A kormány január 14-i ülésén
véglegesen és visszavonhatatlanul döntött a 4-es metró
állami finanszírozásának
részleteiről, és elfogadta azt a
szerződéses rendszert, amelyet decemberben parafált
Medgyessy Péter kormányfő
és Demszky Gábor főpolgármester. A nettó 195 milliárd
forintos költségekből összességében mintegy 41 milliárd
forintot fizet majd a főváros.
Január 15-én elfogadta a
Fővárosi Közgyűlés a 4-es metróról az állammal, a kincstárral
és a BKV Rt.-vel kötendő szerződéseket.
Részletes beszámolónk a 2. oldalon
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Szociális háló

Új őrsparancsnok

DunapArt

Bárki kerülhet nehéz helyzetbe. Ilyenkor fordulhat
az önkormányzat Humán
Szolgáltató Központjához.

A 31 éves Gödöllei Csaba
százados már pályakezdő
rendőrként szívébe zárta a
tizenegyedik kerületet.

A kerület művészeiből álló
képzőművész társaság a
Karinthy Szalonban rendezte meg évvégi tárlatát.

cikkünk a 2. oldalon

cikkünk a 7. oldalon

cikkünk a 9. oldalon

Albertfalván jégpálya, Lágymányoson és Gazdagréten uszoda épül

Megértés, együttműködés, összefogás

n

Személyes életében milyen volt a
2003-as esztendő?

Számomra a 2003-as esztendő olyan
volt, mint a repülőgépeknek a levegőben tankolás, a leszállás nélküli folyamatos szolgálat. Megválasztásomkor
nagyon nagy várakozást éreztem,
hogy jöjjenek az eredmények a kerület életében. A napi ügyeket azonnal
kezelni kellett, működtettük az
intézményrendszert, a hivatalt, a szociális hálózatot, ugyanakkor el kellett
kezdenünk valami egészen mást, végrehajtani azt a programot, ami miatt
mi kaptunk bizalmat a választóktól és
nem a korábbi vezetés.
Első perctől kezdve nagyon ügyeltünk arra, hogy koncepcionálisan ne
rontsuk el már az elején a dolgot. Ezt
a hibát nem háríthatnánk senkire,
ugyanis az átadás-átvétel során azt
tapasztaltuk, hogy a következő négy
év nem lett megtervezve, mintha elődeinknek vagy erejük nem lett volna
erre a napi robotban, vagy hitük, hogy
folytathatják az általuk megkezdett
munkát. Magyarul nem volt távlatos
tervük, koncepciójuk. Ezt nekünk
kellett megalkotni a kerületfejlesztés,
a vagyonkezelés, a költségvetés, az oktatási és intézményrendszer, a korszerűbb hivatal tekintetében egyaránt.
Embert próbáló kihívás egy
ekkora városrészt igazgatni. Nagy
tervekkel indultam el, és örömmel
mondhatom, hogy ezek közül sok
már nem csak terv, Újbuda fejlődése
jó irányba halad. Én már látom az
eredményeket, bár tudom, hogy az
itt élők, ha tapasztaltak is valóságos
dolgokat, változásokat, inkább a víziókat, koncepciókat érzékelhették. Az
eddigi cselekvéseink még nem törték
át azt az ingerküszöböt, ami pártállástól függetlenül minden polgár
számára egyértelművé tenné, hogy jó
úton járunk. Mégis azt mondhatom,
számomra az elmúlt év fárasztó, de
biztató és szép volt.
n

Közéleti emberként mit gondol
arról, hogyan vonul be az évkönyvekbe Magyarország, Újbuda elmúlt
esztendeje? Ön mire büszke a saját
munkásságát illetően?

Az előző év legjellemzőbb vonása az
lesz majd az annalesekben, hogy hazánk utolsó unión kívüli esztendeje

n

volt a felkészülés, az „indulás” előtti
várakozás izgalmaival és elkeseredett
vitáival. És persze ennek az évnek
már most meg lehet jósolni a jellegét:
az uniós tagságunk határozza meg,
legfőbb vitaként azzal, hogy mennyit
veszítünk, ki a nyertese és a vesztese
a csatlakozásnak. Magam hajlamos
vagyok azoknak a szakértőknek az
álláspontját elfogadni, akik azt vallják:
a belépéssel elmaradt veszteséget kell
szembeállítani az ideális uniós támogatáshoz viszonyított elmaradt nyereséggel. Ez így gömbölyű: nemcsak azt
kell vizsgálni, hogy mennyi pályázati
pénzt, lehetőséget nem tudunk esetleg
eleinte kihasználni, de azt is, hogy kívül maradva az egységes Európán, mit
veszítenénk.
Újbudán tavaly fájdalmas döntéseket is hoznunk kellett. Ezek
közül a legvitatottabb az volt, hogy

Zih Zsolt

Előző és mostani számunkban
körkérdést intéztünk a kerület
politikai életének kiemelkedő
személyiségeihez. Akkor és most
megszólaltak Újbuda alpolgármesterei, az önkormányzatban
működő minden párt képviselője, országgyűlési képviselőink.
Molnár Gyula kettős szerepben:
mint polgármester és mint egyéni
országgyűlési képviselő válaszolt
kérdéseinkre.
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Ambiciózus célok, határozott cselekvés

átalakítottuk az oktatási-nevelési
intézményrendszerünket, ami iskola
és óvoda összevonásokkal és bezárásokkal járt együtt. Döntésünk helyessége már most látható és tapasztalható: hatékonyabban és jobban látjuk
el ezeket a feladatainkat, miközben
a költségvetésünkben is érzékelhető
az átszervezés eredménye. Ugyanez
mondható el az egészségügyet érintő
döntéseinkről is.
2003 nagy sikere itt a kerületben a
programalkotás és a távlatos tervezés
beindítása mellett, hogy összecsiszolódott az a csapat, amelynek a kitűzött
ambiciózus célokat meg kell valósítania. Az új jegyző által kialakított
struktúra beváltotta a hozzá fűzött
reményeket, kiváló jogi, szakmai
hátteret nyújt a képviselő-testület és
a polgármesteri vezetés számára egyaránt. A vezetés, a koalíció is összecsiszolódott, nemcsak fél szavakból,
de szavak nélkül is értjük egymást, és
főleg egyetértünk a célokban éppúgy,
mint a megvalósítás mikéntjében.
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A társasházak adózása

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

Egy mondattal 2004 az építkezés éve.
A tavalyi év erőfeszítéseinek köszönhetően az alapok immár stabilak,
lehet építkezni. Mostantól a visszafele
mutogatásnak vége, a mi felelősségünk, hogy mi és hogyan történik.
Ezt a mostani költségvetés is tükrözi
majd. Az előzőt még előkészítve
örököltem, éppen csak módosítgatni
lehetett rajta. Ezt már a magam képére formálhattam. Legfőbb célom a
kerület eladósodásának megállítása.
Hitelt mostantól csak fejlesztési célra
veszünk fel, s vagyont is csak ennek
a célnak az érdekében értékesítünk,
hasznosítunk.
Általánosságban 5-6 százalékos
növekedést tervezek a működési
kiadásokat illetően, de öt kiemelt
területen ezt jóval meghaladó lesz a
plusz forrás. A parkok és közterületek
tisztántartására, gondozására 15-20
százalékkal több pénzt szánunk. A
kulturált pihenés megteremtése, környezetünk higiéniájának fokozása,
gyerekeink európai norma szerinti
játszótereinek kialakítása így is több
év erőfeszítése nyomán képzelhető el.
A közbiztonság támogatására
az eddiginél 100 százalékkal többet
biztosítunk idén. Ez összegszerűen
még így sem annyi, mint amennyit
szeretnék: 40 millió forint. Ebből az
összegből a látható rendőrség koncepcióját szeretnénk erősíteni, a járművek
és a technika műszaki állapotának
javítását, az itt szolgálatot teljesítő
rendőrök kiemelt bérezését elősegítve. Különösen lobbizunk azért, hogy
a fővárosban megalakuló lakótelepi
rendőrség jelen legyen nálunk is. Ezek
a rendőrök gyalogosan ellenőrzik
majd a lépcsőházakat, amelyekhez
kulcsot kapnak, fokozzák az iskolák
környékének figyelését, egyáltalán
számottevően hozzájárulhatnak a
közbiztonság javulásához.
Az egészségügy támogatása hasonló, vagy még nagyobb mértékben
növekszik. Az eddigi 90-100 millió
helyett legalább 200 millió forintot
szánunk elsősorban az átvett szakorvosi rendelőintézet épületének,
műszerezettségének és informatikai
rendszerének korszerűsítésére.
Ugyancsak kiemelt a kultúra és a
sport területe, ahol elég a kitűzött célokat megemlíteni, hogy érzékelhetővé
váljon az eddigihez képest sokszoros
támogatás. A kulturális életünk finanszírozása eddig az intézményeink
fenntartására korlátozódott döntően.
Ezentúl emellett megkezdjük a programfinanszírozást: a legizgalmasabb,
legértékesebb programokat attól
függetlenül támogatjuk, hogy ki a
fenntartója az illető intézménynek.
folytatás a 3. oldalon

Zih Zsolt

Metródöntés!

n ŐRMEZŐ

Nagyné Szedeháti Anita: a társasházak az szja alanyaiként adókötelesek

A társasházakat és lakásszövetkezeteket érintő legfontosabb tudnivalókról és változásokról tájékoztatta
az érintetteket Nagyné Szedeháti
Anita APEH-osztályvezető, a Közös
Képviselők Klubjának találkozóján.
A kerületi önkormányzat nagytermében tartott ismertetőn az APEH osztályvezetője elmondta, szigorították
ugyan a különböző gazdasági társaságok könyvelésére vonatkozó előírásokat, a társasházaknak azonban
2004-ben sem kell kettős könyvvitelt
vezetniük, az év végén pedig egyszerűsített beszámolót kell készíteni,
amit beküldeni nem kell, csupán megőrizni. Ennek oka, hogy egy társasház
továbbra sem számít jogi személynek
– ellentétben a lakásszövetkezetekkel

–, hanem magánszemélyek közösségének, így az szja-törvény alapján
kell minősíteni. 2004-től minden ingatlan bérbeadása tárgyi áfa-mentes.
Általános forgalmi adót így felszámolni és visszaigényelni nem lehet.
Az idei évtől áfa-köteles a lakóingatlan-kezelés, vagyis aki vállalkozóként látja el a közös képviseletet,
25 százalékos forgalmi adót kell
felszámítania tevékenysége után.
Természetesen ez nem érinti azokat,
akik munkabért kapnak, illetve azokat sem, akik kérték az alanyi adómentességet. Mivel a társasház nem
áfa-alany, a közös költségről nem kell
számlát kiállítania, lakásszövetkezet
esetében azonban minden esetben
számlát kell kiállítani.
folytatás a 2. oldalon

Itt a középiskolai beiratkozás
Jóval több férőhely van a középfokú oktatási intézményekben,
mint ahány felvételre váró gyermek – válaszolta érdeklődésünkre a kerületi önkormányzat
Oktatási és Kulturális Irodájának
vezetője.
Laucsek István kifejtette, hogy adataik szerint fővárosi szinten majd
500, országosan pedig több mint
ezer plusz férőhellyel rendelkeznek
a gimnáziumok és szakközépiskolák, ám a felesleges helyek eloszlása egyenetlen. Kerületünkben
idén 671 nyolcadikas gyermeket
tartanak nyilván. Az eddigi adatok
szerint a városrészben működő,
önkormányzat által fenntartott hat
középfokú oktatási intézményben
222 betölthető hely van, és ezenkívül még 30, a zeneművészeti képzést nyújtó Weiner Leó Szakközép-

iskolában. A
végzős diákok
iskolaválasztásához
a
főváros által
kiadott Jelentkezés a középfokú iskolákba
a 2004-2005ös
évben
Laucsek István
című könyv
igyekszik segítséget nyújtani, melyhez minden egyes nyolcadikos a
tanintézményében juthatott hozzá.
Laucsek István ezzel kapcsolatban
megjegyezte, hogy az iskolák jól
ellátottak, sokféle továbbtanulási lehetőségeket tartalmazó, tájékoztató
jellegű kiadvánnyal rendelkeznek.
Kérdéseikkel a szülők a Fővárosi
Beiskolázási Irodához (Vas u.
8–10.) forduljanak.
Összeállításunk a 3. oldalon.
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ÖNKORMÁNYZAT

A Polgármesteri
Hivatal ügyfélfogadási rendje
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

Kiemelkedő a kerület szociális érzékenysége

Segít a Humán Szolgáltató
Bárki kerülhet nehéz helyzetbe.
Előfordulhat, hogy nehezen kezelhetővé válik a gyermeke, pszichés
problémák lépnek fel családtagjánál, vagy anyagi gondok esetén
egyre csak halmozódik a közüzemi
számláinak díjhátraléka.
Kétségbeesés helyett eredményesebb
ilyen esetekben a Humán Szolgáltató
Központhoz fordulni, ahol a bajba
jutottak problémáira igyekszünk
megoldást találni – mondta Kissné
Tóth Katalin, az intézmény igazgatója. A városvezetés a Gyermekjóléti
Szolgálatból és Családsegítő Szolgálatból álló Humán Szolgáltató Központon keresztül valósítja meg szociálpolitikáját. Míg az első a hátrányos
helyzetű, veszélyeztetett gyermekek

felkarolásával
fogla l kozi k,
az
utóbbi
a
szociális,
illetve mentális,
pszichés
problémákkal
küzdő családoknak igyekszik
meg mut at n i
Kissné Tóth Katalin
a
válságból
kivezető utat. A legnagyobb gondot
a megélhetési nehézségek jelentik
a családok számára. A segítségért
fordulókat ilyen esetekben különféle
szolgáltatásokkal támogatják. Sokan
keresik fel az intézményt gyermekeik
magatartási zavaraival, pubertáskori
problémáival kapcsolatban is, ilyenkor
családgondozással, lelki tanácsadással
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MSZPJOGSEGÉLY

Február 4-én 17 órától az MSZP
szervezete (Bikszádi u. 43.) ingyenes jogi tanácsadást tart.
MSZPADÓTANÁCSADÁS

Február 4-én 17 órától az MSZP
szervezete (Bikszádi u. 43.) ingyenes adó-, könyvvezetési és
vállalkozási tanácsadással áll az
érdeklődők rendelkezésére.

S. Takács Judit

FIDESZ ÜGYELET ÉS JOGSEGÉLY

A Fidesz XI. kerületi szervezete
minden hétfőn 11–18 óráig ügyeletet tart irodájában (Budafoki út
9–11.). Minden kedden 14–16 óra
között dr. Oláh András Sándor
ügyvéd ingyenes jogi tanácsadása.
MIÉPELŐADÁS

Január 28-án 18 órakor a Magyar
Igazság és Élet Pártja kerületi
irodájában (Bartók B. út 96.) id.
Fekete Gyula, író Milyen esély
van a magyarság megmaradására
címmel tart előadást a soron következő MIÉP-esték keretében.
Minden kedden 14.30–16.00
között dr. Csigi Zsolt ügyvéd tart
ingyenes jogsegélyszolgálatot.
MDFPROGRAM

Január 29-én 18 órakor az MDF
kerületi szervezetében (Bartók
Béla út 61. – bejárat a Fadrusz u.
felől) A népfelkelés bejelentésétől
máig címmel Pozsgay Imre beszélget dr. Csapody Miklóssal.
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

országgyűlési
képviselő (MSZP lista) január
29-én 17 órától tartja fogadóóráját a Bartók Béla út 19. szám
alatti klubban (bejárat a Mészöly
utca felöl).
WIESZT JÁNOS önkormányzati
képviselő január 22-én, csütörtökön 17 órától tartja fogadóóráját
a Bartók Béla út 19. szám alatti
klubban (bejárat a Mészöly utca
felől).
SZABÓ

VILMOS

NÉMET NYELVTANFOLYAM

Február 2-től április 30-ig a XI.
kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat kedvezményes, 60
órás, vizsga-előkészítő (zertifikatsprüfung) német tanfolyamot
szervez kerületi diákoknak és a
kerületben dolgozó pályakezdőknek a Bocskai István Általános
Iskolában (Bocskai út 47–49.).
Szintfelmérés és beiratkozás január 26-án, hétfőn 16 órakor.
Január 29-én, csütörtökön 17.30
órakor német klubot tartanak,
ahol német nyelvű előadást és beszélgetés szerveznek a nyelvgyakorlók részére, amelyben Georg
Kramm előadását hallhatják.
Vendég: Farkasné dr. Kéri Katalin
képviselő asszony.
Információ: Schweighoffer Krisztina. Tel.: 06/20/517-3230, E-mail: chsch@axelero.hu
CUKORBETEGEK KLUBJA

(Kosztolányi D. tér 12. alagsor)
Minden hó első hétfőjén klubnap, legközelebb február 2-án
14.30-17-ig. Az összejöveteleken
ingyenes vércukorszint- és vérnyomásmérés.
KERESZTÉNYDEMOKRATA
NÉPPÁRT

Január 30., 18 órakor Kereszténység és Európa. Dr. Bolberitz
Pál előadása a KDNP XI. kerületi szervezetének helyiségében
(Karinthy F. út 9.).
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Megépülhet a metró 2008-ra
Zih Zsolt

AZ MSZP A NYELVTANULÓKÉRT

Február 3-án 16 órától az MSZP
kerületi szervezete székházában
(Bikszádi u. 43.) ingyenes angol
nyelvű klub foglalkozására várják
az érdeklődőket, akik felmérhetik
nyelvtudásukat, kommunikációs
helyzeteket gyakorolhatnak, korrepetálhatják nyelvtani ismereteiket, illetve eredeti angol nyelvű
filmeket és irodalmi alkotásokat
ismerhetnek meg.

és terápiákkal igyekeznek a szolgálat
szakemberei a probléma végére járni.
Kerületünkben sajnos magas a válások száma. A láthatások lebonyolítását
a Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekek
érdekeit szem előtt tartva, különböző
pszichológiai technikákkal segíti.
Sok egyedülálló, illetve idős
embernek okoz fejtörést a havi közüzemi számlák kifizetése, s néha a
tartozás a több százezer forintot is elérheti. Számukra Kissné Tóth Katalin
azt javasolja, minél előbb keressék
fel a Mérnök utcai Családsegítő
Szolgálatot, ahol – a jogszabályok
szerint – a szolgáltatók alapítványa
által juttatott díjkompenzációban
részesülhetnek. A szociálisan hátrányos helyzetű kerületieket az önkormányzat pénzbeli és természetbeni
ellátásokkal is tudja támogatni.
Alapelvünk, hogy kerületünkben
a szociális hálóból egyetlen személy
se „eshessen ki”. A gyermekek és szüleik alapvető szükségletei egyaránt
ellátottak legyenek – összegezte az
igazgatónő, miközben megemlítette,
hogy eddigi eredményes működésük
nagymértékben köszönhető a társintézményekkel és az önkormányzattal
ápolt jó kapcsolatuknak.
Nehézséget csupán az okoz, hogy
míg a Családsegítő a Mérnök utcában, addig a Gyermekjóléti Szolgálat
a Bogdánfy u. 7/d. alatt működik. Az
önkormányzat segítségével rövidesen
a Bogdánfy utcai épületben már öszszevontan, s az igazgatónő reményei
szerint ezáltal még hatékonyabban
láthatják el feladataikat.

