetelése korszerű, Villas bitumenes lemezekkel. Garancia: 10-12 év. Homlokzatfelújítás és egyéb szakipari munkák
kivitelezése, alpintechnikával. Géczi Imre
06/20/9510-117.
ÜVEGEZÉS háznál még ma, de
holnap biztos. Számlánkat a biztosítók
visszafizetik. Strenglass Üvegező Bt. XI.,
Őrmezei út 55.
Telefon: 310-4116, 06/30/2811-457
RIASZTÓRENDSZEREK
megtervezése, kivitelezése. Épületek, családi
házak, hétvégi házak. Malek Nándor:
06/20/9359-403.
ASZTALOS, lakatosmunkák készítéstől a legkisebb javításig. 319-6349,
06/70/9414-349.
LAKÁSRIASZTÓK, kaputelefonok,
tűzjelzők szerelése, ingyenes felméréssel.
Vágó László 06/70/3128-117.
TÁRSASHÁZAK figyelem: olcsó,
alpinista technológiával vállaljuk homlokzatok, légaknák veszélytelenítését,
felújítását, lapos tető szigetelését, vízvezeték felújítását, igény esetén az önkormányzatok vissza nem térítendő
pályázati támogatásának díjmentes
elkészítésével együtt.

Érd.: 06/30/3426-549.
ÜVEGESEK. Üvegezés a helyszínen
is. Thermo-üveg-tükör-képkeret készítés
és eladás. Budai Üvegesek Kft. (1116 Bp.,
Kondorosi út 7.). T.: 208-2352.
ZÁRMESTER! Gyorsszolgálat: ajtónyitás, zárszerelés, betörésbiztos hevederzár-szerelés. Rácsok, kapuk készítése,
lakatosmunkák! 06/30/9613-794.
MŰANYAG
ablakok
beépítése
falbontás nélkül is. Biztonsági ajtók,
hevederzárak, rácsok, zárpajzsok szerelése. Mavalux Kft. IX., Bakáts utca 1.
Tel.: 215-1490.
BÚTORBOLT Gazdagréten, XI., Regős
u. 1. Modern és hagyományos kárpitozott
bútorok árusítása. Készítés méretre is!
Javítás, felújítás, áthúzás rövid határidővel. Nézz be hozzánk! T.: 06/20/5554-035,
06/20/3961-866.
CSEMPÉZÉST, padlóburkolást vállalok rövid határidőn belül, garanciával.
206-3579, 06/20/5780-073.
25% KEDVEZMÉNNYEL szalagfüggönyök, redőnyök javítása minőségi
anyagokból, korrekt áron, garanciával.
Szentgyörgyi Béla árnyékolástechnika.
Tel.:06/30/9966-871.
FÜRDŐKÁDAK
(akril,
lemez,
öntvény), zománcleverődések teljes felújítása, polírozása, zománcozása a legfejlettebb technológiával.
Szentgyörgyi Béla, 06/30/9966-871.
FESTŐMESTER vállal szobafestést,
mázolást, tapétázást hosszú távú garanciával. 285-2882, 06/30/2515-872.
BÚTORKÉSZÍTÉS intézmények és
magánszemélyek részére: egyedi bútorok
tervezése, kivitelezése, iroda- és konyhabútorok, galériák, berendezési tárgyak
minden méretben, rövid határidővel.
Gyors, szakszerű minőségi munka elérhető áron! 1114 Bp., Fadrusz u. 12.
Tel.: 466-6359. www.fadrusz.hu
ÉPÍTÉSZMÉRNÖK nagy gyakorlattal
vállalja (a megrendelő igényei szerint)
családi és társasházak, lakások építési, átalakítási terveinek elkészítését. 275-1736.
CSEMPEBURKOLÁST,
kisebb
kőművesmunkákat vállalok határidőre,
garanciával! 06/20/5732-633.
LAKÁSFELÚJÍTÁS
garanciával!
Szobafestés, csempeburkolás, kőművesmunkák, gipszkartonozás, parkettázás,
vízszerelés! 06/20/3856-851.
ANYAGBESZERZÉSSEL, garanciával vállalok: csempézést, padlóburkolást,
kőművesmunkát, vízszerelést.
06/20/9765-382.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
BOJLEREK javítása, cseréje 2 év garanciával (Hajdú 80L bojler 30 000-tól),
mosógépek, mikrósütők szakszervize.
Javításnál ingyenes kiszállás.
280-2685, 06/30/9346-473.
AUTOMATAMOSÓGÉPJAVÍTÁS
garanciával (hajdúsági, Whirlpool,
Zanussi stb.), hétvégén is. Tel.: 207-3971.
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+ SZOLGÁLTATÁSAINK:
KULCSMÁSOLÁS: lakás-, autó-, speciális és mágneskulcs
ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA
EGYFORMA ZÁRLATÚ ÉS FŐKULCSOS RENDSZEREK
HEVEDERZÁRAK SZERELÉSE: Mo. teljes kínálata
egyedi méretben is (MABISZ által elfogadott termékek)
FÉNYMÁSOLÁS

