Március: ifjúság,
nők, forradalom
Március már a kikeleté, az életé
– hiába borítja be ármányos
gyönyörűséggel a hó a kertben
a fákat. A napsugarak olvasztják
a havat, hallik, ahogy csöpög
a fűre a tiszta víz, egyenesítik
derekukat a megkönnyebbült
fenyőfák. Gyerekeink birkóznak
az influenzával, a téltől fáradtan
tanulnak, készülnek a tavaszi
felvételi vizsgákra.
Vajon náthásak voltak-e a márciusi ifjak? Jönnének-e velünk
koszorúzni? Mi sem betegeskedhetünk már sokáig, mert a
forradalmi megemlékezéshez,
sőt már a nőnapi csokorhoz
sem illik a gyűrögetett, dugdosott zsebkendő.

n ŐRMEZŐ

KELENFÖLD n GAZDAGRÉT n ALBERTFALVA n KELENVÖLGY n LÁGYMÁNYOS n SASAD-SASHEGY n GELLÉRTHEGY n

A XI. KERÜLET POLGÁRAINAK KÉTHETI KÖZÉLETI LAPJA

XIV. ÉVF. 5. SZÁM

Kórháztervek

Azbesztveszély

Albertfalvi séta

Sürgősségi centrumként
is kívánják működtetni a
Szent Imre Kórházat, de
hiányzik a traumatológia...

A Brassó úton kilencvenhat
lakásnál használták az építők az emberre nézve egészségtelen anyagot.

A római időkben is éltek
már itt, 185 éve lett önálló
település, a harmincas
évektől a főváros része.

hogy tiszteljenek bennünket – tette
hozzá. Medgyessy Péter elismerte,
hogy meglepő volt a javaslata, de
– mint mondta – lehetőséget biztosít
a politikai pártoknak arra, hogy a

Elfogadták a költségvetést
Újbuda képviselő-testülete 2004.
február 19-i ülésén 17 milliárd 787
millió bevételi, 20 milliárd 761 millió kiadási főösszeggel elfogadta a
városrész idei költségvetését.

Zih Zsolt

Medgyessy Péter szerint a történelmi
pillanatot megragadva be kell bizonyítani Európának, hogy vannak
céljaink, amelyek érdekében képesek
vagyunk az összefogásra.
A kormányfő február 17-én Újbudán – az Albertfalvai Polgárok
Körének rendezvényén – kommentálta először az előző napi országértékelő beszédének közjogi javaslatait.
Minden kormánynak választania kell
egy víziót, hogy merrefelé szeretné
vinni az országot; mi azt fogalmaztuk
meg, hogy egy modern, civilizált,
európai országot akarunk – mondta
Medgyessy Péter. A közös Európai
Parlamenti listára tett javaslatát azzal
magyarázta, hogy ez egy szimbólum lenne, amely azt jelképezi, hogy
képesek vagyunk szót érteni egymással. A csatlakozás jelentette történelmi pillanatban megmutatnánk
Európának, hogy vannak céljaink,
vágyaink, amelyek érdekében – felülemelkedve a kicsinyes pártpolitikai
érdekeken – képes az ország az összefogásra – mondta a miniszterelnök.
Nem a veszekedést, a vitát visszük
be, hanem azt a nemzeti egységet,
amely lehetőséget teremt számunkra,

Kiemelt célok kiemelt támogatása

jó esélyt lát ennek megvalósítására is.
A köztársasági elnök közvetlen választását az indokolja – mondta a miniszterelnök –, hogy ezáltal nagyobb
legitimációja lenne az amúgy igen erős
intézménynek. Medgyessy Péter hozzátette: az államfő küldetése a nemzet
érdekeinek képviselete, amelyből az
következik, hogy az emberek a köztársaság elnökét közvetlenül akarják