Érdemes figyelni a változásokra, az adószabályok már érvényben vannak

Az szja-törvény alanya a magánszemély, de ez alól kivétel a társasház
(társasüdülő), ha közös tulajdonát
hasznosítja. A társasház nem jogi személy, fő funkciója a közös tulajdonnal
kapcsolatos felelősség és működtetés
biztosítása, amelyhez döntően a tulajdonostársak befizetéseiből biztosítják
a forrásokat. A társasháznál keletkező
jövedelmek teljes körű adóztatásának
lényege, hogy a társasházak kizárólag
a személyi jövedelemadó törvény
alanyaiként adókötelesek a közös
név alatt megszerzett jövedelem után
akkor is, ha a tulajdonostársak nem
kizárólag magánszemélyek, de akkor
is, ha magánszemély tulajdonos nincs
is közöttük.
A bevételek közül meghatározott
körre a rendelkezés úgy írja elő a jövedelemszámítás, az adómegállapítás
és -megfizetés kötelezettségét, mintha
a bevétel megszerzője magánszemély
lenne, kimondva, hogy ez esetben
a társasház tekintendő magánszemélynek. A társasháznak fizetett
adóköteles összegből a húsz százalék
adót a kifizetőnek kell levonnia és befizetnie, a társasház részére igazolást
kell kiállítania, az adóhatóság részére

pedig adatot kell szolgáltatnia. A nem
kifizetőtől (pl. magánszemélytől, külfölditől) származó adóköteles bevételből a húsz százalék adót azonban a
társasháznak kell befizetnie.
Koncz Zsolt

Február 9-én, hétfőn (a megszokottól eltérően) 15 órakor
kerül megrendezésre a soron
következő Közös Képviselők
Klubja a XI. ker. Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal (XI.,
Bocskai u. 39–41.) földszinti
nagytermében. Ezúttal a 2003.
évi CXXXIII. tv. (a társasházak)
alkalmazása a törvényes és eredményes működés érdekében címmel lesz előadás konzultációval
egybekötve. A meghívott vendég
dr. Polgár Ildikó, az Országos
Lakás- és Építésügyi Hivatal
főosztályvezető-helyettese lesz.
Kérdéseket előzetesen, írásban is
el lehet juttatni az önkormányzat
lakásgazdálkodási önálló osztályához (XI., Bogyó u. 8.) Győrffy
József tanácsadó részére.

Pályázat közbiztonsági televíziós műsorra

Biztos, ami biztos
Újbuda önkormányzata a TV11
adásában évek óta sugárzott Biztos,
ami biztos közbiztonsági magazin
2004-es elkészítésére kér támogatást
„A városi (kerületi) önkormányzatok
tulajdonában (résztulajdonában) vagy
anyagi támogatásával működő helyi
médiumok támogatására, olyan műsortervek megvalósítására, amelyek
az önkormányzatok közbiztonsági,
illetőleg bűnmegelőzési törekvéseivel
összhangban állnak.” című pályáza-

ton. A kerületi közbiztonsági magazin
2004-ben 20 alkalommal jelentkezne,
és Budapest több más kerületi televíziója is átvenné azt.
A pályázaton egymillió forintot
igényel a XI. kerület, amelyhez a
képviselő-testület 250 ezer forintos
önrészt szavazott meg. A Biztos, ami
biztos című műsor havonta két
alkalommal jelentkezik a TV11 csatornáján.
(n. n.)

A kormány január 14-i ülésén
véglegesen és visszavonhatatlanul döntött a 4-es metró állami
finanszírozásának részleteiről, és
elfogadta azt a szerződéses rendszert, amelyet decemberben parafált Medgyessy Péter kormányfő és
Demszky Gábor főpolgármester.
A nettó 195 milliárd forintos költségekből összességében mintegy 41
milliárd forintot fizet majd a főváros. Január 15-én az MSZP-SZDSZ
képviselők szavazataival elfogadta a
Fővárosi Közgyűlés a 4-es metróról
az állammal, a kincstárral és a BKV
Rt.-vel kötendő szerződéseket.
Demszky Gábor kérte a kormányt, gyorsítsa fel
az előkészületeket,
csökkentse a bürokráciát. A lassú előkészítés nemcsak felesleges, hanem drága is,
a beruházás hatéves
késése 60 milliárd
forintjába került az
adófizetőknek, azaz
minden
magyar
embernek hatezer forintjába. A veszteség
ennek többszöröse,
ha hozzászámítják
az évi 14 millió órát,
amit a 4-es metró
használatával megspórolhattak volna
a jövendőbeli utasok. A főpolgármester úgy látja, ma még nem beszélhetünk arról, hogy a metróberuházás
késik, és ha az első tendereket - a
szükséges engedélyek birtokában - ez
év első felében ki tudják írni, 2008
végére megépülhet a metró.
Az ellenzék egyöntetűen tartózkodott a voksolásnál. A közgyűlés
jelentős többséggel elfogadta a
Fidesz–MKDSZ-frakció indítványát,
amelyben határozatban támogatta a
testület a 4-es metró 2008-ig történő
megvalósítását. Erről az indítványról
nemmel szavazott Demszky Gábor és
pénzügyi helyettese Atkári János, a
MIÉP-esek tartózkodtak.

A vita során ellenzéki képviselők javasolták, hogy az ellenzék is
delegálhasson képviselőt a BKV
igazgatóságába, és hogy a közpénzek
felhasználásának ellenőrzésére hozzanak létre eseti bizottságot.
Néhány koalíciós képviselő is elengedhetetlennek tartotta a BKV-val
kötendő szerződés jogi, technikai
kiegészítését. A koalíciós képviselők
emlékeztettek az Orbán-kormány
metróellenességére, és kifejezték azt
a reményüket, hogy felgyorsulnak a
hatósági engedélyezések, s így 2008
végére elkészülhet a Kelenföldi és a
Keleti pályaudvar közötti metróvonal. Atkári János határozottan cáfolta azokat az ellenzéki felvetéseket,
miszerint az úgynevezett kapcsolt
felszíni beruházások miatt az
előirányzottnál
jelentősen többe
kerülne a beruházás. Leszögezte,
hogy a nettó 195
milliárd forintos
költségekből
ö s sz e s s é géb en
mintegy
41
milliárd forintot
fizet majd a főváros. Hozzátette,
hogy a metróberuházáshoz kapcsolódóan, de
attól finanszírozásilag elkülönítve a
főváros több tízmilliárd forintot költ
a felszíni fejlesztésekre. A 4-es metró
finanszírozási szerződéseit lapzárta
után, január 19-én hétfőn délelőtt
írja alá a közgyűlés felhatalmazása
alapján a főpolgármester a pénzügyminiszterrel.
A közgyűlés február végén tárgyal a metróberuházáshoz szükséges
EIB-hitel felvételéről. A beruházás 22
kiviteli tenderét a hatósági engedélyek kiadása után írhatja ki a főváros.
Ismeretes, hogy a vasúthatósági engedély kiadásához február 20-ig kell
hiánypótlást benyújtani.
(n. n.)
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Lehetőségek és követelmények

Petőfi Sándor Általános
Iskola, Gimnázium és
Szakközépiskola

Középiskolai körkép
A nyolcadik általános befejezésével fontos döntés vár a diákokra és
szüleikre: választaniuk kell, melyik középfokú oktatási intézményben
kívánják folytatni a tanulmányaikat. Újbuda több kiváló középiskolával rendelkezik, és mivel közeledik a felvételik ideje, alábbi írásunkban
némi útmutatással szeretnénk szolgálni a még tanácstalan, vagy döntés előtt álló érintetteknek. Most négy iskolát mutatunk be.

Szent Margit Gimnázium
A Szent Margit Gimnáziumban a felvételikkel kapcsolatos érdeklődésünkre Sümegh László igazgató elmondta,
hogy a 2004/2005. tanévben gimnáziumuk öt osztály indítását tervezi,
melyek közül – mivel 4 és 6 osztályos
gimnáziumi formációban folyik az
oktatás – három kisgimnáziumi,
tehát hat évfolyamos és kettő normál
négy évfolyamos. Az osztályokat úgy
próbálják csoportosítani, hogy mind
a humán, mind a reál tárgyak iránt
érdeklődők megtalálják a számukra
megfelelő oktatást.
Az új oktatási törvény értelmében
csökkentették a heti óraszámokat, és
a kétszintű érettségi miatt újításokat
kellett bevezetni. Itt is működnek
emelt szintű osztályok: a 11. és 12.
évfolyamban jelentősen megemelt
óraszámban tanulják a választott tantárgyat.
Előkészítő működik azoknak,
akik mindenképpen ide szeretnének
felvételt nyerni, a tapasztalat szerint
némelyik jelentkező gyermek kevésbé felkészülten érkezik. Ezenkívül
spanyoltanulásra van lehetőség, és
szakkör formájában japánt, latint,
olaszt is oktatnak. Bár idén először
lehetségessé vált a központi felvételi eljárású egységes írásbeli vizsga letétele,
a Szent Margit Gimnázium különálló,
egyedi felvételi vizsgát írat a náluk

felvételiző diákokkal, amely magyar
nyelvtanból és matematikából áll,
azonban a központi vizsgát sikeresen
letevők is felvételt nyernek a középiskolába. Bár a gimnáziumnak saját
kollégiuma nincs, a vidéki diákoknak
mégis tudnak színvonalas kollégiumi elhelyezést biztosítani. Heti két
hittanóra is szerepel a tantárgyak
közt. Tanítási időn kívül számtalan
lehetőség várja a diákokat: sportolhatnak, kielégíthetik a művészetek iránti
érdeklődésüket is, és részt vehetnek a
különböző szakkörök munkájában.
P. F.

Fotók: Révész Marianna

Szent Imre Gimnázium

Nevelőiskolának tartja a Villányi úton
található intézményüket a gimnázium
igazgatója. Dr. Párdányi Miklós ezért
elsősorban olyan gyermekek számára
ajánlja iskolájukat, akik kiegyensúlyozott körülmények között vágynak a
használható tudás megszerzésére.
A 4 és 8 osztályos gimnáziumi
képzésre való bejutás egyaránt nehéz,
mivel az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a kisdiákoknál évről évre
háromszoros, a nagyoknál viszont ötszörös a túljelentkezés. Jelenleg az intézménybe készülő gyerekek általános
iskolából hozott eredményeinek ötven
százalékát veszik figyelembe, további
pontokat pedig az egyszerű kompetenciavizsgálatnak megfelelő felvételin szerezhetnek. Nyilván sokakat
meglep, hogy ez csak szóbeli elbeszélgetésből áll. Párdányi Miklós azonban
vallja, hogy a kiadott, elolvasandó
szöveg értelmezéséből, az arról való
társalgásból sokrétű információkhoz
jutnak a kisdiák kifejezőképességével,
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asszociációs készségével és kommunikációs képességével kapcsolatban. A
másik beszélgetésből pedig, melyben
a hittan területén szerzett ismeretekre
helyezik a hangsúlyt, az is világosan
kiderül számukra, mi jellemző a gyermek értékvilágára, családi hátterére és
baráti kapcsolataira.
A felvételt nyert gyermekek szeptembertől ismerkedhetnek meg azzal,
mit is takar a gimnázium nevelőiskolai volta, mely az igazgató szerint elsősorban abban nyilvánul meg, hogy jól
nevelt, tanulni igyekvő és vágyó, hívő
diákokat képeznek. Minden héten
egyszer minden egyes évfolyam részt
vesz a saját miséjén, évente kétszer
pedig lelkigyakorlaton.
A nyelvtanítás kiemelkedő fontossággal bír a gimnáziumban – hangsúlyozta Párdányi Miklós – ennek
értelmében a diákok három nyelvet
sajátítanak el a tanulmányaik alatt. A
8 évfolyamos gimnáziumi oktatásban
az első választott nyelvet – mely vagy
német, vagy angol – hat évig tanulják
a gyerekek azzal a céllal, hogy mindenki megszerezze belőle a középfokú
nyelvvizsgát. Emellett négy évig latin
oktatás is folyik, amihez második élő
nyelvként kapcsolódik a választott
francia vagy olasz nyelv. Az informatika oktatást délutáni tanfolyamokkal is
kiegészítették.
Az osztályok mindennapjaira
az élénk közösségi élet jellemző, s ez
tanév végeztével, nyáron is tovább
folytatódik a közös programok, tárborozások, kirándulások sorozatával.
A gimnáziumban mód nyílik sokrétű
sportolási és kulturális tevékenységekre is. Az iskola színjátszó köre – még
a „jóskás” időkből – már eddig is
számos nagy színészt adott a magyar
színjátszásnak. Saját, rendkívül színvonalas újságuk írásán, szerkesztésén
keresztül pedig gyakorolhatják a tollforgatás mesterségét.
(s. t. j.)

Egészen egyedülálló módon, az általános iskolától egészen a szakmai
végzettségig kínálja képzését a Petőfi
Sándor Általános Iskola, Gimnázium
és Szakközépiskola, melyet szlogenjükben – „Hatéves kortól a szakmáig”
– is kifejezésre juttatnak. A tavaly 175.
évfordulóját ünneplő albertfalvai iskola 1994-ben gimnáziumi tagozattal,
1998-ban szakközépiskolával bővült.
Napjainkban pedig már érettségire
épülő idegenvezetői és menedzserasszisztensi képzést is nyújt.
Az idei tanévben két első osztály
indítását tervező intézményben tehetséggondozói tevékenység is zajlik.
Délutáni foglalkozások alkalmával
szakavatott pedagógusok bontakoztatják ki a gyerekekben rejlő egyéni
képességeket, amikor is kiemelt szerep
jut a manuális, kommunikációs, logikai és mozgásképesség fejlesztésnek.
A gimnáziumi felvételi követelményekkel kapcsolatban Farkasné
Orsolyák Irén igazgató megemlítette,
hogy a matematika és magyar írásbelit tartalmazó felvételi személyes
elbeszélgetéssel zárul. A felvételt
nyert tanulókkal pedig egy humán és

József Attila Gimnázium
A József Attila Gimnázium által kínált
lehetőségekről Törőcsik Zita igazgatónő elmondta, a közelmúltban nagyszerű és rég várt lehetőségekkel gazdagodott a középfokú oktatás. Közülük
két fontos újítás: a kétszintű érettségi
bevezetése, amelynek letételével a diák
automatikusan felvételit nyer az általa
kiválasztott felsőoktatási intézménybe, és a nyelvi előkészítő osztály, mely
ötéves lesz, mivel az első évet a diákok
nyelv-, illetve informatikatanulással
töltik. A „jóskának” – mivel a kerületi
vezetés anyagi támogatását megkapta
– lehetősége nyílt egy ilyen angol előkészítő nyelvi osztálynak az elindítására. Másodikban a tanulók a spanyolt
vagy a franciát vehetik fel második
nyelvként. A nyelvi osztályon belül a
két alaptantárgy (nyelv, informatika)
mellett heti egy-két órában matematika, magyar és testnevelés órákat is
tartanak majd a diákoknak, sőt, ha
szükséges, tanulás-módszertannal is
kiegészítik az elsőéves tanmenetet. Az
informatikában pedig ECDL-vizsga
szint elérését tűzték ki célul. Ebbe az
osztályba 30 főt vesznek föl.
Az igazgatónő természetesen felsorol-

egy reál orientációjú osztály indítását
tervezik. – Az unióhoz való csatlakozásunkkal egyidejűleg fontossá válik,
hogy legalább három nyelven legyünk
képesek kifejezni magunkat. Jogos a
szülők elvárása, hogy a gimnáziumban eredményesen készítsék fel erre
gyermekeiket – mondta az igazgatónő, majd kifejtette, hogy iskolájukban
már első osztálytól heti egy órában
tanulnak idegen nyelvet a gyerekek,
ezután fokozatosan emelkedő óraszámmal érik el a gimnáziumban
ta a már évek óta működő osztályokat,
köztük van általános tanrendű és
olyan, amelyikben valamelyik tárgyból emelt szinten folyik az oktatás, de
mindkét esetben két idegen nyelvet
tanulnak a diákok. Lehetőség van
az angol, német, spanyol, francia és
olasz nyelvek elsajátítására. Az emelt
szintű csoportokat azoknak ajánlják,
akik kiemelten érdeklődnek valamely
tantárgy iránt, az általános tanrendű
csoportokat pedig azoknak, akik épp
a gimnáziumi tanulmányoktól várják,
hogy érdeklődésüket valamely irányba terelje.
Idén először lehetségessé vált a
központi felvételi eljárásra való áttérés.
A „jóska” ehhez a lehetőséghez is csatlakozott, és jelenleg már mintegy 400
diák jelentkezett azért, hogy ebben az
intézményben írhassa meg vizsgáját,
függetlenül attól, hogy a későbbiekben
hová nyújtja be felvételi kérelmét. Ezt
a felvételi vizsgát országosan egységesen január 31-én 10 órától kell
megtartani. Megtudtuk még, hogy
további, szaktárgyi felvételi vizsgát
csak azon tanulóknak kell tenni, akik
emelt szintű csoportba jelentkeztek a
tantárgytól függően.
Mindezek a lehetőségek mellett a

szokásos heti öt órát. A választható
nyelvek kínálata is színes. Az angol és
német nyelv mellett, franciául, olaszul
és spanyolul tanulhatnak a diákok.
Az informatikai oktatás hatodik
osztályban kezdődik, majd a gimnáziumban tovább folytatódik. A tanulóknak tanórán kívül is biztosítják a
számítógépekhez való hozzáférést,
ennek köszönhetően több diák képes
már komoly tervezői, szerkesztői, grafikai munkák végzésére is.
S. Takács

gimnázium tanárai segítenek a diákok tanórán kívüli foglalkozásainak
megszervezésében, illetve a sportra is
nagy hangsúlyt fektetnek.
Törőcsik Zita igazgatónő meglátása szerint az általa vezetet iskolában névadójának szellemiségében
folyik továbbra is az oktatás: „Jövő
mutatja az utat előttem!”
Paola Fernández

Albertfalván jégpálya, Lágymányoson és Gazdagréten uszoda épül

Megértés, együttműködés, összefogás
folytatás az első oldalról

Szép feladatunk a Budai Parkszínpad
átalakítása: már az idei szezonban
megújult, gazdag műsorkínálattal
jelentkezik, ami rá is fér, hiszen
gyakorlatilag elsorvadt tavalyra. A
színpad fizikai átalakítása is napirenden van magántőke bevonásával. A
volt Volánbusz-pályaudvar sem szégyenfoltunk lesz, hanem a kulturális
életünk új territóriuma.
A sport területén még nagyobb
összegeket tartalmaz a költségvetésünk. Továbbra is támogatjuk az
Újbuda-BEAC női és az ÚjbudaMAFC férfi kosárlabdacsapatokat,
de még nagyobb léptékben erősítünk
a tömegsport területén. Azt vallom,
hogy az itt élők szeret(né)nek sportolni, de erre nincs elég hely. Megépül
a kelenföldi műfüves nagypálya. A
viták elültek, már mindenki tudja,
hogy ez nem zárt, hanem a kerület
minden polgára számára nyitott intézmény lesz. Az iskolai sportpályák
építését ugyancsak szorgalmazzuk,
mert a diákok mellett ezek a közösségi sportnak is terepei lesznek.