GELKABUDA!
Villanybojlerek,
mosógépek, hűtőgépek javítása.
06/30/9606-590, 06/20/5833-307.
HŰTŐGÉPSZERELŐ gyorsszolgálat
a kerületben. Fagyasztószekrények,
hűtőszekrények helyszíni javítása írásos
garanciával, hétvégén is.
Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Tel.: 291-4633 vagy 06/30/9328-870.
VILLANYBOJLEREK minden típusának javítása, szervizelése garanciával.
Gelka-Buda. 247-7077.
HŰTŐGÉPJAVÍTÁS 3 órán belül!
Lehel, Zanussi, Gorenje, Whirlpool és
orosz hűtők szakszerű javítása, garanciával. Hétvégén is! Nyugdíjas kedvezmény!
T.: 215-6287, 06/30/2220-968.
VILLANYBOJLER
szakszerviz,
javítás, vízkőtelenítés, csere aznap.
garanciával.
Tel.: 216-2603. www.lakasszerviz.hu
HŰTŐGÉPSZERELŐ gyorsszolgálat
a kerületben. Lehel, Zanussi, Whirlpool,
Gorenje, Minszk, egyéb fagyasztók, hűtők
helyszíni javítása, ajtószigetelések cseréje
4 órán belül, hétvégén is. Javításkor kiszállási díj nincs.
Tel.: 421-5959, 06/30/9422-946.
HAJDÚ villanybojlerszerviz a kerületben. Szerelés, javítás, vízkőtelenítés a
bejelentés napján, hétvégén is.
421-5959, 06/30/9422-946.
MOSÓGÉPSZERVIZ a kerületben.
Hajdú automata mosógépek javítása 4
órán belül, hétvégén is.
421-5959, 06/30/9422-946.
HŰTŐGÉPEK, bojlerek, mosógépek
javítása. 281-0769, 06/30/9121-294.
HŰTŐGÉPEK, bojlerek, mosó-, mosogatógépek, hőtárolós kályhák javítása
korrekt áron. 06/20/9112-060, 370-8623.
MOSÓGÉPEK, bojlerek (Hajdú és
olasz készülékek), hőtárolós kályhák
javítása, (mosógépek cserelehetősége).
358-0935.
MOSÓGÉPJAVÍTÁS ma! Díjtalan
kiszállás. Egy év garancia. Minden típus
Whirlpool, Energomat is.
Bódi Gábor: 06/20/9618-618.
GÁZKÉSZÜLÉKEK, klímaberendezések szerelése, javítása, karbantartása
garanciával. 06/20/9694-779, 365-8035.
PORSZÍVÓK,
háztartási
kisgépek, hordozható rádiók javítása.
Elektrotechnikus 319-2008.
MOSÓGÉPEK,
mosogatógépek
gyors, szakszerű javítása garanciával.
Kiszállás három órán belül, javítás esetén
ingyenesen. T.:285-6335, 06/70/3159-525,
06/20/2572-866.

TVANTENNASZÁMÍTÓGÉP
SZÍNES televízió, videó, számítógép,
monitor helyszíni javítása garanciával,
hétvégén is! Aznapi ingyenes kiszállás,
nyugdíjasoknak 15% kedvezmény.
Hibabejelentés: 8–20-ig: 309-0418;
284-9003. Elektro Linea Szerviz, XI.,
Kaptárkő u. 10.

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.
l ingyenes fogászati szűrés l
lfogbeültetés fogpótlások l
lesztétikus fogtömések lröntgen diagnosztika l
ldentál higiénia (ultrahangos fogkő eltávolítás) l
l fogkozmetika lfogfehérítés l
lMOL EP szerződés l
Fogszabályozás minden szerdán és pénteken.