Újbudán a kormányfő

A miniszterelnök és újbudai politikusok látogatása Albertfalván

meglepetésből felocsúdva eldöntsék, akarnak-e nemzeti egységet.
Az Országgyűlés létszámának
csökkentésére tett javaslatról a kormányfő azt mondta: ez régi vágy, de
eddig egyetlen kormány sem tudott
vele megbirkózni. Medgyessy Péter
– mivel a jelenlegi 386 fős létszám
250-re történő csökkentésével mind a
négy parlamenti párt egyetért – most

cikkünk a 4. oldalon

cikkünk a 3. oldalon

cikkünk a 3. oldalon

Vannak célok, amelyekért érdemes összefogni

Modern, civilizált, európai országot
akarunk – jelentette ki a kormányfő Újbudán, amikor az Albertfalvai
Polgárok Körének vendégeként
kommentálta előző napi országértékelő beszédét.
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megválasztani. Újbuda polgármestere
a rendezvényen megismételte, hogy a
XI. kerület a főváros legdinamikusabban fejlődő része, amihez a kormány
azzal járul hozzá, hogy elkötelezett
az infrastruktúra fejlesztése iránt.
Molnár Gyula példaként említette a
hányattatott sorsú négyes metróvonal
beruházásának újraindítását.

A tervezett hiány 2 milliárd 973 millió
forint. Az előterjesztő Molnár Gyula
polgármester megfogalmazása szerint
a megválasztásakor vállalt célok jegyében készült el irányítása alatt a második költségvetés: csökkent a hiány, a
kiemelt célok a megszorítások ellenére
kiemelt támogatást élveznek.
A kerület bevételeinek 36,7 százaléka a központi költségvetésből, illetve
működési célú pénzeszköz átvételből
származik. Az előbbi 96 százaléka
az 5 milliárdot meghaladó normatív
állami hozzájárulás, a pénzeszközátvétel legnagyobb tétele pedig az
Egészségügyi Szolgálat részére átvett
1,2 milliárd forint OEP-támogatás.
A bevételek másik nagy csoportját
a sajátos folyó működési bevételek
jelentik. Ezek az összbevétel 47,5 százalékát alkotják. Ebben a csoportban
a helyi adók 60 százalékos súllyal sze-

repelnek. Bírságokból, pótlékokból,
föld- és lakásbérbeadásból 1,4 millárd
forint bevételt tervezett a testület.
Telekingatlan elidegenítése ugyancsak
egymilliárdos tétel. A Hotel Gellért
és az Alfa Rt. privatizációjából az önkormányzatot megillető földterület
ellenértékeként 300, illetve 450 milliós
bevétel várható. A bevételek mindöszszesen 12 százalékkal haladják meg az
előző évi tervezett bevételi főösszeget.
A kiadási oldalon a legnagyobb
tételt a folyó kiadások képviselik, több
mint 76 százalékos aránnyal. Ezért
beszédes szám, hogy a közüzemi
szolgáltatások díjainak nagymértékű
emelkedése ellenére a tavalyi tervhez
képest 9,7 százalékkal növekedtek a
folyó kiadások, a személyi kiadások
és a hozzájuk kapcsolódó járulékok
emelkedése pedig mindössze 2,28
százalék. Ez utóbbi valójában nagyobb arányt takar, inkább azt
mutatja, hogy a tavalyi feladatracionalizálási program első eredményei megmutatkoznak a költségvetésben is.
folytatás a 2. oldalon

Épül a 18-as villamos aluljárója

(koncz)

Maugham–premier a Karinthy Színházban

Idén kezdődik a felújítás

Dzsungel, színpadon először Százéves lett
a könyvtár

Február 18-án Karinthy Márton színidirektor örömmel konstatálta: egészen
olyan a hangulat, mint a nagyszínházi
premiereken! És valóban, pezsgett és
lüktetett az élet a színházban.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
(FSZEK) 1904-ben alakult. Erről és a
négy kerületi alkönyvtárról kérdeztük a Budai Régió igazgatóját.

folytatás a 9. oldalon

A Központi Könyvtár mellett hatvanegy fiókkönyvtárral, köztük négy XI.
kerületivel is rendelkező kulturális
intézmény megalakulásáról, fejlődéséről, az elektronikus hordozók elterjedéséről és a modern, kényelmes
könyvtár képéről Horváthné Jakubecz
Ilona igazgató nyilatkozott.

Révész Marianna

n

Oszter Sándor a harsány, erőszakos, fellengzős férj szerepében

Hogyan jött létre a budapesti fiókkönyvtár-hálózat?

Száz éve, 1904-ben nyílt meg a
Fővárosi Könyvtár. Az akkori önkormányzati szakkönyvtárból hoztak
létre egy közkönyvtárat. Első igazgatója, Szabó Ervin nagyon tájékozott
és felkészült könyvtáros volt. Az angolszász világban létező public library
mintájára akarta fejleszteni a Fővárosi
Könyvtárat is.
folytatás az 5. oldalon

Révész Marianna

Hatalmas tolongás, a pénztárnál
kígyózó sorok és a ruhatárnál
vívott csaták előzték meg Somerset Maugham: Dzsungel című színjátékának Karinthy Színház-beli
bemutatóját.