Megkezdődött a lágymányosi uszoda
tervezése, és Gazdagréten, a Kinizsi
laktanya területén helyi uszoda épül.
Az is eldőlt, hogy a nemrég átadott
pesti jégpálya budai párja nálunk
épül fel a Hunyadi János úton,
Albertfalva új városközpontjához
kapcsolódóan. Ez az élsport mellett
az iskolai és tömegsport bázisa is lesz.
A helyszín és a finanszírozás már eldőlt, most a működtetésről folynak a
tárgyalások. A költségvetésünk részleteire még visszatérünk, de úgy gondolom ennyi elég bizonyításul, hogy
a 2003-as tervezgetés – olykor talán
soknak tűnő „szövegelés” – után az
idei év valóban az előrelépés, az építkezés esztendeje lesz.
n

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

Reményeim szerint 2004 a megértés és együttműködés esztendeje
lesz. Én tartom magam ahhoz a
programomhoz, amit a polgármes-

teri beiktatásomkor elmondtam: az
ellenzék számomra nem szükséges
rossz, legfőképp nem ellenség, hanem lehetséges partner a kerület
érdekében végzett felelősségteljes
munkában. Tény, hogy a megválasztásomat követően azt tapasztaltam, hogy a kerületet érintő
legfontosabb döntések, különösen
a nagy vagyont érintő határozatok
80-90 százalékos egyetértéssel születtek meg. Reménykeltő, hogy bár a
testületi üléseken a nyilvánosságnak
szánt politikai viták nem támasztják
alá az optimizmusomat, a bizottsági
ülések vitái már tárgyszerűbbek voltak. Jó alkalom lehet a megértésre,
együttműködésre, összefogásra az
is, hogy a kerület 2005-ben ünnepli fennállásának 75. évfordulóját.
Akkor Újbuda a külvilág számára
újra definiálhatja magát, és megújíthatja jelképrendszerét is. Hiszem,
hogy ebben a nemes ügyben az
egész önkormányzat megtalálhatja
a saját magasztos feladatát, legyen
akár kormánypárti, akár ellenzéki.
Halász Lajos
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Lakos Imre
alpolgármester,
frakcióvezető (SZDSZ)
n Számomra nevezetes esztendő

ÚJÉVI
KÖRKÉRDÉS

2004

Év elején immár hagyományosan
felkeresi az Újbuda a kerület politikusait, némi vissza- és előretekintésre kérve őket. Előző számunkban
az önkormányzatban képviselettel
rendelkező minden párt egy-egy
képviselőjét és az alpolgármestereket
szólaltattuk meg. Lakos Imre – aki
érintett mint alpolgármester és mint
az SZDSZ frakcióvezetője is – , valamint Balás Piri László, a Fidesz frakcióvezetője ebben a számunkban válaszol kérdéseinkre. Ugyancsak most
kérdezzük meg Újbuda országgyűlési
képviselőit. (dr. Juhos Katalin gondolatait – külföldi útja miatt – a következő számban olvashatják.)
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.

volt a 2003-as: a fiam tízéves lett, felső tagozatos, a nagylányom jól tanul
az egyetemen, én meg betöltöttem az
ötvenet. Sportemberként úgy fogalmazhatok, hogy eltelt az első félidő,
szünet nélkül következik a második.
Ha a munkát nézem, akkor az elmúlt
12 év legnehezebb esztendejét hagytam magam mögött. Három helyen
kellett helytállnom, a maximumot
nyújtanom.
A IX. kerületi városrehabilitáció
során – amelyet a vezénylő projektcég igazgatójaként irányíthattam
–, 2002/2003-ban 1500 újabb lakás
épült, annyi minden történt, mint
a megelőző nyolc évben összesen.
Fővárosi képviselőként, a városüzemeltetési bizottság elnökeként, egy
világváros üzemeltetésének, tervszerű fejlesztésének gondjaival, de
örömeivel is szembesülhettem. A
BKV villamos- és buszbeszerzések,
a szemétégetőmű fejlesztése, a központi szennyvíztisztító beruházása, a
négyes metró projekt, illetve a kettes
metró felújítása külön-külön is olyan
volumenű változások, amelyekre
Budapest történetében évek, vagy évtizedek óta nem volt példa, így együtt
pedig a város építésének legdinamikusabb korszakát idézik. Kerületi
alpolgármesterként a napi munka
mellett stílus- és szemléletváltozást
igyekeztem elérni az önkormányzati
munkában, s ez sem ment kevesebb
energiával, mint az előbb említettek.
Az én tavalyi évem tehát elsősorban a
munkáról szólt.

n Általánosan megközelítve – s

ezt az SZDSZ budapesti elnökeként
különösen szomorúan mondhatom
–, a hazai politikai élet színvonala a
demokrácia éveit tekintve soha nem
látott mélypontjára süllyedt. Ezek
súlyos szavak, de aki nyitott szemmel
élte át az előző évet, alighanem igazat
ad nekem. Nagypolitikai szinten
a jobboldal a mai napig nem
tudja elfogadni és tiszteletben tartani a választások eredményét, s
ebből következik
a hozzáállásuk a
napi ügyekhez.
Optimistább
vagyok a helyi
szinteket illetően. A Fővárosi
Közg y ű lésben
voltak nagy csaták,
látványos kivonulások szavazások előtt és
helyett, de a bizottsági munka
már szakmai jellegű volt, s meg is
van az eredménye. Azt tapasztaltam
a Ferencvárosban is, de itt a kerületben is, hogy az alapvető fontosságú
ügyekben felül kell, és felül lehet
emelkedni a politikai torzsalkodásokon, és konszenzusos döntésekkel,
a nagy többség akarata szerint kell az
itt élő polgárok érdekében tevékenykedni. Egyes képviselők itt is tettek
kísérletet a politikai élet mérgezésére,
de sem az MDF, sem a Fidesz nem
vállalt velük azonosságot frakciószinten. Normális a munkakapcsolatunk
az ellenzéki frakciókkal. Ha büszke-

Szabó Vilmos
országgyűlési képviselő (MSZP)
n A legfontosabb: a 2003-as esz-

tendő a családom számára nyugodt,
békés, jó egészségben megélt esztendő
volt. Még az is sikerült, ami az előző
években nem: a nyáron két hetet
együtt tudtunk eltölteni a feleségemmel, gyerekeimmel és a szüleimmel.
Ennek az évnek is megvan persze a
személyes negatív mérlege: a
munkám mellett összességében nagyon kevés
időm maradt a családra, barátaimra,
kikapcsolódásra.
Egészen
biztos vagyok
abban, hogy az
elmúlt esztendőt
– 2004-el együtt
– az évkönyvek is
jegyezni fogják. Magyarország csatlakozását
az Európai Unióhoz népszavazás hagyta jóvá. Sorsdöntő
esemény ez mindannyiunk számára:
amit a magyar politikai elit nagy
többsége a rendszerváltozáskor konszenzussal elhatározott, teljesült!
Fontos év volt 2003 Újbuda életében
is. Sok minden történt. Amit a kerületi évkönyvek biztosan feljegyeznek:
megújult a Bartók Béla út végre, és
véglegessé vált az is, hogy megépül az
új metró.
Személy szerint az tölt el büszkeséggel, hogy aktív résztvevője is
lehetek ezeknek a történelmi horderejű változásoknak, amelyek az egész
Kárpát-medencei magyarság számára
meghatározzák a jövőt, biztosítják
n

európai keretek között a határok módosítása nélküli újra összekapcsolódásunkat. De az is örömmel tölt el, hogy
Újbuda életét, gondjait, problémáit
figyelemmel tudtam kísérni.
n Új terveket nem nagyon kell ké-

szítenem, van mit folytatnom bőséggel. Államtitkárként a határon
túli magyarság és a hazai
kisebbségek ügyeiért
viselek felelősséget.
A komoly feladatoknak megfelelni
folyamatos kihívást jelent. 2004ben is keményen
dolgozni fogok
ter mész etes en
Újbudáért, a kerületért. Leginkább
azzal lennék elégedett jövő ilyenkor, ha
elmondhatnám: 2004-ben
a nemzetet érintő nagy kérdésekben a politikai élet főszereplői
együttgondolkodtak, és félretéve az
aktuálpolitikai ellentéteket, keresték
és megtalálták a közös megoldásokat.
A kerületben elégedett lennék azzal,
ha tenni tudnék azért, hogy újra megnyílhasson a legendás Hadik Kávéház
a Bartók Béla úton.
n Az kell, hogy komolyan is vegyük

a kívánságainkat mindannyian. Az
ünnepeken túl idézzük vissza ezeket
a hétköznapok során is, és tegyünk a
megvalósításukért. Túl egyszerűnek
tűnhet ez így, de meggyőződésem
szerint hatékony.

ségről beszélünk, akkor annak itt kell
keresni a forrását: módszeres elhivatottsággal sikerült élményt nyújtó
szakmai munkát végezni. Amikor
leltárt készítettünk a múlt évről,
láttuk, hogy ígéreteink nagy részét
teljesíteni tudtuk a közbiztonság,
az egészségügy, az önkormányzati
gazdálkodás területén, és még olyan
közérzetjavító intézkedésekre is volt
erőnk, mint az Újbuda-körbusz elindítása, vagy a 41-es villamos vonalának meghosszabbítása.
n A munkát, amit elkezdtünk,

nem lehet és nem érdemes
évekre szétbontani. A fent
említett szemléletváltozás lényege éppen
az, hogy én minimálisan négyéves ciklusban
gondolkodom.
Ennek a hosszú
távú gondolkodásnak és tervezésnek
tavaly
megteremtettük az
alapjait a vagyongazdálkodási koncepció, a
vagyonrendelet, a kerületi
szabályozási terv megalkotásával, az
önkormányzati működés elemzésével,
a pénzügyi átvilágítással. Most következhet a komplex kerületi fejlesztési
terv elkészítése, ami kuriózum egész
Budapesten. Ide tartozik a kerületi
közlekedési fejlesztési terv felülvizsgálata is, amit tavaszra szeretnénk elvégezni. Beleillik mindez abba a sorba,
amit például a játszóterek felmérése is
jelentett: lássunk tisztán. Lehet, hogy
a 150-160 játszótérként nyilvántartott
területből 30 marad ténylegesen játszótér, de az valóban az is legyen, és ne
csak úgy hívjuk. Bekerítve, felszerelve,

Balás Piri László
frakcióvezető
(Fidesz)
n Magam és családom nevében is

köszönöm az Újbuda érdeklődését, jól
telt a 2003-as esztendő. Elkerült minket
a betegség, és bár a híreket olvasva sokszor veszítettük el a türelmünket, egymás iránt soha. Bővült is a rokonság,
újabb kis unokaöcsém érkezett, és
hasonló öröm idén is várható.
n Az évkönyvek nem

mindig adják vissza
hitesen egy év, egy
ország hangulatát.
2003-ról mint az
uniós csatlakozás
évéről
fognak
megemlékezni. Ha
azonban ma meghallgatjuk az embereket, inkább a kiábrándulás évének kell tekintenünk.
A választások napjaiban milliók
hittek az MSZP ígéreteinek, majd
amikor a kormány első 100 napjában
költekezésbe kezdett, sokan gondolták,
hogy a sorsuk jobbra fordul. Ma látjuk,
hogy a kormány átmeneti népszerűségének árát a következő években
nekünk kell megfizetni. Most nem lesz
Bokros-csomag, napról napra, számláról számlára fogjuk megszenvedni,
hogy a Medgyessy-kabinet lefékezte
a gazdaság növekedését és feladta a
Széchenyi-tervet. Amikor az uniós
piacra lépve igazán kellene szaladnia a
gazdaság szekerének, kiderülhet, hogy
a kormány eladta a lovakat a kocsi elől!
Saját kerületünkre tekintve hasonló
veszélyekre kell felhívni a figyelmet. A

őrizve, kutyapiszok, szemét nélkül, biztonságosan és élményt nyújtóan várja
a gyerekeinket. A többi pedig váljon
pihenőparkká. Előrelátóan viszonyul
a képviselő-testület a parkfenntartáshoz, az útkarbantartáshoz is. A közbeszerzés időbeni lebonyolítása – a
munkák ideális kezdése – érdekében
több évre előre pénzügyi kötelezettséget vállalt egyik legutóbbi döntésével.
Hatalmas feladat Albertfalva új városközpontjának kiépítése, az öböl környékének rendezése, ami tíz éve vár
jobb sorsára, a Budaörsi út bevezető
szakaszához hasonlóan. Ezeket is meg
fogjuk oldani. Elégedett lennék, ha a
napi feladatok mellett a kerület következő 4-6 éves fejlesztési programját ez
évben bemutathatnánk.
n Itt Újbudán bizakodó vagyok.

Sajnos látható, hogy állami pénzekből
nem lehet csodát művelni, s az uniós
pénzek is korlátozottak, magyarul
csak magunkra számíthatunk. Ha ezt
tudjuk, tudomásul vesszük és tudunk
koncepcionálisan, előrelátóan gazdálkodni, akkor minden rendben lesz.
Én úgy tapasztaltam, hogy lényeges
döntésekben a képviselők a jobboldalon is elsősorban lokálpatrióták, másodsorban pártpolitikusok. Az uniós
választás jó alkalom, hogy kötetlenül
szavazhassanak az állampolgárok: ez
nem kormányváltásról szól, hanem
arról, hogy melyik párt tud leginkább
európai lenni, melyik tudja leginkább
képviselni Magyarországot az Európai
Parlamentben. Én az SZDSZ budapesti elnökeként úgy hiszem, a mi
pártunk igazán európai párt, jók az
esélyeink. Még inkább izgat apaként
ez a mostani választás. Ez ugyanis arról szól, mi lesz a helyünk Európában.
Vagyis elsősorban a gyerekeinkről, az
ő életükről szól ez a döntés.
megindult vagy tervezett beruházások
mögött rendre hitelfelvétel bújik meg,
miközben a kerület történetének
legnagyobb vagyoneladása zajlik le.
Fel kell szólítanunk a polgármesteri
vezetést, hogy mutassa be a kerület
polgárainak a már felvett és a tervezett hiteleket, adjon biztosítékot arra,
hogy 2006-ban nem egy adósságban
úszó kerületet fognak hátrahagyni!
Számos olyan terv valósul meg most,
amelyek érdemi feladatait még az előző
ciklusban végeztük el (lakásfejlesztések,
Albertfalva városközpont, Bartókirodaház stb.). Engedjék meg,
hogy erre akkor is büszke
legyek, ha most más
dicsekszik vele!
n 2004 legfon-

tosabb kérdése,
hogy képes lesz-e
a kormány úrrá
lenni a pénzügyigazdasági válságon,
és az ország milyen
induló helyzetből vág
majd neki az uniós forrásokért, piacért, pozíciókért
zajló, nagyon kemény versenybe. A
döntések hatása az unióban töltött első
évtizedünket is meg fogja határozni. A
frakció nevében ígérhetem vigyázni fogjuk a vezetés minden lépését.
Harcolni fogunk minden rossz döntés
ellen, de támogatni fogunk minden jó
törekvést. Számos célom van választókörzetemben is, például a Bercsényi utcai rendőrőrsöt végre meg kell nyitni.
n Azt hiszem, a jó kívánságok akkor

teljesülnének, ha mindenki valóban
őszintén mondaná ki őket. Ennek
jegyében kívánok a kerület minden
lakójának és az Újbuda minden olvasójának boldog 2004-es esztendőt!
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Dr. Csapody Miklós
országgyűlési képviselő (MDF)
n Először is boldog új esztendőt

kívánok kerületünk minden lakójának! Szilveszter délutánján jó volt
visszatekinteni az évre a Szent Imretemplomban, aztán otthon. Ilyenkor
az elmúlt évet mindig ketten, a
feleségemmel szoktuk „naptárilag”
végigvenni, mert ő az, aki dátumszerűen emlékszik mindenre.
A sok parlamenti vergődés, őrlődés mellett nagyon sok örömöt hoztak a fogadóórák és a kerületi munkák. Azt már megszoktam, hogy
parlamenti javaslataimat rendre
leszavazzák, mégis úgy tapasztaltam,
hogy a választók nagyon figyelik az
ember munkáját, és ebben is sok
támogatást kaptam.
Sok örömöt hozott minden
találkozásunk első unokánkkal is,
aki egyesztendős, és engem, a „tatát” már rég meg tud különböztetni
„apától”. Együtt is nyaraltunk. Szép,
csak kicsit szomorú munkám volt
még a nyáron Édesapám szakkönyvtárának és kéziratainak rendezése.
Hagyatékát családunk a soproni
egyetemnek ajándékozta, amelynek
apám Széchenyi-díjas professzora
volt. Most múlt két esztendeje, hogy
eltávozott, és jó hallani Sopronból,
hogy az önkormányzat utcát fog
elnevezni róla, aki annyira szerette
szülővárosát.
Aztán megjelent egy kis könyvem is Páskándi Gézáról, akiről
kevesen tudják, hogy Kolozsvár után
itt a kerületben, a Nagyszalonta utcában volt utolsó lakhelye.
Jól sikerült a Márton-napi adománygyűjtés is. És bár a sok fölös
belviszály mindig megvisel, összességében jó évet zárhattam.

n Zavaros, mégis színtelen, csaló-

dásokkal teli év volt. Ha mégis
voltak benne „színek”, akkor azokat
az ádáz, még mindig és már megint
engesztelhetetlen szembenállások
jelentették. A „két Magyarország”
politikai küzdelmei, de nemcsak

a parlamentben, hanem a médiában, mi több, szinte az egész életünkben is. Ez pedig nem jó, mert
az országnak nem valami festett
álmegbékélésre, hanem tartós belső nyugalomra van szüksége. Az
EU-tól függetlenül is. Följegyzik
majd az évkönyvek azt is, hogy az
engesztelhetetlen magyar–magyar
szembenállás kibuktatta a magyarokat a parlamentből a Vajdaságban,
s hasonló jeleket látunk már rég
Erdélyben is. Jó volt viszont, hogy
az anyaország és a „külmagyarok”
szorosabb kapcsolatáról (státustörvény, kedvezménytörvény, állampolgárság, autonómia stb.) nyíltabb
és tartalmasabb viták folytak.

Dr. Józsa István
országgyűlési képviselő (MSZP)
n A 2003. év volt az első teljes év,

amelyet a XI. kerület 17. országgyűlési választókerületének parlamenti
képviselőjeként dolgoztam végig. A
parlamenti munka megváltoztatta
életrendemet.
Mindennapjaimat
az országgyűlés munkarendjének
ütemében, a gazdasági, a környezetvédelmi bizottság tagjaként,
valamint az ipari és kereskedelmi
albizottság elnökeként az országos
ügyekre történő felelős felkészülés
és a szakterület gyakori, külországokban történő képviselete mellett
az egyéni választókörzet napi ügyei
között töltöttem. Személyes életemben ezt az új életritmust a családom
támogatása nélkül nem lettem volna
képes megvalósítani. Fiaim és kislányom biztosan több együttlétet
igényelnének, feleségem azonban
„jó kormányosként” vezeti, tereli a
család hajóját a mindennapok sodrásában.
n A mögöttünk hagyott esztendő

az uniós csatlakozás éve, a teljes
jogú EU-tagságunk előszobája volt.
A gazdaságban a kormányzati erőfeszítések eredményeinek pozitív
hatásai, a parlamenti törvényhozási
munka mind ennek a történelmi
helyzetnek a tükrében vizsgálhatóak. Sok tervünk, elképzelésünk
megvalósult, sikerült a társadalmi
szolidaritás konkrét lépéseit beépítenünk a mindennapokba, a közal-

kalmazottak, nyugdíjasok, egyáltalán a valóban rászorultak helyzetének érezhető javítása ezt bizonyítja.
Büszke vagyok arra, hogy az
„Újbuda-körbusz” jó kezdemé-

Büszke csak a bizalomra vagyok.
Ez segített a Bocskai iskola megmentésében, ez segít a Somlói úti
ingatlan védelmezésében, ez hozza
el az érdeklődőket havonta százával
az Országgyűlésbe is, akik komolyan vették, hogy „Menjünk együtt
a Parlamentbe!”. Nagyon élvezem a
vezetést, mert nemcsak „többszörös”
útitársaim, de a Szent Koronát még
egyszer sem látott, sőt határon túli
vendégeim is sokan vannak.
n Sajnos, aki ma „politizál”, jórészt

„máról holnapra él”, mert az aktuális teendők kötik le. Engem is, most
a parlamenti szünetben is, mégsem
csak az EU-csatlakozásra, aztán az
újabb kampányra, az újabb választásokra gondolok. Hanem távolabbra:
arra is, hogy „van-e élet” két választás között – és hogy az milyen, mert
múlik közben az életünk. Ezért az
foglalkoztat, abban dolgoznék én is,
hogy a csatlakozás sikeres legyen.
Mert a tagfelvétel csak egy aláírás – a
lényeg az, hogy minél kevesebb megrázkódtatással történjen az illeszkedés, minél kevesebb csalódással és
nehézséggel.
Nemrég fölmerült, hogy vállaljam az MDF listavezetését az európai parlamenti választáson: hírlevelemben választóim tanácsát kértem.
Ők negyedszer is ide választottak,
megkérdezésük nélkül semmiképpen sem fogok dönteni. De fontos a
személyes példa is: azt a tiszteletet,
amit elvárok, másnak is adjam meg a
nyilvános szereplésben, a parlamentben, de az utcán is. Elégedett(ebb)
akkor lennék jövő ilyenkor, ha ezt a
beszélgetést elolvasva azt találnám,
hogy nem voltam 2004. elején reménytelenül optimista.
n Nyugalom, önfegyelem és sok

munka. No meg jó kedély, amit
mindnyájunknak őszintén kívánok.