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

HIRDETÉS

2004. JANUÁR 7. ÚJBUDA
ORION, Videoton tévéjavítás! Villamosmérnök végzettséggel, garanciával!
06/20/5423-529, 06/20/5423-586.
TELEVÍZIÓJAVÍTÁS azonnal! (Orion,
Videoton, ITT, Dual Schneider).
06/20/5423-529, 06/20/5423-586.
ANTENNASZERELÉS, javítás, bővítés, földi, műholdas, mikrós gyakorlattal,
akciók.
201-5368, 06/20/5376-281.
TELEVÍZIÓ, videó, számítógépmonitor helyszíni javítása hétvégén is,
a bejelentés napján az önnel egyeztetett
időpontban. Díjtalan kiszállás, garancia,
15%-os nyugdíjas kedvezmény. Encoder
Szerviz.
Hibabejelentés: 285-6368.
TV, videó szakszervize, használt
készülékek cserelehetősége. Javításnál
díjtalan kiszállás.
06/30/4302-008, 280-7133.
SZÁMÍTÓGÉP gyors helyszíni javítása, fejlesztése. 8–20 óráig, hétvégén is.
Tel.: 352-1124.

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉSCSOMAGOLÁS!
Bútorszerelés, zongoraszállítás zárt teherautókkal! Lomtalanítás! Euro Teher 4301951, 06/20/3207-325.
SZŐNYEGTISZTÍTÓGÉPkölcsönzés házhozszállítással, ablaktisztítás,
nagytakarítás azonnalra. Irodatakarítás,
szőnyeg-, kárpittisztítás helyszínen.
06/20/9815-412, 420-5830,
06/30/4179-525.

Ingyenes konzultáció,
fogászati szűrés.
Széles körű, fájdalommentes
fogászati ellátás,
fogfehérítés, röntgen.
MOL EP, Budai EP szerződés.
Rendelés:
Hétfő-péntek: 8-20-ig
Bejelentkezés: 209-3344
Cím: 1111 Budapest,
Bartók Béla út 20. I/6.

KÖLTÖZTETÉSLOMTALANÍTÁS!
Csomagolás ingyen dobozokkal, bútorszerelés, zongoraszállítás. Budapesti
Teher 250-0698, 06/20/4116-655.
KÖNYVELÉS, bérszámfejtés, adóbevallások készítése cégeknek, vállalkozóknak. 249-3229, 06/20/9193-800.
FUVARVÁLLALÁS zárt, dobozos
3x2x2 m rakterű kistehergépkocsival
Budáról! Sziráki.
Telefon: 395-1217, 06/70/3161-533.

KÖNYVELÉS, könyvvizsgálat, bérszámfejtés, adótanácsadás, adóbevallások
elkészítése, hitelbírálatok előkészítése,
vagyonértékelés gazdasági társaságok
részére. Tel.: 382-7060.
KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás, áruszállítás magánszemélyeknek, irodáknak,
igény szerint hétvégén is.
Tel.: 06/30/9545-928.
OTPLAKÁSHITELEK ügyintézését
vállalom, ügyfelek részére díjtalanul.
06/20/9815-902.
TAKARÍTÁS teljes körűen cégeknek,
magánszemélyeknek.
T.: 294-0051, 06/20/5155-622.
KÖNYVELÉS, adótanácsadás, adóbevallás kedvező áron társaságok, egyéni
vállalkozók, magánszemélyek társasházak részére a MOM Park közelében.
2004-es szerződés esetén 2 hónap díját
elengedjük.
224-0433, mjbalanszkft@vnet.hu
BEVÉTELE nagy, kiadása alacsony?
Sokat adózik? Ne tegye! Reklám, marketing, piackutatás, üzletkötői tevékenység
stb. 80% kedvezménnyel.
06/20/3222-655.
FAKIVÁGÁS, fák tövestől való kiszedése, kertépítés, kertrendezés, kertek
gondozása. 06/30/3419-107.
FÉNYKÉPEZŐGÉPJAVÍTÁS garanciával, Gazdagréten. H–P.: 10–18-ig.
T.: 246-8915.
ESZTERGÁLYOS, marós és egyéb
munkák. Fékdobok szabályozása rövid
határidővel. XI., Ballagi Mór u. 4.,
Tel.: 203-9060, 9-től 15-ig.