A Savoya Park beruházásához kapcsolódva 3,5 milliárd forint értékben út- és
köztéri hálózat kiépítése, illetve közlekedésfejlesztés valósul meg. Jelenleg a
Fehérvári út–Kitérő út csomópont felújítása, valamint a 18-as villamos aluljárójának az építése zajlik. A beruházás befejezése augusztusra várható.

Javuló közbiztonság – elégedett a főkapitány

Minden második rablót elfogtak
Rendőrségi szempontból a XI. kerület a főváros egyik legnehezebb
terepe. Az itt elért eredményekhez
Gergényi Péter, Budapest főkapitánya is gratulált. A rablások tetteseinek kézre kerítésében a kerületi
kapitányság elérte 49,6 százalékos
arányt 2003-ban.
Ismerjük kerületünk sajátosságait,
tudjuk, hogy rendkívül nagy területen
fekszik, s hogy lélekszámát tekintve az
ország ötödik legnagyobb „városa”.
A rendőrség szakemberei általában azt is el szokták mondani, hogy

kerületünk Budapest nyugati kapujának számít, ennek megfelelően óriási
átmenő forgalommal rendelkezik, a
sok országos jelentőségű út, a kiváló
közlekedési viszonyok pedig remek
menekülési lehetőséget biztosítanak a
bűnözőknek. A kerületi kapitányság
2003-as évértékelőjében azonban feltűnt egy új elem is, amelyről eddig
nem beszéltünk. Dr. Czellér Ferenc
ezredes, a kerület rendőrkapitánya
azt is fontosnak tartotta megemlíteni,
hogy a XI. kerület gazdag városrész.
Ezt tudják a bűnözők is...
folytatás a 7. oldalon

2

ÚJBUDA 2004. MÁRCIUS 3.

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
KÖZÖS KÉPVISELŐK KLUBJA

Március 9-én 16 órakor a XI. ker.
Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal (Bocskai u. 39–41.) földszinti nagytermében rendezik
meg a Közös Képviselők Klubja
soron következő összejövetelét.
Téma: a társasházak és lakásszövetkezetek 2004. évi felújítási támogatásának lehetőségei.
Vendégek: Ikvai-Szabó Imre, a
fővárosi önkormányzat szociálpolitikai és lakás bizottságának
elnöke, valamint Molnár Gyula,
a XI. kerület polgármestere.
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.
A MUNKÁSPÁRT HÍREI

A Munkáspárt kerületi szervezete hétfőn 13–16, szerdán 10–16
és csütörtökön 10–13 óráig tartja
nyitva irodáját (Bartók Béla u.
79.). Szépirodalmi kiskönyvtár
várja az érdeklődőket. Március 8án 15 órakor nőnapi ünnepséget
tartanak.
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

Dr. Csapody Miklós (MDF)
Minden szerdán 18 órától tartja
fogadóóráját az MDF kerületi
székházában (Bartók B. út 61.).
KERÜLETI SPORTNAP

Március 15-én 8.30-tól a MAFC
Sportcsarnokban (Hauszmann
A. u. 25.) kerül megrendezésre a
XI. Kerületi Nemzeti Sportnapon
a kispályás labdarúgótorna.
Nevezni március 10-ig a kerületi
önkormányzat sport és üdülési
osztályán (tel.: 372-3482) lehet.
Az együttesek csoportos körmérkőzéseken mérik össze tudásukat
2x10 perces játékidőben. Az első
helyezést elérő csapat elnyeri a
Nemzeti Sportnap Kupát.
TERMÉSZETI KIÁLLÍTÁS

Március 6-7-én Otthonunkban
a természet címmel egész napos
kiállítás várja az érdeklődőket a
TIT Stúdióban (Zsombolyai u.
6.), ahol természetkedvelő hobbiklubok, gyűjtők kisállattartók,
modellezők bemutatói láthatók.
Előadások, tanácsadás és vásár is
várja az odalátogatókat.