Választókörzetem régiója akkor válik igazán a főváros „nyugati kapujává”, ha katalizátorszerepet játszik
és vállal az agglomerációval való természetes kapcsolat európai szintre
történő emelésében. Azon kívánok
dolgozni, a kerületi önkormányzatot vezető szocialista politikusokkal
közösen, hogy az infrastrukturális,
közlekedési fejlődés a modern önkormányzat lakosságbarát szolgáltatásaival bővülve, kellemes lakókörnyezetet eredményezzen, amelyben
jó lakni, és amely jó értelemben vett
modern városi létet biztosít az itt
élőknek.
n Azt szeretném, ha évközben, a

nyezésnek bizonyult. Kerületünk,
Újbuda és így választókörzetem
Őrmező, Gazdagrét, Kelenvölgy,
Sasad, Sashegy, Kamaraerdő fejlődésre van ítélve. Legfontosabb
eredménynek tartom, a 4-es metró
beruházási szerződéseinek megkötését, azt, hogy az elherdált négy év
múltán, 2008-ban végre Újbudára is
metróval utazhatunk.
n Sok munkára számítok a 2004.

esztendőben, amely egy történelmi
lépés, a tényleges EU-tagság ernyője
alatt válik majd kézzelfoghatóvá.

rohanó hétköznapokban sem feledkeznénk meg az ünnepi jókívánságokról. 2004-ben Magyarország
minden lakójának mernie kell felülemelkedni saját eddigi elképzelésein,
és hinni abban, hogy amit közösen
elértünk és elérhetünk, az valóban
a miénk, és a történelemkönyvekbe
kitörölhetetlenül beíródik.
Új fejezet kezdődik 2004. közepétől valamennyiünk életében.
Én a munkában hiszek, a csodákban kevésbé. Önkormányzati
képviselőtársaimmal együtt a helyi
kisrégiók, az egyes lakók egyéni
problémáinak gyorsabb megoldását
fogom szorgalmazni. Javítani, modernizálni szeretném az itt lakókkal
való kapcsolattartást, az internet, a
lokális sajtó, a több helyszínen történő lakossági találkozások, fogadóórák gyarapításával. Ehhez a közös
munkához várom minden itt lakó
további támogatását.

n ÚJÉVI KÖRKÉRDÉS n ÚJÉVI KÖRKÉRDÉS n ÚJÉVI KÖRKÉRDÉS n
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Tiltakozik a Gellérthegy Védő Egyesület

Túl nagy a környezetterhelés
Erős ellenérzéseket váltott ki a
Gellérthegyen a Somlói út 64–68.
szám alatti telekre tervezett lakóház megépítése a környéken.
A több mint hétezer négyzetméteres
telekre a Raiffeisen Bank beruházásában egy 59 lakásból álló, mélygarázzsal ellátott lakóházat terveznek
megépíteni. Az épület méretei,
tömege, városképi illeszkedése komoly változásokat eredményezhet a
Gellérthegy életében, vélik a környék
lakói, és a Gellérthegy Védő Egyesület,
akik szakértőt is felkértek igazuk alátámasztására.

Építési Keretszabályzatot vették figyelembe, mely alapján megadhatónak
ítélték az építési engedélyt. Kaszta
Dénes építész, a környék lakói által
felkért szakértő szerint megengedhetetlen, ami az építkezés nyomán
történhet. Az épület kivitelezéséhez
egy tízméteres támfalra van szükség, melynek megépítésével a felszín
mozgása elkerülhetetlen, ezért a
szomszédos házak károsodhatnak, és
a budai hévizek utánpótlási útvonala
is sérülhet. Az épület mérete ellen is
kifogása van a lakóknak, ezenkívül
159 több évtizedes fa is áldozatul esne
az építkezésnek.

Révész Marianna
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Nemrégiben még a honvédségi óvoda épülete állt itt

Az ügy a Fővárosi Közigazgatási
Hivatalnál vár elbírálásra, mint azt
Fodor Vincétől, a körzet önkormányzati képviselőjétől megtudtuk, aki elmondta, az elsőfokú építési hatóság engedélyező határozatával nem értettek
egyet, ezért fordultak a Közigazgatási
Hivatalhoz. A kerületi önkormányzat építésügyi irodájának vezetője,
Szantner Ernő elmondta, hogy az
említett lakóövezeti területre jelenleg
nincs érvényben lévő szabályozási
terv, így a Budapesti Városrendezési és

Fodor Vince elmondta, hogy először
egy 44 lakásos ház építése volt tervbe
véve, mely a Fővárosi Tervtanács
szerint túlzott terhelést jelentett volna a környezetnek. A mostani épület
tervét is megengedhetetlennek találta,
mértéktartó viselkedést kért a beruházótól, és új, átdolgozott terv bemutatását kérte. A képviselő elmondta, ha a
hivatal helyt ad az elsőfokú határozatnak, a Gellérthegy Védő Egyesület
tiltakozó akcióba kezd.
Tallián

Ipartestületi felhívás

Támogatóest

A XI. kerületi Ipartestület, valamint a Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara XI. kerületi Tagozata
szeretettel várja a vállalkozókat
tagjai sorába. Címünk: 1119 Albert
u. 15. Telefon: 205-9434.
Néhány szolgáltatásunk a
teljesség igénye nélkül: naprakész
tájékoztatás, eligazítás a rendeletek
útvesztőiben, adó-, tb-tanácsadás,
munka és tűzvédelmi oktatás.
Hétfőn 8.30-tól 18.30-ig, kedden,
szerdán, csütörtökön 8.30-tól
17.00-ig, pénteken 8.30-tól-12-ig
várjuk önöket.

Magyar Kanizsai Udvari Kamara
Színház javára rendeznek támogatóestet, január 24-én 18 órakor
a Szent Margit Gimnázium
Dísztermében ( Villányi út 5/7).
Közreműködők: Béke Csaba
énekes és lantzenész, Péter Ferenc
színész és előadó művész, Szakács
Gábor zenész, Alex énekes és
gitáros, Tóthfalusi gyermekek,
a Kortárs zeneiskola és Andrási
Attila rendező
Jegyrendelés: 419-2807 Kelemen
lakás (12–20 óráig), (0630)485
5876, vagy (0630) 525 0350

OLVASÓI LEVÉL

Jégpálya és orvosi ellátás
Luca lányommal 2003. december
22-én baleset történt: a műjégpályán
elesett, az ujjain átszaladtak korcsolyával, és sajnos nem volt rajta a kesztyűje. Az elsősegélyhelyen ügyeletet
tartó férfi kedvesen megnyugtatva
fertőtlenítés után gyorstapasszal
leragasztotta a sebet és hazaküldött.
Ezután elmentünk a Fehérvári úti
gyermeksebészetre, ahol dr. Kiss
Margit vette szó szerint kezébe a kis
kezet, amit össze kellett varrni.
Két kérdés foglalkoztat azóta is: a
műjégpályán miért nincs komolyabb
sebészeti-orvosi ellátás?! Mi lett volna, ha nem megyek kislányommal
sebészetre? Az elmesélt történetből
világosan kitetszik, hogy egy aggódó

anya rohant vérző kezű, kétségbeesett kislányával a gyermeksebészetre,
ahol szakszerű, hivatástudattal rendelkező kis csapat fogadta, akik mindent megtettek azért, hogy újra azt a
bizalmat érezze az orvosok, ápolók
iránt, amelyet már majdnem elvesztett. Minden szavuk, mozdulatuk azt
sugallta, hogy ők tényleg hivatásuk
legmagasabb fokán állnak.
Bármi baj történik, dr. Kiss
Margithoz és beosztott munkatársaihoz, Zsuzsához (Reszegi Attiláné),
és Marikához (Fórizs Lajosné) félelem
nélkül, bátran fordulhatnak segítségért. Olyan volt, mint a mesében. Így
is lehet. Nagyon köszönöm!
Schrick Katalin
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Klubprogramok
MOZGÁSSÉRÜLTEK KLUBNAPJA
JAN. 21., 14.00 a Keveháza u. 19–21.-ben.

VÖRÖSKERESZT CSEVEGŐ KLUB
JANUÁR 23., 14.00 a Neszmélyi út 36.
alatti Idősek Otthonában.
BUDAI TÁRSASKÖR

Szent Imre Ház, XI,. Himfy u. 9.

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

klubnap.

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS ESTÉK
MINDEN HÓ ELSŐ SZERDÁJÁN 18KOR:

őrmezői református est.

SZENTIMREVÁROSI
EGYESÜLET SZIE Himfy u. 9.
Információ: www.szie.org.hu
Zsibongó klub: kézműves-foglalkozás és
gyerekelőadás minden hónap 4. szombatján 4-től 7-ig. Baba-Mama klub: szerda
de. 10-től 12-ig. Gyermeknéptánc: csütörtök 16.15-től 17.45-ig. Evangelizációs
szakosztály: házas hittan szerdán 20.15től. Nyitott Szem Fotóskör: havonta egy
kedd délután 18 órai kezdettel. Guriga
csoport: összejövetelek XI. kerületi mozgás- és látássérültek részére havonta két
alkalommal. Filmklub: minden hónap első szerdáján 19 órakor. Szabadegyetem:
havonta egyszer, pénteken 19 órakor.

Művelődési ajánlatok
ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Gyékényes u. 45–47. Tel./fax: 204-6788
JANUÁR 21., 13.0015.00: Cukorbetegek

Klubja.

JANUÁR 30., 17.00: az AKH Opera és

Dalkör bemutatkozó hangversenye.
FEBRUÁR 1., 10.30: Piroska és a farkas
– Domonkos Béla bábműsora.
HÉTFŐNKÉNT 14.0016.00: Életet az
éveknek Nyugdíjas Klub, a Vöröskereszt
11/16 és 11/17 sz. alapszervezete;
16.0018.00: Családok a Családokért
Polgári Egyesület Klubnapja; 18.30: az
AKH Gesualdo Kamarakórusának próbái;
MINDEN KEDDEN 14.00: Albertfalvai
Keresztény Társas Kör Nyugdíjas Klubja.
MINDEN SZERDÁN 17.0019.00:

ÚJBUDA 2004. JANUÁR 21.

ÚJBUDAI PROGRAMOK / TV11MŰSOR
Albertfalvai Polgárok Köre.
MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN társastánctanfolyamok gyerekeknek és felnőtteknek,
kezdő és haladó szinten.
A38  ÁLLÓHAJÓ
Petőfi híd budai hídfő. www.a38.hu
JANUÁR 22., 22.00: Amorf Ördögök.
JANUÁR 24., 22.00: Emil Rulez. JANUÁR
28., 23.00: Rewind – Palotai & Cadik VJ
F.A.D.E. JANUÁR 29., 21.00: Kispál és a
borz – Antológia 2. JANUÁR 30., 22.00:

Ambient Fesztivál – Ion, Zum, Pabloslam.
JANUÁR 31., 22.00: Lucas Niggli (CH) svájci
dobos előadása.
BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók B. út 32. T./fax: 386-9038
JANUÁR 23., 18.00: Barack Filmklub
MINDEN HÉTFŐN 18.00: Tajcsi-csikung.

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI
KÖZPONT
Etele út 55. T.: 371-2760
JANUÁR 20., 16.00: Theatrum Színiaka-

démia Művészeti Szakiskola növendékeinek vizsgaelőadása: Csak mímeljük
c. pantomim és színpadi mozgás vizsga.
JANUÁR 27., 18.30: Táncos történetek tea
mellett.
Őszidő Nyugdíjasklub: JANUÁR 24.,
16.30: művészettörténeti sorozat, a
XX. század, vendég Ludmann Mihály
művészettörténész; JANUÁR 31., 17.00
zenehallgatás Zelinka Tamással.
Tanfolyamok: vasútmodellklub; vasútmodell szakkör (10–18 éves korig); gerinctorna; kerámia szakkör felnőtteknek,
gyerekeknek; callanetic’s torna; fotóklub;
ikebana klub; számítógépes tanfolyamok.
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ

A TV 11 MŰSORA
JANUÁR 21. FEBRUÁR 4.
JANUÁR 21. n SZERDA
18.00 A hétfői műsor ismétlése
20.15 Csőmontázs
20.45 Veszélyes emberek

18.00 A hétfői műsorok ismétlése
20.40 Csőmontázs
21.10 Veszélyes emberek

9.00 A hétfői műsorok ismétlése

9.00 A hétfői műsorok ismétlése

ef. Zámbó István (1. rész)
21.15 Válogatás a 9STV műsoraiból
JANUÁR 22. n CSÜTÖRTÖK
JANUÁR 23. n PÉNTEK
18.00, 22.30 A hétfői műsor ismétlése

JANUÁR 24. n SZOMBAT
9.00, 14.00, 23.00

A hétfői műsorok ismétlése
JANUÁR 25. n VASÁRNAP

9.00, 13.00, 23.00

A hétfői műsorok ismétlése
JANUÁR 26. n HÉTFŐ

14.00 Közvetítés az önkormányzat

testületi üléséről

TOVÁBBI MŰSORUNK AZ ÉLŐ KÖZ
VETÍTÉS FÜGGVÉNYE

Magazin 11
Sport 11
Hit és élet – László atya
Életközelben
SzivárványSzín
Biztos, ami biztos
– közbiztonsági magazin
20.10 Városlakó Kapuvári Gáborral
JANUÁR 27. n KEDD
18.00
18.45
19.00
19.05
19.10
19.40

18.00, 22.30 A hétfői műsor ismétlése

nei koncert és táncház.
JANUÁR 22.: Osztályfőnöki óra Szőke
Andrással
JANUÁR 23.: Családi esték a Fonóban
JANUÁR 24.: Csángó Farsang: Tatros,
Somos, Kárpátia zenekarok
JANUÁR 28.: magyar táncház,
18.00: tánctanulás Savanyúval;
20.00: Magyarpalatkai Banda – Erdélyi zenék klubja (Magyar népzene és táncház).
JANUÁR 29.: Fonó Pódium: Berki Tamás
és barátai
JANUÁR 30.: Dzsesszkoktél – édes és
fanyar ízekkel: Tin Tin Quintet vendég
JANUÁR 31., 10.0013.00: Családcsábító a

ef. Zámbó István (2. rész)
21.40 Válogatás a 9STV műsoraiból
JANUÁR 29. n CSÜTÖRTÖK
JANUÁR 30. n PÉNTEK
18.00, 22.30 A hétfői műsor ismétlése

JANUÁR 31. n SZOMBAT
9.00, 14.00, 23.00 Műsorok ismétlése

FEBRUÁR 1. n VASÁRNAP
9.00, 13.00, 23.00 Műsorok ismétlése

FEBRUÁR 2. n HÉTFŐ
A január 26-i műsorok ismétlése
Magazin 11
Sport 11
Hit és élet – László atya
Égető kérdések
a református egyház öt perce
19.15 SzivárványSzín
19.40 Városlakó Vizi Andrással
FEBRUÁR 3. n KEDD
16.00
18.00
18.45
19.05
19.10

18.00 ÉS 22.30 Műsoroismétlés

FEBRUÁR 4. n SZERDA
18.00
20.15
20.45
21.15

A hétfői műsorok ismétlése
Csőmontázs
Veszélyes emberek – Király Tamás
Válogatás a 9STV műsoraiból

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

Sztregova u. 3. T.: 206-5300
JANUÁR 21., 18.00: tánctanulás
Savanyúval; 20.00: Tükrös, magyar népze-

JANUÁR 28. n SZERDA

Fonóban; 20.00: Széki Bál Hazatérő képek
(Szék) – Magyar Attila filmje; Kása Béla
fotókiállítása fellépők: Igricek Pali Marci és
zenekara vendég: ifj. Csoóri Sándor.
FEBRUÁR 4.: magyar táncház Téka +
Savanyú tánctanítás. A külön nem jelölt
programok 20 órakor kezdődnek.
ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644
MINDEN KEDDEN 18.00 numerológia

(pénteken 17-től is).

MINDEN SZOMBATON 9.00: Comedia 2000

színházi műhely.

MINDEN VASÁRNAP 8.00: római katolikus

szentmise.

KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363
JANUÁR 22., 11.00: Szongott Kristóf:

Magyarok eredete és őslaka. Könyvbemutató a Magyar Kultúra Napján.
JANUÁR 25: Vasárnapi házi muzsika
HÉTFŐN 18.00: Happy Bike Team bringás
klub.
KEDDEN 15.00: kézműves-foglalkozás
gyerekeknek; 17 órától ifjúsági klub.
SZERDÁN 17.00: bridzsklub
PÉNTEKEN 18.00: festőiskola
MINDEN HÓNAP ELSŐ HÉTFŐJÉN 15.00:

nyugdíjas klub.

MINDEN HÓNAP ELSŐ PÉNTEKÉN: autó-

modellklub.

FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Fehérvári út 47. T.: 203-3868
JANUÁR 21., ÉS 28., 9.0012.00: Zsebi ba-

ba délelőtti játszóháza 2,5–6 éveseknek.
JANUÁR 23., ÉS 30., 9.0012.00: Zsebi
baba-játszóház.
JANUÁR 24., 19.00: Sültü táncház
JANUÁR 26., FEBRUÁR 2., 9.0012.00:

Tücsökzene, muzsikaklub személyiségfejlesztő-foglalkozások 6 hónapos kortól
4 évesig (jelentkezés: 06/30/999-4945);
19.00: Greenfields ír táncház;
19.15: ír sztepptánc (27-én is).
JANUÁR 30., 19.00: Balkáni táncház
JANUÁR 31., 18.00: Indiai Est
FEBRUÁR 1., 18.00: társastáncbemutató,
a társastánc klub gálaműsora.
FEBRUÁR 4ÉN: 10.30 ÉS 14.00: Gryllus
Vilmos: Maszkabál.
MINDEN VASÁRNAP 15.00: Nosztalgia
klub.
MU SZÍNHÁZ
Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014

műKEDDvelő – költői kérdések és válaszok
JANUÁR 27., 18.00: Payer Imre beszélgetőtársa Képes Gábor.
GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Törökugrató u. 9. T.: 246-5253, www.c3.hu/~gkh
JANUÁR 22., 16.00: a Kréta diáklap szer-

kesztőségi ülése.

MINDEN VASÁRNAP 10.00: református
istentisztelet. HÉTKÖZNAPOKON 1019
ÓRÁIG internetezés.

SZENT IMRE PLÉBÁNIA

or klub; MINDEN HÓ ELSŐ KEDDJÉN 19.00:
taizé imaóra; MINDEN HÓ MÁSODIK SZER
DÁJÁN 19.30: bibliakör felnőtteknek Ákos
Előd atyával; SZERDÁNKÉNT 18.30: Placid
atya katekézise; MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN
20.00: fiatal házasok beszélgetése;
MINDEN SZOMBATON 7.00: zsolozsma,
reggeli dicséret, 17.30: zsolozsma, esti
dicséret a Szent Gellért oltáránál;
MINDEN HÓ 4. SZOMBATJÁN 1618IG:

zsibongó klub az MDF Fadrusz utcai helyiségében.
TIT STÚDIÓ

Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514
JANUÁR 22., 17.00: Csapody V. Növény-

barát Kör: Észak-Amerika botanikus
kertjeiben.
JANUÁR 26., 17.00: gombász szakkör:
gombászpiknik.
JANUÁR 28., 17.00: Bonsai Egyesület: A
bonsai esztétikája. A Jin készítés gyakorlata. 18.00 ásványbarát szakkör: Tűzhányók.
FEBRUÁR 2., 18.00: akvarista szakkör: Élő
eleségek az akvarisztikában. 18.00: gombász szakkör: Gombák szaporodása.
FEBRUÁR 4., 18.00: ásványbarát szakkör:
nyári gyűjtések bemutatása.
www.tit.hu, e-mail: info@tit.hu

Túraajánlat
SOLIDARITAS SE
JANUÁR 2027ÉN ÉS FEBR. 4ÉN Budai-

hegység: (időjárástól függően!). Indulás:
8.30-kor a Moszkva téri óra alól. Táv: 1015 km, szint: 300 m. Költség: 2 db BKVjegy. Túravezető: Marsalkó Zsuzsanna.