Piaci percek

Vásárcsarnok ünnepek előtt,
ünnepek után
Vége az ünnepeknek, így lassan a
Vásárcsarnok üzletei fölül is lekerülnek
a fenyőágak és a villogó égősorok, van
ami azonban nem változott. A kínálat
az újévben is ugyanolyan nagy, mint
néhány héttel ezelőtt. A gyümölcsös
és zöldséges pultok ugyanúgy roskadoznak, mint december utolsó heteiben, és persze a hentesboltok is tele
vannak mindig friss áruval. A felújított
Vásárcsarnok messzemenőkig alkalmas
arra így január elején, hogy a karácsony
és szilveszter idején „kifosztott” kam-

RUHAJAVÍTÁS, fénymásolás, kulcsmásolás, hirdetésfelvétel. 1117 Irinyi
József u. 32. T.: 06/20/2179-147.
KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen!
Ingyen biztosítunk pótkocsit, dobozokat!
Bauer-Teher. 281-1881.
KÖNYVELÉS társaságok, vállalkozók,
társasházak, lakásszövetkezetek részére.
Bérszámfejtés, bevallás készítése.
Első hónap ingyenes.
Tel.: 203-1168, 06/30/4610-105.
KÖNYVELÉS, adótanácsadás társaságoknak teljes körűen, visszamenőleg is,
bevallások ellenjegyzéssel, pályázatkészítés. Summa konzultáns Kft. 1119 Andor u.
1/VII./30. T.: 204-6549, 06/70/2108-062.
TÁRSASHÁZ közös képviselete szakképesítéssel, 10 éves gyakorlattal.
06/30/9040-803. thiroda@freestart.hu

KONTÉNERES sittszállítás, sóder,
homok termőföld. 06/20/4646-233.

GYÓGYÁSZAT
DR. NAGY Erzsébet reumatológiai és
fizikoterápiai rendelője. Bp. XI., Karinthy
F. út 16. Bejelentkezés:
209-2470, 06/30/2318-306.
FOGSORKÉSZÍTÉS szükség esetén
lakásán. Javítás munkaszüneti napokon
is. Budafok, Árpád u. 45. 226-2792.
DOHÁNYZÁSRÓL
leszoktatás
Magnevit terápiával. Telefonos bejelentkezés: 06/20/5411-616, 06/30/4178-481.
BŐRGYÓGYÁSZATIonkológiai
magánrendelés, általános és gyermekbőrgyógyászat. XII., Alkotás 7/a.
Bejelentkezés: 466-8328, dr. Bánfalvi.

SZÉPSÉGÁPOLÁS
PEDIKŰRÖS házhoz megy!
Talpmasszázs. Tel.: 203-5431,
mob.: 06/30/5537-947.

RÉGISÉG
SZŐNYEGBECSÜS vásárol régi
keleti szőnyegeket sérült állapotban is.
Kiszállás díjtalan.
Tel.: 06/30/4563-938.

VEGYES
IDŐSEK otthonába történő elhelyezésének teljes körű ügyintézése.
Tel./fax: 303-2011,
mobil: 06/30/9820-322.

75 ezer terjesztett példány,
több mint 100 ezer olvasó!
Hirdessen az Újbudában!

ráikat egy helyen töltsék fel a vásárlók.
Ezt itt csaknem 200 elárusítóhelyen és
74 üzletben tehetik meg. Amennyiben
hosszúra sikeredne az utánpótlás beszerzése, a legfelső szinten pihenésképpen több konyha és kifőzde ételeivel, és
italaival frissülhetnek.
A csarnok hétköznapokon reggel fél
héttől este hat óráig, szombaton pedig
délután egyig várja a vásárlókat. A virágárusok pavilonjai hétvégén is nyitva
vannak 18 óráig.