Kiemelt célok kiemelt támogatása

Elfogadták a költségvetést
Folytatás az első oldalról

A működési kiadások 45 százalékát
teszik ki a személyi juttatások, 7,36
milliárd forint összegben, úgy is, hogy
a köztisztviselők és közalkalmazottak
részére sem bérfejlesztést, sem 13 havi
illetményt nem tervezett a kerület – ez
utóbbit törvényi változás indokolja.
Dologi kiadásokra a költségvetési
törvény nem biztosít fedezetet. A helyi
bevételekből önkormányzati szinten
26 százalékkal növekednek a dologi
kiadások a tavalyi szinthez képest,
amit elsősorban a közüzemi szolgáltatások árainak emelkedése indokol.
Ugyancsak nagy tétel a kiadási
oldalon az oktatási-nevelési intézményhálózat 3,5 milliárd forintos
állami normatíván felüli támogatása.
A színvonalas oktatási-nevelési tevékenységet összességében több mint
3 milliárd forinttal támogatja saját
forrásból a kerület: a bölcsődékben,
óvodákban, iskolákban.

Takarékos gazdálkodás
Noha a működési kiadások az önkormányzat összes, reálisan tervezhető forrásainak 92,45 százalékát
felemésztik – tehát a felhalmozási
bevételek egy részéből is működési
kiadásokat kell finanszírozni –, szolid fejlesztési, felújítási programot
tervez az önkormányzat mintegy
2 milliárd forint felhasználásával.
Megkapja a költségvetés 1 százalékát,
200 millió forintot az egészségügy.
A szakorvosi rendelő felújítása 800
millió forintba kerül. Ebből most 150
áll rendelkezésre, 50 millióból pedig a
műszerezettséget javíthatja a Gyógyír
XI. Kht. Ugyanilyen összeget kap a
sport és a kultúra, dupla annyi pénzt
szán a közbiztonság javítására az idei
költségvetés, mint a tavalyi, jelentősen
nőtt a közterületekre és játszóterekre fordítható összeg is. Ugyancsak
nőtt a lakáskorszerűsítés támogatási
kerete, új elem a fűtéskorszerűsítés
önkormányzati támogatása. Beindul
a panelprogram, és a közterület-felügyelők számát megtriplázza a kerület, hogy rendezettebb, tisztább utcaképpel találkozhassunk: rövidesen
18-an tartatják be a renitensekkel a
szabályokat.
Végülis a hiány összege 2,973
milliárd forint. Figyelembe véve a
Főváros felé fennálló 1,8 milliárd forint számszaki hiányt – amit minden
évben fel kell tüntetni mint a lakásértékesítésből a fővárost megillető
részt –, a tényleges hiány 1,1 milliárd
forintra tehető.
A polgármester reméli, hogy hibamentes adóbehajtással, a kintlévőségek megszerzésével stabilizálni lehet
a bevételi oldalt, és takarékos, ésszerű
gazdálkodással finanszírozhatóak
lesznek az idei tervek, célok, az egész
intézményrendszer.

A költségvetési vita
A költségvetési vita nem nélkülözte a
nagypolitikai bevezetést, ám döntően
szakmai érvek, vélemények és kérdések hangzottak el.
n Kopcsay László (MKDSZ) támadta legélesebb hangon a „koncepciótlan, népnyúzó kormány”-t. A kerületi költségvetéssel szemben kritikus
hangot ütött meg. Véleménye szerint
a járóbeteg-szakellátás gyors átvétele
nem volt átgondolt, olyan feneketlen
zsák, amely az egész költségvetést
jégre viheti. Bár a közalkalmazottak
nem kapnak fizetésemelést, 1 milliárd
forint hitelt valóban fel kell majd venni – hangsúlyozta a frakcióvezető –,
eddig csak tervezett, de fel nem használt hitel volt a kerületben jellemző.
n Fazekas Róbert (JMM) nem
helyeselte, hogy a Kamaraerdei Kht.