Villányi út 25. Tel.: 466-5886
JANUÁR 1825IG Ökumenikus imahét:

19-én Evangélikus templom (Bocskai
út 10.) Forgács Alajos, r. kat.; 20-án
Református templom (Ildikó tér) Győri
Tamás, ev.; 21-én Szt. Gellért-templom
(Bartók B. út) Kálmán Péter, ref.; 22-én
baptista imaház (Alsóhegyi út) dr. Lipp
László, r. kat.; 23-án Szt. Imre-templom
(Villányi út) Blázy Árpád, ev.; 24-én farkasréti ökumenikus imaház (Németvölgyi
út) Brückner Ákos Előd, r. kat.; 25-én
Szt. Angyalok temploma (Gazdagrét) dr.
Szakács Imre baptista prédikátor.
Minden esemény 18.30-kor kezdődik.
JANUÁR 22.: emlékezés Boldog BatthányStrattmann Lászlóra. JANUÁR 31., 18.00:
a Szent Gellért Óvoda zenei estje a Szent
Imre Gimnázium dísztermében.
FEBRUÁR 1.: Gyertyaszentelő Boldogasszony, ünnepélyes gyertyaszentelés a
reggel 9 órai szentmisén.
MINDEN HÓ ELSŐ HÉTFŐJÉN 10.00: szeni-

OLAJIPARI TSE
MINDEN SZERDÁN TÚRA NYUGDÍJASOK
NAK. Találkozó: 7.20-kor a Moszkva téri

metrókijáratnál (a hétvégi Budai-hegység
túrákra szintén ez időben és helyszínen
van a találkozó). Tv.: Kremser Ferenc.
A pilisi túrák találkozója 7.15 órakor a
Batthyány téri HÉV-végállomáson.
JANUÁR 24., Gödöllői hegység: Gödöllő–
Máriabesenyő–Juharos–Kőkereszt–Gödöllői állami telepek. Táv: 18 km.
JANUÁR 25., Budai-hegység: Nagy
Hárs-hegy–János-hegy–Makkosmária–
Sorrento–Szekrényes–Kakukk-hegy–Irhásárok. Saci túra. Táv: 16 km.
JANUÁR 31., Börzsöny: Nógrád–Magyarkút–Katalinpuszta–Verőce. Kéktúra. Táv:
20 km.
FEBRUÁR 1., Pilis hegység: Pilisszentkereszt–Vaskapu–Pilistető–Hosszúhegy–Csobánka. Táv: 18 km.
Túravezető: Kremser Ferenc.

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

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

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

Értékesítés és információ: Buda-Hold Kft.
Bp. XI. ker., Kosztolányi Dezső tér 5. Tel.: 466-8295, 466-7083, 06-70-381-6318
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tékteret, egy idő után úgy éreztem, az
ügyeletes tiszt tevékenysége elsősorban adminisztratív munka. Eljöttem
a XI. kerületbe, Albertfalvára őrsparancsnok helyettesnek.

Az albertfalvai rendőrőrs új parancsnoka

Szükség van a határozottságra

Megvillant a kés

Tavaly, december 27-én este fél hétkor
már sötét volt. És a sötétben nehezebb
megjegyezni valakinek az arcát és az
alakját, mint világosban. Nyilván ebben bízott az a férfi is, aki egy váratlan
mozdulattal letépte egy negyven körül
asszony válláról a táskát a Fehérvári út
137. előtt, majd elszaladt.
A hölgy azonnal értesített a rendőrséget, a helyszínre érkező járőr némi
keresgélés után rá is talált a táskára,
ám hiányzott belőle 13 ezer forint.
Az elkövető szerencsétlenségére az
asszony az esti sötétség ellenére mégiscsak meg tudta jegyezni az arcát.
Az asszony két nappal később,
december 29-én éppen a Fehérvári
út és a Hadak útja kereszteződésénél
sétált délután három órakor, amikor
hirtelen megpillantotta a támadóját.
Azonnal rárivallt, hogy adja vissza a
pénzét, a férfi azonban válasz nélkül
menekülni kezdett. A hölgy megint
értesítette a rendőrséget, a helyszínre
érkező egyenruhások a Hadak útján
beérték a férfit, igazoltatták, majd
előállították a kerületi kapitányságon.

Három fiatalember állított meg öt
gimnazistát január 9-én délután fél
háromkor a Fehérvári úton. A mobiltelefonjaikat és a náluk levő készpénzt
követelték tőlük. Nem kapták meg.
Bosszúból késsel megszúrtak hármójukat, akik szerencsére csak nyolc
napon belül gyógyuló sérüléseket
szenvedtek.
A rendőrség elfogta a tetteseket,
de csak a vizsgálatok során derült ki,
hogy mennyire veszélyes és agresszív
bűnözők kerültek horogra. A trió
ugyanezen a napon szinte percekkel
korábban szintén megtámadott három fiatalembert a Feneketlen-tónál.
Egyiküket úgy megverték, hogy nyolc
napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A banda január 9-én egyébként Budapest különböző pontjain 6
másik rablást követett el.
Egyikük bevallotta, hogy 2002
márciusában egyetlen hét leforgása
alatt napi 4-6 rablást követett el a 3-as
metrón. Elmondta azt is, hogy kábítószerfüggő, s a rablásokkal tudta magának előteremteni a szükséges pénzt.

Üldözés a kórházban

Lőtt a tulajdonos

Egy házaspár az egyik kerületi
kórházba január 4-én gyermekét
hozta műtétre. A szülőket egy kórterembe szállásolta el a kórház, ahol
természetesen letették személyes holmijukat is.
Az operáció alatt az apa egyszer
csak arra lett figyelmes, hogy egy
ismeretlen férfi suhan be a szállásul
kapott szobába. Utánament, és látta,
hogy a férfi addigra már fel is nyitotta
a szekrényeket, s valamit gyorsan a
kabátja alá rejtett. A tolvaj lefelé menekült a lépcsőn.
Az apa utána eredt, csatlakozott
hozzá egy orvos is, és végül több
kórházi dolgozó segítségével az alagsorban elfogták a tolvajt visszatartva
a rendőrök kiérkezéséig.

Január 13-án reggel behatolt egy
idegen az egyik Brassó úti lakásba,
azonban a háziak felfedezték őt.
A betörő fegyvert fogott rájuk, s
visszakényszerítette őket az alsó szintre. Az asszony kiszaladt az utcára,
hogy segítséget kérjen, a férj pedig szó
nélkül csőre töltötte engedéllyel tartott
vadászfegyverét.
Kisvártatva újra megjelent az idegen, s megint fegyvert fogott a férjre.
Csakhogy ő meghúzta a vadászpuska
ravaszát, megsebesítette a betörőt, akinek ugyan arra még volt ereje, hogy
elmeneküljön, de nem sokkal később
elfogták a rendőrök. Mint kiderült,
bolgár állampolgár. Az ügyben a
BRFK folytat vizsgálatot.
S. F.

Gyógyszerész sors

n Akkor megint az élet sűrűjébe kerülhetett. Nyilván nem ijedt meg ettől,
hiszen nagyon is határozott rendőrnek tartják...

Gödöllei Csaba lesz az új parancsnoka a kerületi kapitányság albertfalvai őrsének. A 31 éves százados
több kitérővel került hozzánk, de
már hosszú-hosszú évekkel ezelőtt,
pályakezdő rendőrként szívébe
zárta a XI. kerületet. Vele beszélgettünk el munkájáról, terveiről.

n Mikor kezdte rendőri pályafutását?
1993 áprilisában. Az V. kerületben
kezdtem a pályámat. Az egy kicsi
kerület, de miután a város centrumában található, reflektorfényben
van. Miután kifejezetten gazdag
kerületnek számít, rendkívül sok
betörő tevékenykedett ott, ha akartak
volna, akkor sem nyúlhattak volna
mellé, mindig komoly zsákmánnyal
távoztak.

n Meddig maradt az V. kerületben?
Nem sokáig, hamarosan jelentkeztem
a Rendőrtiszti Főiskolára, és közlekedésrendészeti szakon végeztem.

n Ez elég messze állt a bűnügyi, vagy a
közrendvédelmi területtől...
Igen, de nagyon megszerettem.
Forgalomszervező lettem, a dél-budai
régió tartozott hozzám. Az első nagyobb feladatom éppen a Fehérvári
úti villamospálya felújításához kapcsolódott 1996-ban, én képviseltem
a rendőrhatóságot. Tulajdonképpen
a forgalomszervezői munkám során
ismertem meg a XI. kerületet is, már
akkor nagyon megtetszett a környék.

n Annyira, hogy rögtön kérte is az áthelyezését ide?
Nem. Előbb tanár lettem a Budapesti
Rendészeti Szakközépiskolában. Bármennyire is szerettem a forgalomszervezést, a iskolában magasabb fizetést
ígértek, és ez azért nem volt közömbös
egy fiatal rendőrnek. És azt sem állítanám, hogy csak a fizetés vonzott.

Zih Zsolt

Végzetes felismerés

Gödöllei Csaba

n Hogy állta meg a helyét a katedrán,
hiszen alig volt idősebb azoknál, mint
akiket tanított?
Semmiféle problémám nem volt a
diákjaimmal, miután korban sem
álltunk olyan távol egymástól, nagyon
is jól értettem a nyelvükön. Egyébként
nagyon hasznos időszak volt ez az
életemben, itt tanultam meg, hogyan
is kell az emberekkel bánni. A tanítást
követően a XVII. kerületbe kerültem,
ügyeletes tiszt lettem. Tudni kell,
hogy ebben a kerületben születtem, ez
tehát a szülőhazám. Ma is ott lakom.
Tulajdonképpen azért is akartam
annyira „hazamenni”, mert nagyon
fárasztónak találtam a többórányi
utazgatást naponta. És persze jól ismertem a kerületet, amely igen nyugodt környéknek számított, hatalmas
kiterjedése ellenére is fele annyi ember
él ott, mint a XI. kerületben.

n Milyenek találta az ügyeletes tiszti
szolgálatot?
Érdekes volt, itt például az irányítást,
az eseményekben, történésekben való
gyors eligazodást tanultam meg. De
mégiscsak szűknek találtam ezt a já-

n Milyennek találja Albertfalvát?
Nyugodtnak és csendesnek. Csakhogy
az Etele tér és az Etele út is hozzánk
tartozik, ez a két környéket pedig a
kerület bűnügyileg legfertőzöttebb
területei közé szokták sorolni. Örülök,
hogy a tervek szerint az Etele úton és
az Etele téren is térfigyelő-kamerákat
szerel fel a kerület, ez sokat segít majd
az őrsünknek.

n Úgy tudni, még mindig a XVII. kerületben lakik. Hány órakor kel, hogy
rendben átérjen hozzánk?
Igen, ott lakom és elég korán kelek,
hogy még a reggeli csúcs előtt átérjek.
Bár délután négyig tart hivatalosan
a munkaidőm, mindig tovább maradok. Egyrészt azért, mert sok a
tennivalóm, másrészt pedig akkor a
délutáni csúcsot igyekszem elkerülni.

n Ez így elég problémás...
Az. Szeretnék is ide költözni a XI.
kerületbe. Ahogy említettem, már
korábban nagyon megszerettem ezt a
környéket, a menyasszonyom is örülne neki, budaörsi, sokkal több időt
tölthetnénk együtt.

Sinkovics Ferenc

FÜGGÖNY

TÁRSAT, TÁRSASÁGOT
KERES?

KARNIS

„KORONA”
Klub és Baráti kör
változatos programokkal!

OTTHONÁBAN VÁLASZT
HATJA KI FÜGGÖNYEIT

Akció
január 31-ig:

Február 7-én: Farsangi bál!
Február 21-22-én:
Mohácsi busójárás!
Kirándulás autóbusszal.
Nem bírtam az idegeimmel, ütöttem. Ő volt ma a háromszázadik,
aki a tévéreklám hatására kikérte a véleményem!

– Valamikor versenyszerűen birkóztam és cselgáncsoztam is. A birkózást
abba kellett hagynom egy sérülés
miatt, de a cselgáncsot folytattam.
Igaz már csak a BM berkein belül,
de csináltam, ameddig lehetett. Nem
éltem vissza azzal az erővel és azzal a
tudással, amit a két kemény küzdősport adott, de tény, hogy egészségesen
magabiztossá tett. Nagyon is nagy
szüksége van egy rendőrnek a jó kiállásra és határozottságra. Kint az utcán
nem sokra megy ezek nélkül.

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

Tel.: 279-0834
www.koronaklub.com

Telefon: 06/30/9428-684

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.

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

DÉL-PESTI RÉGIÓ
Bp., XVII. kerület, Pesti u. 40.
Tel.: 253-5007, 253-5008
Fax: 253-5864.
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Ha ebben az időszakban hosszabb távollét után ismét együtt lesz a párjával,
számítson arra, hogy csak viták után
jön létre ismét önök között az összhang. Néhány napra meg fogja keseríteni az életét valaki, aki impulzív
viselkedésével eleinte ugyan lenyűgözi, ám idővel egyre ellenszenvesebbé
válik a magatartása. Bármennyire is
makacsul vágyik a költözésre, most
– ha csak teheti – halassza el. Viszont
örömét lelheti új ruhák vásárlásában.

Ha most szívességet tesz valakinek, az
illető valószínűleg meghálálja önnek
valamilyen formában a közeljövőben.
De ne a viszonzás érdekében legyen
nagylelkű, mert az megbosszúlja magát. Szüksége lesz a humorérzékére
a pénzügyek területén. Még mindig
jobb ugyanis tréfálkozni az amúgy is
elkerülhetetlenen, mint bosszankodni
az emelkedő árak és a dráguló életkörülmények miatt. Inkább nyugodjon
meg, ráadásul ezzel a magatartásával
az egészségének is használ. Ha gondja
volt a szemével az utóbbi időben, jó
hírekre számíthat az orvosától.

Felhívja egyik kedves ismerőse, akiről
már évek óta nem hallott, és már szinte kezdte elfelejteni. Jó ötletnek tűnik,
hogy találkozzon vele, felemlegessék
a múlt dolgait és megvitassák a jelen
eseményeit. Kettejük között jól működő, hasznos kapcsolat is kialakulhat,
ha a barátja beavatja a terveibe vagy
felajánlja a segítségét. Munkájában
most nagy szüksége lesz az alkalmazkodóképességére, de az átmeneti
nehézségek gyorsan megoldódnak,
és kitartása hasznára válik karrierje
építésében.

Próbáljon meg lazítani, ha csak teheti,
tegye túl magát egy kis időre az élet
nehézségein. Fordítsa ezt az időszakot
a belső világának építésére és önmaga
kényeztetésére. Lelje örömét lemezek,
könyvek vásárlásában és élvezésében
vagy vegyen egy kis háziállatot. Lepje
meg magát néhány aprósággal az
öltözködés területén. Készíttessen új
frizuráját, és általában is fordítson
több figyelmet teste karbantartására,
egészsége megőrzésére.

Az elkövetkező időszak a kapcsolatépítés területén hozhat elsősorban
eredményeket. Most könnyedén
köthet majd új barátságokat, amelyek
akár hosszú távon is működhetnek.
Ha még nem házas, akkor jó esélye
van rá, hogy valaki komolyan felkelti
az érdeklődését. Készüljön azonban
arra is fel, hogy ez a kapcsolat nem lesz
tartós anyagi vagy világnézeti természetű ellentétek miatt. Nincs azonban
abban sem kivetnivaló, ha kiélvezi az
együtt töltött idő romantikáját, de ne
tegyen erőfeszítéseket annak érdekében, hogy elmélyítse ezt a viszonyt.

Régi barátja nagy szívességet tehet
önnek, ha kikéri véleményét, és utána
megfogadja a tanácsait. Egy fontos
információ kiemelt jelentőségű lesz
a munkája vagy pénzügyi helyzete
szempontjából. Fordítson figyelmet
arra is, hogy elfogadjon néhány társasági meghívást, még akkor is, ha
ehhez túl elfoglaltnak érzi magát.
Amennyiben elutasítja befolyásos
emberek meghívásait, saját karrierjét
veszélyezteti. Törődjön a szokásosnál
is többet a megjelenésével, tekintse ezt
is egyfajta befektetésnek, ami idővel
megtérül.

Ha probléma adódik az egészségi állapotában, vagy sérülést szenved, amely
gyors ellátásra szorul, semmiképpen
se kockáztasson: forduljon azonnal
orvoshoz, majd kövesse pontosan
az utasításait, mert annál hamarabb
térhet vissza a munkájához és egyéb
fontos elfoglaltságaihoz. A munkája
miatt egyébként is meglehetősen nagy
nyomás fog nehezedni önre, ezért
minden kitartására szüksége lesz a
közeljövőben. Bármit is vásárol, győződjön meg arról, hogy a célnak pontosan megfelel a kiválasztott darab,
különben csak a pénzét pazarolja.

A tökéletességre vágyó természete kerül előtérbe ismét. Erre figyeljen oda,
mert ez akár a normális határokon
is túlmehet, amit mások már nevetségesnek találnak. Most különösen
ügyeljen a tetteire, és vegye számba
azok lehetséges következményeit.
Legyen elnézőbb mások iránt és
szabaduljon meg féltékenységétől.
Figyelje meg, hogyan bánik másokkal,
és azután legyen őszinte magához: be
fogja látni, hogy legtöbb problémája
a saját önzéséből és nemtörődöm
válaszaiból adódik. Okosan válassza
meg a társait.

Az elkövetkező pár hét a romantika
jegyében fog eltelni, ezért használja jól
ki ezt az időszakot. Ráadásul bizonyos
eseményeknek hosszú távú következményei is lehetnek. Ha például
még nem házas, megismerkedhet a
jövendőbelijével, és még az sem kizárt,
hogy nagyon rövid időn belül össze is
házasodnak. Hála ezeknek a felhőtlen
napoknak, sikerül elsimítania néhány
kellemetlen ellentétet a környezetében. Amennyiben egy utazáson kell
részt vennie, szüksége lesz az üzleti
érzékére is, ha szeretne időben hazatérni.

Hibát vét, aminek túlzott jelentőséget tulajdonít, pedig mások
viszonylag hamar megfeledkeznek
erről. Ügyeljen arra, hogy ne untassa
a környezetét hosszú, semmitmondó
levelekkel vagy beszélgetés közben elmondott oda nem vágó történetekkel.
Legyen rövid, lényegre törő. Dicséretre
számíthat egyik régi barátja részéről,
aki mindig jóindulattal viseltetett ön
iránt, de ne hagyja, hogy a fejébe szálljon az elismerés. Készüljön fel lelkileg
arra, hogy hamarosan fontos ügyeket
kell megoldania.

Valaki ellenséges érzelmeket táplál ön
iránt, de ennek még nincs tudatában.
Nem árt azonban óvatosnak lennie,
mert a későbbiek során ez az ember
még sokat árthat önnek. Amennyiben
még nem házas, és szóba kerül a mielőbbi házasság a partnerével, bölcsebb
lenne, ha egyelőre visszautasítaná ezt a
lehetőséget. Ez a frigy nem tartana sokáig, ráadásul még az alatt sem lenne
felhőtlenül boldog. Helyesebb lenne,
ha félretéve büszkeségét, kikérné az
egyik idősebb rokona tanácsát, mert ő
pontosabban átlátja a helyzetet.