Áru megnevezés:

Ár: tól-ig (Ft)

Áru megnevezés:

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

98–200
740–799
398–700
730–799
298–400
788–870
118–160
398–520
98–200
628–865
148–500
299–396
398–600
98–198
98–160
998–1360
68–100

sertésmáj
kelkáposzta
marha lábszár
fejes saláta
marha felsál
uborka
ponty szelet
retek
tojás
gomba
alma
körte
szőlő
citrom
narancs
mandarin
banán

Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben: 1111 Budapest, Szt. Gellért tér 1–3. Telefon: 372-0960

Ár: tól-ig (Ft)

360–420
98–160
998–1100
88–180
1098–1150
398–600
1100
98–120
19–26
398–460
68–300
198–500
198–700
248–298
178–300
288–298
198–248

TÁRSAT, TÁRSASÁGOT
KERES?
Eladó ingatlanok a XI. kerületben:
n Farkasréten panorámás környezetben nagyon
igényesen kivitelezett 3 szintes 330 nm-es családi
ház 750 nm-es telken eladó. Ára: 130 000 000 Ft n
Őrmezői lakótelep mellett ikerfél kedvező áron eladó. Sok extrával,
konyha berendezve, nappali, 3 hálószoba, 2 fürdőszoba, garázs. Irányár: 49 900 000 Ft
n Lágymányosi utcában eladó 129 nm-es felújítandó polgári lakás, 3,5 szobás, nagy
konyhás, cselédszobás. Irányár: 31 000 000 Ft nLágymányoson, patinás környezetben,
luxus felszereltségű 103 nm-es lakás 2 garázzsal eladó. Ár: 42 500 000 Ft
Ingatlan vételi, illetve eladási szándékával hívja: 299-0229, 70/559-0039
KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
Bp., VIII. kerület, Rákóczi u. 51.
Tel.: 229-0229, 229-0230, 299-0239,
299-0240. Fax: 299-0250
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DÉL-PESTI RÉGIÓ
Bp., XVII. kerület, Pesti u. 40.
Tel.: 253-5007, 253-5008
Fax: 253-5864.

„KORONA” Klub
és Baráti Kör
kiránsulásokkal,
rendezvényekkel!
(XI. körtérnél)
Családias hangulatú,
hatékonyan működő
irodánkban
maximális diszkrécióval és
szereteel várjuk!
B.U.É.K!
Tel.: 279-0834.
www.koronaklub.com

FÜGGÖNY

KARNIS

OTTHONÁBAN
VÁLASZTHATJA KI
FÜGGÖNYEIT
Akció
december 15–30-ig:

díjtalan függönyvarrás,
helyszíni felmérés, komplett
kivitelezés, függöny, sötétítő,
drapéria, karnis család (boltívre,
bástyaívre, íves tetőtérbe is).

Telefon: 06/30/9428-684
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Labdarúgó Karácsony Kupa

Kiskarácsony a belgyógyászaton

A képviselők elverték a hivatalt

Az újbudai Szent Imre Kórház IV. Belgyógyászati Osztálya december 18-án
rendezte kiskarácsonyi ünnepségét. A meghitt ünnepség fénypontja a Csep’
Jazz Dance nevű Európa-bajnok gyermektánccsoport fellépése volt.

Kosárlabda: A lányok a 8., a fiúk a 10. helyen

Karnyújtásnyira a rájátszás

A téli szünet előtti utolsó fordulóban
a MAFC-Újbudának, tehát a fiúknak
jött ki jobban a lépés, magabiztos
győzelmet arattak Kangyalék, akik a
10. helyről várják az ünnepek utáni
folytatást.
A lányok, a BEAC-Újbuda csapata kikapott, így Sterbenz László tanítványai az alapszakasz félidejében a
bajnoki tabella 8. helyét foglalják el.

Az eredmény: BSE-ESMA–BEACÚjbuda 88:62 (25:18, 19:17, 20:9,
24:18)
A mérkőzés nem úgy kezdődött,
hogy sima vereség lesz a vége.
Bujdosó vezérletével – aki a második negyed elején már 15 pontnál
járt – jól tartotta magát az Újbuda.
Bujdosóék bátran és ügyesen játszottak, főleg a találkozó első felében, így
a 14. percben mindössze 3 ponttal
vezetett a városmajori együttes. A
fordulás után azonban sebességet
váltott a BSE, és fokozatosan növelve előnyét alaposan visszavágott
a csapattól néhány héttel korábban