NÖVÉNYÁPOLÁS

A szobanövényeink
fényigénye
A növényeinknek fejlődésükhöz
fényre is szüksége van. A fény menynyisége mellett a minősége is meghatározó. Fény nélkül a növények
az elraktározott keményítőt, cukrot
gyorsan felélik. A túlzott fény hatására
a színes levelű növények megfakulnak, élettelenné válnak, az új levelek
aprók maradnak. A nap legmelegebb
szakaszában a növényünk lekókad.
A kevés fény következtében a levelek
megnyúlnak, sápadtak lesznek. A növény szára erőtlenül vékonnyá válik.
Az alsó levelek általában lehullanak.
A virágbimbók gyorsan elhervadnak,
esetleg megsemmisülnek, így a virágzat kifejlődéséhez esély sincs.
Az otthonunk fényviszonyai télen,
illetve nyáron eltérőek, amit függönynyel, és redőnnyel szabályozhatunk. A
fénykedvelő növényeket általában az
árnyékkedvelők fölé helyezzük.
Az északi fekvésű helyiségek téli fénye

általában gyenge, a hőmérsékletük
alacsony. A fény erőssége kiegyenlített, amely megfelel a páfrányféléknek,
a begóniáknak és néhány leveles
dísznövényünknek. Az északi fekvésű
helyiségben nevelt növények virágzásukhoz nem kapnak elegendő fényt.
A délre tekintő szobánkban általában

Ez az időszak végre lehetőséget biztosít arra, hogy önnek tetsző életet
éljen. Élvezze tehát ki a lehető legteljesebb módon, még az sem baj, ha
emiatt kissé önzővé válik átmenetileg.
Egyébként a megszokott ritmusban
telnek napjai, de váratlanul adódhat
olyan helyzet, aminek következtében
csúnyán összeveszhet az egyik kollégájával vagy rokonával. Ha teheti,
kerülje az ilyen helyzeteket. Ne tegyen
semmi olyat, amiből mások arra következtethetnek, hogy ön szándékosan keresi a konfliktust.
(Rebeka)

elegendő fény van. A fénykedvelő
növények többsége jól érzi ott magát,
ellenben ügyelnünk kell arra, hogy az
ablakpárkányon uralkodó túlzott meleg ellen gyakori szellőztetéssel védjük
növényeinket. A keleti tájolású szobákban délelőtt a napsütés folyamatos. A fény ezekben a helyiségekben
kedvezően hat szobanövényeinkre.
A nyugati fekvésű szobák gyorsan felmelegszenek. A növényeinket
az ablaktól távolabb helyezzük el. A
közvetlen napfényt kevésbé szerető,
de fényigényes növényeinket neveljük
a nyugati égtájra tekintő szobánkban.
Néhány gyakorlati tanács: Az ablakok
rendszeres tisztításával akár 10%-kal
több természetes fény juthat növényeinknek. Tükör elé helyezve a növényt,
az a visszavert fényt is hasznosítani
képes. A növények mindenkor a fény
felé növekszenek, emiatt, ha nem
figyelünk a jelenségre, növényünk
féloldalassá válhat. Ezért az egyenletes, szép habitusú növény kifejlődése
érdekében öntözésekkor a cserepeket
negyed fordulattal fordítsuk el.
Bánhidi János

KERESZTREJTVÉNY
RADNÓTI MIKLÓS: TÉLI VERS
A költeményből idézünk három sort.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet első része (L,

T, R, S, R, O). 13. Bretagne-i kikötőváros. 14. Angolna, németül. 15. Nyíló,
költőiesen. 16. Pest megyei város. 17.
Hantol. 20. Pinceszag. 21. Építőanyag.
22. … iacta est, a kocka el van vetve. 23. Északi férfinév. 25. Részben
gyógyuló! 26. Tévesen jegyez. 28.
Menyétféle ragadozó állat. 30. Avítt.
32. Őrlemény. 34. Fialó. 36. Dunai
sziget Vác és Sződliget között. 38. A
Halotti beszéd szava. 40. Problémát
agyonbeszél. 42. Túrkeve része! 43.
Fóbia. 44. Korszak. 45. Csónak tartozéka. 47. Czuczor Gergely álneve. 48.
Kiegészít. 50. Mona … (Leonardo da
Vinci). 52. Tenger, olaszul (MARE).
53. Táplál. 55. Olimpiai bajnok tornászunk (István). 58. Nemzetközi
nagymesterünk (István). 60. Görög
autójelzés. 61. Egykori budapesti
szálloda. 63. A tragikus sorsú olasz
politikus, Moro keresztneve. 65.
Kiejtett betű. 66. Középen megnyirbáló! 68. Húsvéti versike jelzője. 70.
Nemzetközi segélyjelzés. 71. Álmos
anyja. 73. Fémtartalmú kőzet. 74.
Erszényes medve.
FÜGGŐLEGES: 2. A közelebbi helyről. 3.
Ede betűi keverve. 4. Kétes! 5. Rövid
női név. 6. Ifjúsági írónk (Sándor). 7.
… West, amerikai színésznő. 8. Árpád
vezér apja. 9. Szájfekély. 10. Zene fele!
11. Könyörög. 12. Nagy angol biztosíÉTELRECEPT

Majorsági kacsapástétom háziasan
: (8-10 személyre)
15 dkg kacsa, 15 dkg sárgarépa, 15 dkg
fehérrépa, 5 dkg zeller, 10 dkg vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 10 dkg
zsír, 2 dl tej, 3 db zsemle, 3 db tojás, 1
dl tejföl, pástétomfűszer, só
ELKÉSZÍTÉSE: A megtisztított, kettévágott kacsát megsózzuk. Egy nagyobb
lábasban kevés zsírt olvasztunk, beletesszük a karikára szelt sárgarépát,
fehérrépát, zellert, vöröshagymát és
1-2 gerezd fokhagymát. Amikor a
zöldségek a zsíron félig megdinsztelődtek, rátesszük a kacsát és néhány
HOZZÁVALÓK

tótársaság. 13.
Az idézet második része (B,
L, N, I, N). 18.
Orosz folyam.
19. Budapesti
egyetem egykori
névbetűi.
22. Betakarít.
24. Makula.
27. Add csak gyorsan! (két szó).
29. Érzékletesen jelenít meg.
31.
Vadászfegyver
fajta.
33.
Posztókereskedő. 35. Világítóeszköz.
37. Gigaelektronvolt, röv. 38. … de
France, történelmi vidék. 39. Világos
angol sör. 41. Járomdarab! 46. Az utolsó magyar királyné. 49. A Pó baloldali
mellékfolyója (ORCO). 51. Kicsi. 52.
Testrész. 54. Az orr- és fartőkénél
megállapított merülés különbözete.
56. A földtörténeti újkor egyik szakasza. 57. Legendás kínai filozófus. 59.
Lengyel iparváros. 62. Alkotórész. 64.
Hajójavító medence. 67. Választékos
igekötő. 69. Sarudi egynemű betűi.
70. Maró folyadék. 72. Stroncium
vegyjele. 75. Vissza: Zeusz tehénné
változtatta. 76. Rangjelző.
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 1. és függőleges 13. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: január
28. Az Újbuda idei 1. számában
megjelent keresztrejtvény HELYES MEG
FEJTÉSE: „Úgy állok partodon fiatal
év, mint egyszer hajón az Adrián”. A
NYERTES: Karsai József, 1113 Budapest,
Kászony u. 4. A nyeremény a szerkesztőségben vehető át.
Nagy András

percig együtt pirítjuk, majd kevés
vizet hozzáöntve, lefedve a húst puhára pároljuk. A húst a csontokról
leszedjük, a mellhúsát szép vékony
szeletekre vágjuk és félretesszük. A
csontról lefejtett kacsahúst a zöldségekkel és a tejben áztatott, jól kicsavart
zsemlével együtt kétszer ledaráljuk.
Hozzákeverjük a tojásokat, a tejfölt,
pástétomfűszerrel és sóval ízesítjük.
Az így kapott massza felét a zsírral
kikent formába tesszük, ráhelyezzük
a szeletekre vágott mellhúst, majd erre
a többi vagdalékot. A formát vízbe
állítva a sütőbe tesszük, és kb. 1 órát
sütjük. Kihűtve, felszeletelve tálaljuk.
Elkészítési idő: 170 perc
Egy adag: 2440 kJ/580 kcal. Ajánlott
ital: száraz vörösbor
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Urbán L. Valéria kiállítása a Rét Galériában

Kerületi kulturális kínálat 2004-re

Varázslatos természet
Katángok, patakpart, malom, szikla, öreg kút, virágos mező, havasok, erdő – néhány téma Urbán L.
Valéria festményein.
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A kiállítást megnyitó Gomola György
művészeti író szerint Urbán L. Valéria
kiállítása újesztendei jókívánság minden látogatónak. Kedvenc képéről

Bartók 32 Galéria
és a Karinthy Szalon

Budapesti
Művelődési Központ

Fonó Budai
Zeneház

Kerületünk két kiállítótermében, a
Bartók 32 Galériában és a Karinthy
Szalonban a rendezvények között idén
is elsősorban a tárlatok és a közösségi
művelődési tevékenység célját szolgáló
események kapják a fő hangsúlyt.
Kiállítási programjaik közül igazi
csemegének ígérkezik az év elején El
Kazovszkij, Fehér Zoltán és Kecskés
Péter közös tárlata, és reményeik szerint sok látogatót vonz majd Alföldi
Róbert képzőművészeti alkotásainak
bemutatása is.

Az önkormányzattal rendeződött
viszonyoknak hála, közművelődési
megállapodás keretében láthatja el az
intézmény a városrész közművelődési
szolgáltatásait. Szintén az önkormányzat támogatásának köszönhető, hogy
három internetes tanfolyamot is tudtak indítani a kerületi idősek részére.
Fontos eredmény a Kaleidoszkóp
című kulturális on-line magazin
létrehozása. A www.kaleidoszkop.hu
címen elérhető magazin oldalain a
BMK hat különböző rovatban ajánlja
a főváros kulturális programjait.
Említésre méltó a Virtuális
Galériák Találkozója, ami az új művészeti ágaknak kínál bemutatkozási
lehetőséget.
2003-ban a lakossági programok közül a Családi Vasárnapok
rendezvényei voltak a leglátogatottabbak. A művelődési központ
évek óta népszerű tanfolyamainak és klubjainak listája tavaly a
vasútmodellezők újonnan alakult
klubjával bővült.
Idei első kiadványuk, a Korlát elnevezésű összeállítás heteken belül
elérhető lesz a www.korlat.hu címen.
A Budapest és környéke természeti
környezetét bemutató oldalakon térképekkel és hasznos útvonalleírásokkal
igyekeznek megkönnyíteni a mozgáskorlátozottak, idősek vagy éppen
babakocsis anyukák közlekedését. A
Theatrum Színiakadémia diákjainak
vizsgaelőadására január 20-án kerül
sor. Szeretettel várják a színházkedvelő érdeklődőket. A BMK részletesebb
programját január végén hozzák nyilvánosságra.

Az elmúlt év nehézségei után a támogatásoknak köszönhetően a zeneház
lassan-lassan talpra áll, ugyanakkor
jelen pillanatban is nagyon komoly
anyagi problémák mellett dolgoznak,
napi szintű likviditási gondokkal
küzdenek, és sokszor csak a munkatársak nagyfokú lojalitása segíti át az
intézményt a nehéz pillanatokon.
Január végén a Fonó egyik legsikeresebb, saját felfedezettként is
emlegetett zenekara, a Parno Graszt
roma folkegyüttes tartja második
lemezének bemutató koncertjét. A
hagyományteremtő szándékkal megrendezett nagyszabású dzsesszfesztiválokra (a márciusi Francia–Magyar,
illetve az októberi Holland–Magyar
Jazz Találkozó,) idén olyan sztárokat
hívtak meg, mint például Michel
Portal, Louis Sclavis vagy Steve
Swallow dzsesszelőadók. Emellett
tavasszal szeretnének megrendezni
egy angol–magyar dzsesszfesztivált.
Lemezkiadóként az elképzeléseik szerint folytatnák az Új Pátria és a Kallós
archívum népzenegyűjtő sorozatokat,
a zeneház programjaként pedig az
említett fesztiválokon kívül kora nyáron rendeznék meg az egyhónapos
táncház fesztivált.

Zih Zsolt

Karinthy Színház

Inkább tájképeket szeretek festeni...

A tájképeken nincsen ember, hiszen
minden tájképnek megvan a maga
hangulata ember nélkül is. Az ember
elvonja a néző figyelmét – vallja Urbán
L. Valéria. Ezért akarom csak a táj
hangulatát, a hegyeket, az erdőket, a
vizek világát megmutatni – teszi még
hozzá, majd kérdésünkre bevallja, hogy
– bár minden évszakot kedvel – leginkább mégis a tavaszt szereti.

Urbán L. Valéria csak ennyit mond:
egy jelentéktelen kis patak, de a fények
nagyon megfogtak. Amikor megfestettem, benne éltem a tájban. Ilyenkor
persze nem látok, nem hallok, nem
vagyok éhes, sem fáradt, amíg el nem
készül a kép. Pár nappal később vagy
igazítok rajta, vagy nem. Ezen a festményen nem volt mit igazítani.
G. P.

A DunapArt év végi tárlata

Az elmúlt év sikerei után a színház
idén újabb bemutatókkal készül kedveskedni a nézőknek.
Már zajlanak egy hazánkban
eddig nem előadott mű, Somerset
Maugham: Dzsungel című darabjának próbái. Az előadás rendezőjének
Cseke Pétert, szereplőinek pedig olyan
színészeket sikerült megnyerni, mint
Körtvélyessy Zsolt, Oszter Sándor,
Ivancsics Ilona, Kautzky Armand,
Konrád Antal, Boros Zoltán és Sára
Bernadette.
Hétvégenként továbbra is mesehősök kalandjait követhetik nyomon
a kicsik egy gyermekdarabokat játszó
színtársulat előadásában.
Karinthy Márton igazgató úgy
látja, nem kell szégyenkezniük. Tavaly
is hálás közönséget, sok szeretetet
kaptak. Az pedig már csak erő, pénz
és kedv kérdése, hogy a sikeresen futó
előadásaik mellett idén lesznek-e még
további bemutatóik is.

Révész Marianna

Fővárosi Művelődési Ház

Kell a színes vidámság, tarkaság ebben a szürke világban. A festészet, a grafika, a
szobrászat, az iparművészet, a gobelinművészet kiállított alkotásai a szivárvány
színeiként összeállva hoztak létre egységet. „Olyan vállalkozás ez, amit más
szakmák is megirigyelhetnek” – mondta Zsolnai Gábor, a DunapArt művészeti
igazgatója, utalva a Művészeti Társaságot 1987 óta együtt munkálkodásra serkentő összetartás erejére. A kerületünkhöz kötődő, a nemzeti hagyományból
merítő alkotók a honi kiállítások mellett számos alkalommal bizonyították külföldön is, hogy a képzőművészetet, mint egyéni készségre épülő műfajt társas
kötelékben is képesek eredményesen művelni.
A DunapArt Művészeti Társaság kiállítása a Karinthy Szalonban december 10. és
január 16. között volt látható. (Sz. M.)

Az intézmény folytatja az eddig is
sikeres programokat, így márciusban
megrendezik a vándorkiállításnak is
nevezhető VI. Nemzetközi Science
Fiction & Fantasy c. képzőművészeti
kiállítást, továbbá novemberben H.
Molnár Magda művésznő tárlatát.
Az intézmény egyik fő tevékenységi köre a folklór népszerűsítése.
Ezt a célt szolgálják a nyári folklórszínházi előadások, továbbá a
nemzetközi és magyar felnőtt- és
gyermektáncházak. Idén ezt a témakört szeretnék bővíteni a táncházoktató-képzés elindításával, és egy
2–6 éves gyermekeknek szánt játékos
táncházzal.
SZÍNHÁZAK

Programok a Magyar Kultúra Napján

Január születő ünnepe
Mérnöknap
Újbuda önkormányzata, az Országos
Műszaki Múzeum, a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem és a Műszaki és
Természettudományi Egyesületek
Szövetsége hagyományteremtő céllal
megrendezi január 21-én 15-kor a
XI. kerületi Önkormányzat (Bocskai
út 39–41.) földszinti nagytermében
az első XI. kerületi Mérnöknapot a
Magyar Kultúra Napja tiszteletére.
A rendezvényen több, sokak
érdeklődésére számot tartó előadás
hallható. Az előadók: Molnár Gyula
polgármester, dr. Detrekői Ákos rektor,
a rektori konferencia elnöke, William
J. Allen, a Newcomen Society képviseletében, dr. Zettner Tamás, MTESZ
elnök, Szegedi Ferenc építész, Major
Gyula helytörténész és dr. Vámos Éva

főigazgató. Az előadások után kötetlen beszélgetésre és koccintásra várják
vendégeiket.

Könyvbemutató
Az Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2004. január 23-án, pénteken,
délelőtt 11-kor könyvbemutatót tart,
amelyen Szongoth Kristóf: A magyarok eredet és őslaka c. könyv reprint
kiadásával ismerkedhetnek meg. Az
eseményt a Kelenvölgyi Közösségi
Házban (XI., Kardhegy u. 2.) rendezik. Az eredeti könyvet 1907-ben,
Szamosújváron adták ki.
A bemutatót megnyitja: Szesztay
András, Budapest Főváros XI. kerületi
Önkormányzat Kulturális Bizottsága
elnöke és Harmath Kálmán XI.
kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnöke.

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

JANUÁR 22.: Örült nők ketrece.
JANUÁR 23.: Lassú felmelegedés.
JANUÁR 24.: A tanú.
JANUÁR 25. 10.30: Vuk (gyerekelőadás); 19.00: Ön is lehet gyilkos.
JANUÁR 30.: Tanár úr, kérem.

A külön nem jelölt előadások 19
órakor kezdődnek.

n MU SZÍNHÁZ
Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
JANUÁR 2131IG: III. L1 Tánc

Fesztivál. (21-22. Berger Gyula és
Barátai Táncszínház: Gátlásom rád!
23. Mészöly Andrea: Terítéken; 2425. Gál Eszter: Blink; 27-28. Szabó
Réka: Lomtalanítás; 29. Ladjánszki
Márta: T-estem; 30. Nemzetközi
Nap, Irma Omerzo:„Mi-Nous”;
31. Ákos, Mimi, Rókás: Federico’s
Road. FEBRUÁR 1. 15.00: Ciróka
Bábszínház: A dzsungel könyve
(gyermekelőadás) FEBRUÁR 34.
20.00: Sofa Trió - Nimbus.

Az FMH pályázat útján elnyerte a
budapesti régió civil alapprogramjának a konferenciarendezési jogát. Az
első konferenciát január 22-én rendezik meg.
Folytatják a tavaly, a Fogyatékos
Emberek Európai Éve alkalmából
elindított „Sérült testben ép lélek”
című programsorozatot, amely a
fogyatékkal élőknek nyújt kikapcsolódási lehetőséget kiállításokkal,
koncertekkel, előadásokkal, tanácsadással. Idén is megtartják a Költészet
Napját, egy óvodával együttműködve
EU-fát ültetnek az FMH udvarán,
és más érdekes programok várják az
érdeklődőket.
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 BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók B. út 32. Tel./fax: 386-9038
FEBRUÁR 14IG az El Kazovszkij,

Kecskés Péter, Fehér Zoltán TestTeszt-Túra című kiállítás látható.
A kiállítás munkanapokon 14–18
óra között látogatható.
n SCHEFFER GALÉRIA
Kosztolányi D. tér 4.

JANUÁR VÉGÉIG Gross Arnold

grafikus-, festőművész naptára.
FEBRUÁRBAN Kovács-Gombos Gábor
és Gergácz Berta festményei.

MU Színház
Megrendezésre kerül a Szóló és Duó
Fesztivál, ezt követi január 21-től
31-ig a III. L1 Tánc Fesztivált. Az első két estén Berger Gyula Gátlásom
rád! című művével nyitják meg a
fesztivált, 23-án pedig Mészöly Andrea
Terítéken című műsora kerül sorra.
Gál Eszter felújított munkája 24-25-én
látható, ezután következik Ladjászki
Márta T-estem című szólóestje. Új
darabbal jelentkezik Szabó Réka is
Lomtalanítás címmel, majd január
30-án nemzetközi napot tartanak,
amikor a horvát Irma Omerzo mutatja
be legújabb darabját. A fesztiválon
Hargitay Ákos, Michaele Pein és Rókás
László Federico’s Road című produkcióját is előadják.
Februárban A dzsungel könyve
című darabot láthatják a gyermekek
a Ciróka Bábszínház (Kecskemét) előadásában. Továbbra is minden hónapban két diáktársulatot fogadnak.
Emellett a Fonóval várható egy
holland–magyar
partnerprogram
létrejötte is a hollandiai magyar kulturális év keretében.

n BUDAPESTI

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

n KARINTHY SZALON
Karinthy F. út 22. Tel.: 209-3706
FEBRUÁR 20IG Talpas Gy. Csaba

FEBRUÁR 12IG Hajdú György fotó-

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

n CONGRESS PARK

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

művész kiállítása.

HOTEL FLAMENCO
Tas vezér u. 7.

JANUÁR VÉGÉIG Dékány Tibor

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

fotóművész kiállítása. Februárban
Kovács-Gombos Gábor és Gergácz
Berta festőművészek kiállítása.

n RÉT GALÉRIA
Törökugrató u. 9 . T/F: 246-5253

n FŐVÁROSI

kiállítása.

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

FEBRUÁR 1JÉIG NAPONTA 918 ÓRÁIG

hüllőkiállítás.

FEBRUÁR 422IG VI. Nemzetközi Sci-

fi kiállítás naponta 10–18 óráig.

n MU SZÍNHÁZ VAN GALÉRIA
Körősy József u. 17. T.:209-4014
JANUÁR 29IG Novus Iskola I. féléves

kiállítása tekinthető meg.
FEBRUÁR 3TÓL 24IG Terjéki Eszter
grafikusművész kiállítása.
Nyitva: hétfő–csütörtök 9–14-ig.

JANUÁR 28IG Urbán L. Valéria

JANUÁR 31TŐL FEBR. 18IG Müller

Gábor festménykiállítása.
n XI. KERÜLETI

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

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

Szolgáltatásaink:
– nyírás
– trimmelés
– fürdetés
– bűzmirigy- és fültisztítás
– karomvágás
– felkészítés kiállításra
Bejelentkezés telefonon:
Horváth Etelka:
06/20/2379-427
Rácz Mariann:
06/70/5496-190
1116 Bp., Bártfai u. 55.

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.
315-0031, 315-0030. www.amadex.hu
BANALP Ingatlaniroda keres-kínál,
eladó-kiadó lakásokat, házakat, építési
telkeket. 12 éves szakmai tapasztalat.
Szabolcska M. u.
361-4287, 385-4887. www.banalp.hu
VILLALUX Ingatlaniroda. Lakások,
házak adásvétele, bérlete! Gyors, korrekt
ügyintézés, 13 éves tapasztalat. Tel./fax:
466-2482, 356-1852. www.villalux.hu,
villalux@villalux.hu
BERHAUSE Ingatlaniroda keres-kínál
ügyfeleinek eladó lakásokat, házakat a
budai kerületekben.
Tel.: 319-5972, 06/70/5023-243.
KORREKT ingatlanközvetítés, hiteles
értékbecslés. Tawellco Ingatlan.
280-4496, 06/30/9311-211.
KÉSZPÉNZÉRT keresek 1-2 és 3-4
szobás lakást. 06/20/4383-154.
XI. KERÜLETI lakások, házak. Reális
Ingatlaniroda. Karinthy Frigyes út 44.,
tel.: 361-4725. www.realis.hu
IMMOBILIEN Müller Ingatlaniroda
keres és kínál eladó-kiadó ingatlanokat
ügyfelei részére a XI., XII., XXII. kerületben, valamint Budaörsön és Törökbálinton: 246-1615,
06/20/4541-380, 06/20/2303-016.
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.
KELENFÖLDÖN rövidesen átadásra
kerülő, 76 m2-es, garázsos lakás kulcsrakészen, 25 millió forintért eladó.
321-3914, 06/30/2315-455.
XI., FEHÉRVÁR Immobil Ingatlaniroda (Fehérvári út 27., Bocskai és Ulászló
u. között) keres budai ingatlanokat korrekt ügyintézéssel.
279-1040, 06/30/3740-782.
KISMÉRETŰ lakásokat keresek készpénzes ügyfeleim részére.
06/30/3491-752.
BORNEMISSZA térnél családi házak
eladók. 06/30/3491-752. www.realis.hu
SASADON az Oltvány utcában új építésű társasházi lakások eladók. 70–130
2
m , 32 millió forinttól. 06/20/4541-380.
XXII., BARTÓK B. úton új építésű társasházi lakások eladók. 79–90 m2,
340 000 Ft/m2. 06/20/4541-380.

BÉRLEMÉNY
VINCELLÉR és Zsombolyai utcában
40-80 m2-es pincehelyiségek raktározás
vagy csendes tevékenység végzésére kiadók. Érdeklődni: 208-0657
vagy 06/30/2117-199.
LÁGYMÁNYOSI utcában 135 m2-es lakás kiadó. T.: 06/30/9229-053, 361-4287.
KÖNYVES György utcában 118 m2es, légkondicionált irodalakás bérbeadó.
06/30/9229-053.
KIADÓ XI. ker., Petzvál József utcában
54 m2-es, egyedi fűtésű lakás, irodának is.
06/70/5726-550.
HAVI negyvenötezerért hatvan négyzetméteren, többhelyiséges, berendezett,
fűthető irodahelyiség kiadó. 319-0936
VILLÁNYI útnál csendes, 80 m2-es, 3
szoba-hallos, bútorozatlan lakás garázszsal kiadó. 120 000 Ft számlával.
209-1401, 06703185-793.

GARÁZS
XI. KERÜLETI, kelenföldi Mohai közben lévő 16,5 m2-es, fűtött, villanyos, önálló garázs panelházban eladó. Vízvételi
lehetőség van.
06/20/3110-789, 06/30/9657-420.
FŰTÖTT, 13 m2-es garázs, Kökörcsin
utca elején kiadó 195 cm-es ajtónyílással.
Érdeklődni: 06/20/3838-309, 10–20 óráig
GARÁZS kocsinak, tárolónak kiadó a
Budaörsi úton. 246-4144.
GARÁZS kiadó! Hosszú távra a Bp. XI.
ker., Radócz utcában, Gazdagrét közvetlen közelében. Tel.: 06/30/9865-340.
FEHÉRLÓ utcában garázs kiadó, esetleg raktárnak is. T.: 06/23/431-671.

OKTATÁS
MATEMATIKA, fizika-, kémiaoktatás általános iskolásoktól egyetemistákig.
385-3280, Obádovics.
ANGOL, német-, francia-, spanyol-,
olaszórák igény szerint. 201-3139.
FRANCIAOKTATÁS sokéves nyelvterületi gyakorlattal, háznál is. (második
nemzetközi nyelv). 386-8584.
ANGOLTANULÁS nyelvtanárral minden szinten, délelőtt is. Házhoz megyek.
246-8045.

A Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletág
felvételt hirdet Budapest valamennyi kerületében
hajnali munkavégzésre, budapesti lakóhellyel
rendelkezők részére, az alábbi munkakörökben:
RÉSZMUNKAIDŐS HÍRLAPKÉZBESÍTŐ
8 ÓRÁS HÍRLAPKÉZBESÍTŐ

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS

Zöld
Szerviz

EREDETVIZSGÁLAT
ZÖLD KÁRTYA
Cím: 1119 Budapest
XI., Borszéki u. 2.
205-5949
06/30/2946-511
8.00–16.00-ig
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.
KARATEOKTATÁS általános iskolásoknak a kerületben, több helyszínen.
06/20/3446-904.
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.
ANGOLOKTATÁS, hatékony nyelvvizsga-előkészítés a Kosztolányi térnél.
466-9494.
NÉMET nyelvvizsgára felkészítés, korrepetálás egyénileg. Tel.: 06/20/3557-811.
MATEMATIKA,
fizika,
kémia
középiskolásoknak, egyetemistáknak!
Osztálytársaknak kedvezmény!
06/70/2189-000.
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.
ANGOLTANÍTÁS brit anyanyelvűtől,
minden szinten 1500 Ft-tól/45 perc.
06/30/5561-563.
TÜCSÖK zene a XI. kerületben
az FMH-ban hétfőn (január 26.),
Gazdagréten pénteken (február 13.) délelőttönként 10 hetes kurzusok, zenepedagógus vezetésével. Ritmus-ének-zene foglalkozásainkra 6 hó és 4 év közötti gyerekek jelentkezését várjuk: 06/30/9994-945.
Az első foglalkozás ingyenes.
ÁLTALÁNOS iskolások tanítását,
korrepetálását minden tárgyból (+kezdő
angol- és németnyelv-oktatást) vállalok.
T.: 06/70/2846-079.
ZENETANÁRNŐT keresek Gazdagrétre péntek délelőttönkénti elfoglaltságra, aki kedves, türelmes, megbízható, szép
hangú, gyermekszerető. 06/30/9994-945.
NÉMETOKTATÁS Németországban
végzett tanárnőtől, az alapoktól felsőfokú
nyelvvizsgáig. Jelentkezni lehet a
06/70/5237-871-es telefonszámon.

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

Bérezés: az MP. Rt. Kollektív Szerződés keretein belül.
A munkakör betöltésének feltételei:
szakmunkásképző, de minimum 8 általános iskolai
végzettség, bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítvány.
Egyéb elvárások: alkalmasság önálló munkavégzésre,
jó kommunikációs készség.
A munkakör betölthető:
A jelentkezés elbírálását követően azonnal.
Érdeklődni lehet: Cserdi Imréné munkaügyi
ügyintézőnél a (06-1) 477-6400 telefonszámon.

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.

VÍZVEZETÉKSZERELÉS!
Gebe.
Kisebb javítástól a teljes felújításig.
Csőrepedések, ázások megszüntetése.
Villanybojler szerelés és vízkőmentesítés. Vízmérőszerelés, kerticsap-csere
ásással. Mosógép, mosogatógép-bekötés.
Anyagbeszerzéssel, garanciával. Gebe
László vízvezeték-szerelő mester.
207-2850, 06/30/9420-064, 06/30/9492-052.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Gebe. Tisztítás, zsírtalanítás, gyökértelenítés, falbontás
nélkül. Korszerű gépekkel, több évtizedes
gyakorlattal, garanciával. 207-2850,
06/30/9420-064, 06/30/9492-052.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás
mester. 06/20/9344-664, 246-9021.
Elmű által minősített vállalkozás.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületieknek, azonnal. Falbontás nélkül, több
évtizedes gyakorlattal.
227-7210, 06/30/9400-748.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornaszerviz! XI. kerületi gyorsszolgálat.
Lefolyótisztítás falbontás nélkül, azonnal.
Csatornák, lefolyók javítása, cseréje, építése. Vízvezeték-szerelés.
228-6193, 06/30/9210-948.
GÁZBOJLEREK, konvektorok, cirkók
javítása, villanybojler vízkőtelenítés, csapok, WC-k javítása azonnal, garanciával.
369-9406, 06/30/9248-010.
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat! Csőrepedések műszeres keresése, javítása,
duguláselhárítás hétvégén is, garanciával
06/30/9143-588.
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.
VÍZVEZETÉKSZERELÉS, gázkészülék-javítás, duguláselhárítás. Hívjon
bizalommal: 402-0627.
VILLANYSZERELŐ. Kisebb munkákat is vállalok. 06/30/9476-036, 246-9953.
DR. GÁZ. Gázkészülékek javítása, karbantartása, cseréje, konvektorok javítása,
garanciával. Fűtésrendszerek komplett
szerelése, javítása a legjobb áron.
T.: 06/30/9446-513.
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.
VILLANYSZERELÉS. Hanusi mester.
Hibaelhárítás azonnali kezdéssel.
Tel.: 06/30/9507-009.
BUDAI Gyorsszerviz! FÉG-gázkészülékek, vízvezeték-szerelés, csőtörések,
csapok javítása, duguláselhárítás, fürdőszoba-felújítás burkolással is. Díjtalan
kiszállás. 420-4484, 06/20/3218-707.
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, WC-k,
csapok, csőtörések javítása aznap.
Tel.: 215-0250. www.vizszereles.hu
VÍZSZERELÉS! Tartályok, csapok,
szifonok javítása, cseréje, duguláselhárítás. Javításnál díjtalan kiszállás.
06/30/9346-473, 280-2685.

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.

+ 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

%

a „SZŐRÖZŐ”
Kisállatkozmetikában.

XI., KER. Bartók Béla úton, 44 m2
alapterületű, magántulajdonú helyiség
(jelenleg asztalosműhely) fölszerszámozva vagy külön-külön is eladó.
Tel.: 06/20/9176-544.
TIPP 22 Bt., ingatlanközvetítés, értékbecslés Dél-Budán, 10 éves szakmai
múlttal. 228-3395, 06/30/5691-197.
XI., MADÁRHEGYEN L6-os építési
övezetben telekhányadok 7 000 000 Ft-tól
eladók. Kiváló befektetés. Madárhegyi
Ingatlaniroda. Tel: 249-3006.
XI., MADÁRHEGYEN (Budaörsi út
közelében) 739 m2 telekhányad eladó.
Összközmű a közelben. Tel: 249-3006.
XI., NÁNDORFEJÉRVÁRI úton eladó
54 m2-es, kétszobás, igényesen felújított,
gázfűtéses, negyedik emeleti öröklakás
16,5 millióért. 06/30/9311-211.
KÉT HÖLGY (építész, ingatlanszakértő) segít ingatlana eladásában.
Tel.: 394-4404, 275-1084, 06/20/4149-344,
06/20/9468-383.
SASADON a Nagyszalonta utcában
eladó egy első emeleti, 130 m2-es, 3
hálószobás, igényesen felújított lakás. 52
millió Ft+garázs. 06/20/4541-380.
XI., TÉGLAÉPÜLETBEN, Hengermalom úton, 2,5 szobás, frissen felújított
lakás eladó. Irányár: 15,2 m.
209-1401, 06/70/3165-634.
TALLAND Ingatlaniroda eladó-kiadó
lakásokat keres ügyfelei számára. Az
igényeinek megfelelő ingatlan megtalálásában díjmentesen segítünk. XI.,
Budafoki út 16. 209-1401,
06/70/3165-634, 06/70/3185-793.
KORONA Ingatlaniroda a XI. kerületben! Eladó-kiadó ingatlanokat keresünkkínálunk ügyfeleink részére! Értékbecslés,
teljes körű ügyintézés, jogi hátérrel.
Tel.: 279-0834. www.koronaklub.com
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SZOMBATONKÉNT -10%!
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
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat! Csapok,
szifonok cseréje! Duguláselhárítás.
06/20/2185-226.
VÍZSZERELÉS azonnalra! Csapok,
tartályok, mosogatók cseréje. Mosógépek
bekötése! 06/30/9758-937.
VILLANYSZERELÉS, kapcsolótól a
teljes felújításig, biztosítéktábla cseréje, hibaelhárítása. 06/70/2353-542, 240-6134.
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása (tűzhely, konvektor, cirkó), duguláselhárítás. Javításnál díjtalan kiszállás.
06/30/9346-473, 280-2685.
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.

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.
ÜVEGESEK. Üvegezés a helyszínen
is. Thermo-üveg-tükör-képkeret készítés
és eladás. Budai Üvegesek Kft. (1116 Bp.,
Kondorosi út 7.). T.: 208-2352.
ZÁRMESTER gyorsszolgálat! Ajtónyitás, zárszerelés, betörésbiztos hevederzár-szerelés, lakatosmunkák, rácsok.
06/30/9613-794.
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.
CSEMPEBURKOLÁST, kisebb kőművesmunkákat vállalok határidőre,
garanciával! 06/20/5732-633.
LAKÁSRIASZTÓK, kaputelefonok,
tűzjelzők szerelése ingyenes felméréssel.
Vágó László, 06/70/3128-117.

REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, szúnyogháló, napernyő készítése, javítása,
rövid határidővel, garanciával.
T.: 213-2033, 06/30/9648-876.
LAPOSTETŐSZIGETELÉS csapadék
ellen, korszerű, Villas bitumenes lemezekkel. Garancia: 10-12 év. Homlokzatfelújítás
és egyéb szakipari munkák kivitelezése,
alpintechnikával. Géczi Imre, 273-1857.
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
RELUXA, redőny, napellenző, szalagfüggöny, roletta, rolós és fix szúnyoghálók, alu redőny motoros+távirányítós
kivitelben, garanciával. Érdeklődni: Kiss
Zoltán. Tel.: 362-4112, 06/20/9575-038.
PARKETTALERAKÁST, csiszolást,
lakkozást, hajópadló-fektetést, -javítást
vállalok. Tel.: 06/30/2313-807.
MŰANYAG ablak, 5 légkamrás.
Megrendeléstől beépítésig 10 munkanap
alatt. 5 év garancia.
Érdeklődni: 362-4112, 06/20/9575-038
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.
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.
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.
EXKLUZÍV fürdőszobák kivitelezése!
Csempeburkolás,
kőművesmunkák,
vízszerelés! Minőségi munka, garancia!
Csak igényeseknek! Tel.: 06/20/9740-863.
SZOBAFESTŐ (megbízható brigád)
mázolást, tapétázást, szőnyegpadlózást
vállal, tiszta munkaterület átadásával.
06/20/9982-369, 365-2662.

HIRDETÉS

2004. JANUÁR 21. ÚJBUDA
FÜRDŐKÁDAK (akril, lemez, öntvény), zománcleverődések teljes felújítása,
polírozása, zománcozása a legfejlettebb
technológiával.
Szentgyörgyi Béla, 06/30/9966-871.
ANYAGBESZERZÉSSEL, garanciával vállalok: csempézést, padlóburkolást,
kőművesmunkát, vízszerelést.
06/20/9765-382.
LAKÁSFELÚJÍTÁS
garanciával!
Szobafestés, csempeburkolás, kőművesmunkák, gipszkartonozás, parkettázás,
vízszerelés! 06/20/3856-851.
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.: 209-3086. www.fadrusz.hu

HÁZTARTÁSI GÉPEK
BOJLEREK javítása, cseréje 2 év garanciával (Hajdú 80L bojler 30 000-tól),
mosógépek, mikrosütők szakszervize.
Javításnál ingyenes kiszállás.
280-2685, 06/30/9346-473.
GELKABUDA!
Villanybojlerek,
mosógépek, hűtőgépek javítása.
06/30/9606-590, 06/20/5833-307.
AUTOMATAMOSÓGÉPJAVÍTÁS
garanciával (hajdúsági, Whirlpool,
Zanussi stb.), hétvégén is. Tel.: 207-3971.
HŰTŐGÉPSZERELŐ gyorsszolgálat
a kerületben. Fagyasztószekrények,
hűtőszekrények helyszíni javítása írásos
garanciával, hétvégén is. Nyugdíjasoknak
kedvezmény.
Tel.: 291-4633 vagy 06/30/9328-870.
VILLANYBOJLEREK minden típusának javítása, szervizelése garanciával.
Gelka-Buda. 247-7077.
VARRÓGÉPJAVÍTÁS a helyszínen,
garanciával. 397-0246, 06/70/3131-414.
STELCZER Zsolt háztartásigép-szerelő vállalja mosógép, villanybojler, villanytűzhely, hőtárolós kályha megbízható
javítását garanciával, díjtalan kiszállással.
208-4187, 06/20/4191-329.
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.

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.

MOSÓGÉPEK, bojlerek (Hajdú és
olasz készülékek), hőtárolós kályhák
javítása, (mosógépek cserelehetősége).
358-0935.
MOSÓGÉP, hajszárító, vasaló, porszívó javítását vállalom. 403-6651.
MOSÓGÉPEK, mosogatógépek gyors,
szakszerű javítása garanciával. Kiszállás
három órán belül, javítás esetén ingyenesen. T.: 285-6335,
06/70/3159-525, 06/20/2572-866.

GYÓGYÁSZAT
BŐRGYÓGYÁSZATIonkológiai
magánrendelés, általános és gyermekbőrgyógyászat. XII., Alkotás 7/a.
Bejelentkezés: 466-8328, dr. Bánfalvi.
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.

TVANTENNASZÁMÍTÓGÉP
TELEVÍZIÓ, videó, számítógép-monitor helyszíni javítása hétvégén is, a
bejelentés napján az önnel egyeztetett
időpontban. Díjtalan kiszállás, garancia,
15%-os nyugdíjaskedvezmény. Encoder
Szerviz. Hibabejelentés: 285-6368.
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.
TELEVÍZIÓJAVÍTÁS azonnal! (Orion, Videoton, ITT, Dual Schneider).
06/20/5423-529, 06/20/5423-586.
SZÁMÍTÓGÉP gyors, helyszíni javítása, fejlesztése. 8–20 óráig, hétvégén is.
Tel.: 352-1124.
ORION, Videoton tévéjavítás! Villamosmérnök végzettséggel, garanciával!
06/20/5423-529, 06/20/5423-586.