A Karácsony Kupa nevet viselő
esemény helyszínéül a MAFC
Hauszmann Alajos úti sportcsarnoka szolgált. A 2x20 perces mérkőzésen 5+1 fős csapatok játszottak.
A képviselői csapatban pályára
lépett Görög András alpolgármester,
Balázs György sporttanácsnok, dr.
Bács Márton, Simon Károly és Faragó
Tibor. A hivatali dolgozók gárdáját
Kovács Lajos, Tussinger Antal, Bódis
Csaba, Gyurina Zoltán és dr. Magyar
Tamás erősítette. Balázs György
góljával az önkormányzati képviselők szerezték meg a vezetést, Bódis
Csaba azonban gyorsan kiegyenlített. Ezt követően a pontosabban
elszenvedett, nem éppen szívderítő
kupavereségért.
Az eredmény: MAFC-Újbuda–ZTE
KK 71:54 (25:23, 15:11, 19:4, 12:16)
Az első negyed elején „megszöktek”
a vendégek, ám Buddenborg hárompontosainak és Kangyal agresszív
betöréseinek köszönhetően nem csupán felzárkóztak, hanem a kilencedik perctől a vezetést is megszerezték
a hazaiak, a félidőre pedig hatpontos
előnyt szerzett az Újbuda. A nagyszünet után egyszerűen állva hagyta
a zalaiakat a hazai együttes, remekül
védekeztek Kecskésék – 19 hazai
pontra 1(!) vendégbüntető volt mindössze a válasz –, Buddenborg minden
helyzetből szórta a kosarakat, így idei
legmagabiztosabb diadalát aratta
Merim Mehmedovics együttese.
Koncz Zsolt

passzoló és többet támadó képviselők
kétgólos előnyre tettek szert. A fordulást követően sokáig nem történt
említésre méltó esemény a pályán,
ám az utolsó percekben megélénkült
a játék. A képviselők két gyors góllal
már 5:2-re vezettek, ám a hivatali
dolgozók nem adták fel, és feljöttek
5:4-re. Az egyenlítésre azonban már
nem maradt erejük, így a mérkőzést a
lendületesen hajrázó önkormányzati
képviselők nyerték meg. Sor került
egy második összecsapásra is, melyen a hivatal dolgozói 3:1 arányban
diadalmaskodtak.
A legjobb kapusnak Kovács
Lajost választották, a legjobb
mezőnyjátékosnak Bódis Csaba
bizonyult, a gólkirály pedig a mesterhármast szerző sporttanácsnok,
Balázs Gyula lett. A remek hangulatú
sporteseményt közös vacsora zárta.
Dergán Ádám

TEREMFOCI EREDMÉNYEK
A 2003. december 20–21. között
lezajlott újbudai teremtornák
eredményei:
NEMZETKÖZI LÁGYMÁNYOS KUPA

(Újbuda testvérvárosainak gyermekcsapatai részvételével)
Kézilabda: 1. Lágymányosi TC, 2.
Ada, 3. Prága.
Kosárlabda: 1. Ada, 2. Kokec
(Kerületi Kosárlabdát Kedvelők
Klubja), 3. Ustron.
Labdarúgás: 1. Prága, 2. Beregszász,
3. Ustron.
ÚJBUDAI LUCA KUPA (országos labdarúgótorna az 1990. január 1.
után születettek számára)
1. Nyíregyházi Nyírsuli, 2. Rojik
FC, 3. Miskolci Sportiskola, 4.
Goldball FC.
ÚJBUDAI KARÁCSONY KUPA

(országos labdarúgótorna az 1995.
január 1. után születettek számára)
1. Videoton Fehérvár, 2. Miskolci
Sportiskola, 3. XI. Kerületi LTC.

Klubok ünnepe a Műegyetemen

Révész Marianna

Révész Marianna

A XI. kerületi Önkormányzat képviselői és a Polgármesteri Hivatal
dolgozói 2003. december 20-án
egy barátságos focimeccs keretében mérték össze erejüket.

Amint azt az előző néhány hétvégén már megszokhattuk, egyik
kosárlabdacsapatunk nyert, a
másik kikapott. Ezúttal a fiúknak
jött ki jobban a lépés.
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Nótázással, dalolással ünnepeltek a kerületi idősek klubjainak tagjai, akik a kerület
vezetőeivel együtt a Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Goldmann téri éttermében töltötték hagyományos, közös karácsonyukat. Az önkormányzat által szervezett est hangulatáról többek között Alex Tamás énekes, sztepptáncosok és nem
utolsósorban maguk a résztvevők gondoskodtak, amikor a műsoros est zárásaként
gyertyafénynél együttesen énekelték el a Csendes éjt.