PARABOLA, AM-mikró, UPC-direct,
antennaszerelés, műszeres beállítás, dekóderbeüzemelés.
Tel.: 06/20/4483-108, 319-1715.
INFORMATIKUS szívesen segít önnek
számítógépe karbantartásában, fejlesztésében, otthoni hálózata kialakításában,
üzemeltetésében. 06/20/3379-341.
ANTENNASZERELÉS, javítás, bővítés, földi, műholdas, mikrós gyakorlattal,
akciók. 201-5368, 06/20/5376-281.
TV, videó szakszervize, használt készülékek cserelehetősége. Javításnál díjtalan
kiszállás. 06/30/4302-008, 280-7133.

SZÉPSÉGÁPOLÁS
PEDIKŰR! Talpmasszázs! Megbízható
pedikűrös házhoz megy, napközben is.
Tel.: 06/20/8043-149.
FIGARÓ! Megnyitottam férfi és női
fodrász műhelyemet a XI., Körösy József
u. 10.-ben. Szeretettel várom régi és új
vendégeimet! Nyitva: hétköznap 7–19-ig,
szombat 7–12-ig.
Kelemen István: 06/30/6499-992.
ETKA jóga erőgyűjtő és fejlesztő tréning indul. XI., Tarcali u. 19.
209-9273, 06/70/2831-633.
CALLANETIC’S® a legjobb zsírégető
és alakformáló torna az eredeti, védett
gyakorlatanyaggal. XI., Tarcali u. 19.
209-9273, 06/20/3330-181.
ALHASVÉDŐ női kondicionáló torna
gyógytornász vezetésével azoknak, akik
kerülik a fitneszklubokat, de szeretnének
erősödni, karcsúsodni. Szökdécselés, ugrálás kizárva! XI., Tarcali u. 19.
209-9273, 06/70/2831-633.

ÁLLÁS
AZ OTTHON Segítünk Szolgálat önkéntes munkára vállalkozók jelentkezését
várja, kisgyermekes családok heti 3-4
órás segítésére. Számukra rövid, ingyenes
felkészítő tréninget tartunk.
Info: 209-3430 v. 06/30/4495-394.
MEGBÍZHATÓ, gyakorlott, munkájára igényes hölgy bejárónői munkát keres
igényes családoknál. Állattartók, dohányosok kíméljenek. 06/30/5540-366.
BEJÁRÓNŐI
állást
keresek.
Takarítást, idős hölgy ápolását vállalom.
Tel.: 06/30/2514-522.
GELLÉRTNÉL 64 m2-es, főállású
házfelügyelőségem XI. kerületi 1 szobásra
cserélem. 06/30/3890-275.

VEGYES
SPERADIEL látnok-jósnő. Tisztánlátás, lelki beszélgetés, halott szellemektől való félelem feloldása. Nem tudja
elengedni halott szerette lelkét, segítek.
Kristályokkal való gyógyítás.
Tel.: 204-1317, mobil: 06/20/9815-094.
BEVÁSÁRLÁST vállalok idős, elfoglalt személynek hipermarketben. Hívjon
bizalommal. 06/20/5704-259.
KISGYERMEKES
anyukáknak
ajánlják segítségüket a XI. ker. Otthon
Segítünk Szolgálat felkészült, gyermekszerető, önkéntes munkatársai heti 3-4
órában. Az ingyenes szolgálatról információ 9–13 óráig:
209-3430 v. 06/30/4495-394.
IDŐSEK otthonába történő elhelyezésének teljes körű ügyintézése. Tel./fax:
303-2011, mobil: 06/30/9820-322.
ALKALMANKÉNTI gyermekfelügyeletet vállaló hölgyet keresünk 2 éves fiú
mellé. T.: 203-8887, délelőtt.

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉSLOMTALANÍTÁS!
Csomagolás ingyen dobozokkal, bútorszerelés, zongoraszállítás. Budapesti
Teher 250-0698, 06/20/4116-655.
KÖLTÖZTETÉSCSOMAGOLÁS!
Bútorszerelés, zongoraszállítás zárt
teherautókkal! Lomtalanítás! Euro Teher
430-1951, 06/20/3207-325.
LOMTALANÍTÁS, költöztetés, sittszállítás, pince-, padlástakarítás.
204-5172, 06/30/9215-983.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, sittszállítás, pince-, padlástakarítás.
204-5172, 06/30/9215-983.
KONTÉNERES sitt-, sóder-, homok,
termőföldszállítás. 06/20/9444-759.
IRODÁK, lépcsőházak takarítását és
ablaktisztítást vállalok! Koltai Oszkár
06/23/440-686.
KÖNYVELÉS cégeknek, bérszámfejtés, tb-ügyintézés, adóbevallások készítése. Megbízható, pontos.
Tel.: 06/20/5335-696.
SZŐNYEGTISZTÍTÓGÉPkölcsönzés házhozszállítással, ablaktisztítás,
nagytakarítás azonnalra. Irodatakarítás,
szőnyeg-, kárpittisztítás helyszínen.
06/20/9815-412, 420-5830, 06/30/4179-525.
RUHAJAVÍTÁS, fénymásolás, kulcsmásolás, hirdetésfelvétel. 1117 Irinyi
József u. 32. T.: 06/20/2179-147.
KÖNYVELÉS, könyvvizsgálat, bérszámfejtés, adótanácsadás, adóbevallások
elkészítése, hitelbírálatok előkészítése,
vagyonértékelés gazdasági társaságok
részére. Tel.: 382-7060.
TÁRSASHÁZKEZELÉS! Kerületi kft.
referenciával, teljes körű háttérrel társasházkezelést vállal.
204-0765, 06/20/9578-545.
KÖNYVELÉS, bérszámfejtés, adóbevallások készítése cégeknek, vállalkozóknak. 249-3229, 06/20/9193-800.

KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás, áruszállítás magánszemélyeknek, irodáknak,
igény szerint hétvégén is.
Tel.: 06/30/9545-928.
OTPLAKÁSHITELEK ügyintézését
vállalom, ügyfelek részére díjtalanul.
06/20/9815-902.
TIPP 22 Bt., társasházkezelés, ingatlanközvetítés Dél-Budán.
T.: 228-3395, 06/30/5691-197.
HÉT év tapasztalattal rendelkező,
regisztrált mérlegképes könyvelő mindenfajta könyvelést teljes körűen vállal,
visszamenőleg is, tanácsadással, tb- és
APEH-képviselettel, korrekt áron.
T.: 06/20/3370-931.
FÉNYKÉPEZŐGÉPJAVÍTÁS garanciával, Gazdagréten. H–P.: 10–18-ig.
T.: 246-8915.
KÖNYVELÉS, adótanácsadás teljes
körűen visszamenőleg is. Bevallások
ellenjegyzéssel. Summa Konzultáns Kft.
T.: 204-6549, 06/70/2148-062.
TÁRSASHÁZAK figyelem! Vállaljuk
közös képviselői teendők ellátását az
összes könyvelői, műszaki, jogi teendők
elvégzését, szervezését. Díjunk bruttó
680 Ft/lakás.
Érdeklődni: 06/30/3426-549.
KÖNYVELÉS társaságok, vállalkozók,
társasházak, lakásszövetkezetek részére.
Bérszámfejtés, bevallás készítése. Első
hónap ingyenes.
Tel.: 203-1168, 06/30/4610-105.
TÁRSASHÁZAK közös képviselete
szakképesítéssel, 10 éves gyakorlattal.
06/30/9040-803. thiroda@freestart.hu
KONTÉNERES sittszállítás, sóder,
homok, termőföld.
06/20/4646-233.
TAKARÍTÁST vállalok heti 1-2 alkalomra. 228-1804, egész nap.
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.
KONTÉNERES sitt, homok, sóder,
föld stb. szállítása.
06/30/2678-989, 06/30/5204-542.
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SIKLÓS és VIDÉKE
TAK ARÉKSZÖVETKEZET
Budapest, XI., Fehérvári út 89-95.
Takarékszövetkezetünk az alábbi szolgáltatásokkal várja a
Lakossági és Vállalati Ügyfeleket:
Számlavezetés, kedvező kondíciókkal
Különféle hitelkonstrukciók, államilag támogatott hitelek is
Előnyös befektetési lehetőségek, magas hozammal
Home Bank elérhetőség
Praktikus bankkártyák
ATM a fiók bejáratánál
BETÉT kamata akár évi 11%
Kérjük, keresse fel személyesen Takarékszövetkezetünket,
vagy várjuk érdeklődését a 382 1600 – 382 1605 telefonszámon.
Reméljük, mielőbb üdvözölhetjük önt is Takarékszövetkezetünk
ügyfeleként!
www.siktak.hu

KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen!
Ingyen biztosítunk pótkocsit, dobozokat!
Bauer-Teher. 281-1881.
FUVARVÁLLALÁS zárt, dobozos
3x2x2 m rakterű kistehergépkocsival
Budáról! Sziráki.
Telefon: 395-1217, 06/70/3161-533.

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

GORKA, Gádor, Zsolnay és egyéb
márkás kerámiákat vásárolna budai
gyűjtő magas áron. Törött darabok is
érdekelnek. 339-8084.
www.magyarkeramia.hu
JOSEPHJOSEPH, a helyszínen,
készpénzért, magas áron vásárolok:
bútorokat, garnitúrákat, festményeket,
órákat, vitrindísztárgyakat, ezüstneműket, csillárokat, tükröket, szőnyegeket,
varrógépet, zongorát, írógépet, szőrméket, teljes hagyatékot, lakásfelszámolás.
T.: 280-3619 v. 06/20/9326-495.

Pályázati felhívás
A Budapest Főváros XI. kerületi Önkormányzat (XI., Bocskai út 39–41.) kétfordulós nyilvános pályázatot hirdet a Bp. XI., Fehérvári út 182. szám alatti telken felépült Fecske-ház földszintjén, a Fehérvári út felől lévő 3
db egyenként 33 m2, illetve 1 db 63 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására.
A hasznosítás célja: kereskedelem, szolgáltatás, iroda. Vendéglátás a helyiségekben nem folytatható.
Bérleti díj minimum a 63 m2 alapterületű helyiség tételeit a részletes pályázati kiírás tartalmazza, mely
esetében: 59 500 Ft/hó + áfa. A licit léptéke: 3000 Ft. átvehető a Budapest Főváros XI. kerületi Önkormányzat
Pályázati biztosíték: 224 000 Ft.
Polgármesteri Hivatala vagyongazdálkodási önálló
Bérleti díj minimum a 33 m2 alapterületű helyiségek osztályán (Budapest XI., Bogyó u. 8. „B” épület I. emelet
esetében: 31 000 Ft/hó + áfa. A licit léptéke: 2000 Ft. 4. szoba).
Pályázati biztosíték: 117 000 Ft.
Részletes információ kapható a 463-8652, 463-8604,
A helyiségek megtekintésének időpontja: 2004. 463-8644-es telefonszámon.
január 15-én 14 órától 15 óráig. A pályázat benyújtási A zárt borítékra rá kell írni: „Helyiségpályázat”.
határideje: 2003. január 27. 12 óra. A pályázat felMolnár Gyula, polgármester
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Amatőrök a profik ellen

A Budapesti Egyetemi Atlétikai Klub
(BEAC) Báró Eötvös Loránd elnökletével alakult meg 1898-ban. A feketefehér színeket viselő klub 800 főnyi
tagsága főleg az ELTE és a XI. kerületi
iskolák diákjaiból kerül ki. A női kosárlabda-szakosztályt 70 évvel ezelőtt
alapították. A gárda az első hivatalos
bajnokságban, 1933-ban második lett,
1989-ben és 1991-ben Magyar Kupát,
1990-ben bajnoki címet nyert. A korosztályos csapatokban az évek során
sok száz gyermek tanulta meg a játék
alapjait. Itt kezdett a sportág egyik
legjelesebb honi képviselője, Balogh
Judit, a népszerű „Bubu” is.
Az önkormányzat idén megállapodást kötött a BEAC női kosárlabda-

Zih Zsolt

Van egy újbudai kosárcsapat, amelyik a női bajnokság élvonalában
szerepel, kizárólag fiatal magyar
diákokkal a soraiban. A játékosok
nem kapnak fizetést, tanulás mellett járnak edzésre, mégis felveszik
a versenyt az idegenlégiósokkal
teletűzdelt hazai sztárklubokkal.

A csapat ereje a jó közösségi szellem

szakosztályával, így a csapat BEACÚjbuda néven szerepel a NB I-ben.
A szakmai munkát már második
éve Sterbenz Tamás irányítja. Az ifjú
szakember örül az önkormányzat
szerepvállalásának. Elmondta, hogy
a mérkőzések előtt gyakran beszélget
Molnár Gyulával, és úgy érzi, a polgármester szívén viseli a csapat sorsát.
A szakmai cél az, hogy az együttes
folyamatosan fejlődjön és törekedjen
a látványos, szórakoztató játékra. A
vezetőség azon munkálkodik, hogy
amerikai mintára szervezze meg a

A BEAC sakkszakosztálya

Nagymestereket nevelnek
A BEAC hazánk egyik legrégebbi
sakkszakosztálya: 1957-ben alapították, és már az első hivatalos magyar
csapatbajnokságban is részt vett. Az
egyetlen olyan magyar klub, amelyik
minden felnőtt- és ifjúsági osztályban képviselteti magát.
A BEAC mára Magyarország
legnagyobb és egyik legsikeresebb
nevelőegyesületévé nőtte ki magát.
Jakobetz László FIDE-mester, edző,

1993 óta tanítja a legifjabb tehetségeket. A BEAC elsődleges céljának a
sikeres utánpótlás-nevelést tartja. Az
OB I-es csapat is nagyrészt olyan saját
nevelésű egyetemista fiatalokból áll,
akik kisgyerekként itt kezdtek el sakkozni. A jelenlegi nagymesterek közül
Gara Anita és húga, Tícia mondhatja
magát BEAC-nevelésnek.
A szakosztálynak nincs állandó
otthona, bizonytalan, hogy a későb-

klubot. A tengerentúlon a diákok
órarendje úgy van kialakítva, hogy
ne kelljen kihagyniuk egyetlen edzést
sem. Nálunk azonban a hallgatók
jelenleg semmilyen könnyítésben nem
részesülnek, emiatt nehezen tudják
összeegyeztetni a tanulást a sporttal.
A csapat ereje a jó közösségi
szellemben és a taktikai tudásban
rejlik. A keretben nincsenek igazi
vezéregyéniségek, ám a legrutinosabb
játékos, Nagy Viktória és a legnagyobb
tehetség, az alig 18 éves Bujdosó Nóra
a meccsek többségén kimagaslóan
játszik. A többiek közül is mindig
van valaki, aki átlagon felüli produkciójával átlendíti a gárdát az esetleges
holtpontokon. Klucsik Ágnes amolyan
erőnléti edzőként segíti Sterbenz
Tamás munkáját. A több mint százszoros korosztályos válogatott játékos
idén fejezte be élvonalbeli pályafutását, és azóta a lányok állóképességének
fejlesztésén fáradozik.
A BEAC célja az idei bajnokságban a még rájátszást jelentő 6. hely
elcsípése. Erre reális esély van, főleg
akkor, ha sikerül még egy-két olyan
bravúrt elérni, mint amilyen a Szeged
elleni diadal volt. ... Hajrá BEAC, hajrá
Újbuda!

biekben melyik teremben lesznek
az edzések. A szülők kénytelenek
magukra vállalni az anyagi kiadások
jelentős részét. Pályázati úton jut
ugyan némi pénzhez a klub, de anyagi
helyzete így sem nevezhető megnyugtatónak. Emiatt gyakran nem tudnak
kiutazni a különböző világversenyekre.
A jelenlegi keret legnagyobb
ígéretei Antal Gergely és Boros Dénes,
akik 1993-ban kezdtek sakkozni, és
mára nemzetközi mesteri címmel
büszkélkedhetnek.
D. Á.

A tél közepén is gazdag
kínálat a vásárcsarnokban

Áru megnevezés:

citrom
narancs
mandarin
banán
sertéscomb
sertéslapocka
sertéskaraj
csirkecomb
csirkemell
csirkeaprólék
csirkefarhát
pulykamell
sertésmáj
marha lábszár
marha felsál
ponty szelet
tojás
lilahagyma

Ár: tól-ig (Ft)

198–268
148–198
248–298
198–228
780–828
768–798
860–900
450–540
700–840
328–396
110–138
1100–1400
350–450
1100–1180
1050–1100
1200
20–24
180–280

idején kifosztott kamrát egy helyen
töltsék fel. 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 egyik várja a vásárlókat. A virágárusok pavilonjai hétvégén is nyitva
vannak 18 óráig.
Áru megnevezés:

sárgarépa
gyökér
zeller
burgonya
vöröshagyma
paradicsom
paprika (db)
karfiol
fejes káposzta
kelkáposzta
fejes saláta
uborka (db)
jégcsapretek(kg)
karalábé
gomba
alma
körte
szőlő

Idén még ponttalanul
BEACÚJBUDASZOLNOKI MÁVCOOP SE
52:92

Nem sikerült jól kezdenie az évet
Újbuda kosárlabdacsapatainak.
A lányok kikaptak a szegediektől,
valamint a jóval nagyobb játékerőt
képviselő Szolnok és a Diósgyőr is
elpáholta BEAC-ot. A fiúk az éllovas
Albacomp otthonában tisztesen
helytálltak ugyan, de pontokat szerezni nekik sem sikerült.

11. forduló – január 7., Bogdánfy u.
A BEAC-Újbuda három játékosát
– Barthát, Kovács Krisztinát és Koncz
Zsófit – is nélkülözte, így az idény során először Nagy Viktória és Somogyi
alkotta a hazai centerpárost. Csak az
elején ment a játék, a vendégek a félidő
végéig eldöntötték a két pont sorsát. A
második félidő kiegyenlítettebb volt, a
különbség a lefújásig azonban így is 40
pontra duzzadt.
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12. forduló – január 11., Miskolc
A hazaiak valamennyi irányítója
sérüléssel bajlódott, ám így is edzőmeccs jellege volt a találkozónak.
Az 51 pontos különbség megfelel a
játék képének. Az egyetlen pozitívum
Bujdosó remek teljesítménye. A fiatal
bedobó 20 pontot szórt a mérkőzésen.
ENTERNETINTERNET LIGA, FÉRFI
BAJNOKSÁG, ACSOPORT

Dergán Ádám

Piaci percek

Az ünnepi hangulatnak már nyoma
sincs a Vásárcsarnokban. Az üzletek
fölül lekerültek a fenyőágak és a villogó
égősorok, a kínálat azonban az új évben
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 januárban, hogy a karácsony és szilveszter

Négy vereséggel kezdtek csapataink

Ár: tól-ig (Ft)

130–188
298–580
263–400
98–160
118–200
200–298
58 –110
280
58–98
98–138
68–180
168–198
178–198
150–360
400
68–130
250–268
780

Zih Zsolt

Bemutatkozik a BEAC-Újbuda kosárlabdacsapata

NŐI NB I., ACSOPORT

SZEVIÉPSZEGEDBEACÚJBUDA 81:47

10. forduló – január 3., Szeged
Ősszel igazi meglepetés volt a BEACÚjbuda tízpontos győzelme. A meglepetés egy rövid ideig ismét a levegőben
lógott, hiszen Bujdosóék a mérkőzés
elején 12:5-re elhúztak, ám a második
játékrész elején a hazaiak kiegyenlítettek, és folyamatosan növelve
előnyüket alaposan helybenhagyták a
BEAC-ot. Bemutatkozott új klubjában
Ujhelyi Petra, és 12 pontot szerzett.

ALBACOMPMAFCÚJBUDA 82:64

13. forduló – január 10., Székesfehérvár
Maljkovics hárompontosával indult a
mérkőzés, majd némi előnyt szerzett
a MAFC-Újbuda. Különösen Rowe
villogott, aki az első tíz percben 11
pontot gyűjtött. A második negyedben aztán rákapcsoltak a fehérváriak,
és megnyugtatónak tűnő előnyt
szereztek a szünetig. Az elején tapasztalható kisebb MAFC feltámadástól
eltekintve a második félidő is sima
volt. Végül papírforma-eredmény,
sima, 18 pontos hazai siker született,
ám büszkék lehetünk a fiúkra.
K. Zs.