támogatása ugyanannyi, mint tavaly,
és az Újbuda Kht. 7-8-szorosára nőtt
támogatását is felvetette. (Ez valóban
példátlan emelkedés, a rendőrségről
ide átkerült távfelügyeleti rendszer
működtetése, és a korábbi minimális
támogatás bújik meg a háttérben – a
szerk.) A frakcióvezető szerint a kerület valós hiánya nem 2,9, hanem 4,5
milliárd forint, számításaik szerint.
n Fodor Vince (MDF) Lakos Imre
alpolgármester az előző ciklus költségvetési vitáiban elhangzott szavait
idézte: „a mostani költségvetés ezer
sebből vérzik”. Véleménye szerint
egyszerre pazarló és megszorító.
Előbbire a jégcsarnok építését, utóbbira az Ádám Jenő iskola felújítására
korábban megszavazott hitelfelvétel
visszavonását hozta fel példaként a
frakcióvezető.
n Farkasné Kéri Katalin (MSZP)
kifejtette, hogy ez a költségvetés nyolcvanöt százalékban determinált a bevételi és kiadási szerkezet miatt, aminek
a kialakulásáért a korábbi testületek
is felelősek. A kerület vagyonának
apasztása, a lakások, éttermek, telkek
eladása 1990 óta folyamatosan jellemző. Sajnos ezek nem fejlesztésekre,
stabil bevételek megteremtésére fordíttattak, hanem működési kiadások
finanszírozására. Reményei szerint
ebben a ciklusban meg lehet törni az
eladósodási folyamatot.
n Lakos Imre (SZDSZ) alpolgármester megnyugtatónak ítélte, hogy
a „kormányról szóló politikai házifeladat felszólalások” mellett a költségvetést szakmai támadások gyakorlatilag
nem érték. Úgy vélte, hogy a kialakult
helyzet döntően az elmúlt 12 év eredménye, kisebb részben új kezdemény.
Véleménye szerint ez a költségvetés
tartalmaz új szempontokat – vállalja
az egészségügy lábraállítását, az utak,
parkok nagyobb mértékű felújítását,
fenntartását, a városmarketing bevezetésével túllép a napi gondokon, a
városrész értékeinek, sajátosságainak,
imázsának felmutatásával. A frakcióvezető véleménye szerint ez a költségvetés biztosítja a kerület stabilitását,
nem következik belőle vagyonfelélés,
nem indul be az adósságspirál.
n Riedel René (Fidesz) megítélése
szerint ez a költségvetés éppolyan,
mint a tavalyi, nem tapasztal semmi
figyelemre méltó változást, például

nagyjából ugyanannyi a hitel, sőt
annak a szerkezete sem változott. A
főösszegek egymilliárdos változását
az „egészségügyi bevállalással” magyarázta. Aggasztó jelnek véli, hogy
a bérbeadásból származó bevételek a
tízszázalékos tarifa emelés ellenére is
25 százalékkal csökkennek, ami az
eladások mértékére utal.
A költségvetés egészét 20 igen 12
nem és 2 tartózkodó szavazattal fogadta el a testület, tehát minden koalíciós
képviselő igennel szavazott, minden
ellenzéki más gombot nyomott meg.
19 óra öt perckor megszületett a költségvetési rendelet, ami egy rekordot
már biztosan felállított. A negyven
perces szünetet is beleszámítva 4 óra
alatt döntöttek a képviselők.

Egyéb határozatok
Az elmúlt két év változásait figyelembe véve módosították az önkormányzati Közoktatási intézkedési
tervet, amely tartalmazza a 23 óvoda,
13 általános iskola, 4 általános és
középiskola, 4 egyéb iskola, valamint
a 4 pedagógiai-szakmai szolgáltatást
végző intézmény legfőbb jellemzőit. A
képviselők négy kitüntetési címről és
annak költségvetési vonzatáról is döntöttek: főtanácsosi címet a Petőfi és a
Montágh, tanácsosi címet a Weiner
Leó és az Ezüstfenyő, főmunkatársi
címet a Palánták és a Tesz-Vesz, munkatársi címet a Bükköny és a Karolina
iskolák-óvodák 1-1 munkatársa kaphatja ebben az évben.
Nem tudta érdemben véleményezni a testület a Budaörsi repülőtér zajgátló védövezetére készült
tanulmányt, mivel az a kerületre vonatkozóan téves, illetve elavult alapadatokból indul ki. Kéri viszont annak
kidolgozását, hogyan biztosítható az
előírt repülési magasság, illetve hogyan csökkenthető a zajszint.
Két pályázat benyújtásáról is
határoztak. Az egyikben drogmegelőzéssel kapcsolatos tanácsadás,
jogi segítség céljára 4 millió forintot
szeretne elnyerni az önkormányzat. A
másik pályázaton internetes településmarketing kidolgozására, helytörténeti gyűjtemények digitalizálására 30
millió forintot lehet elnyerni, mindkét
esetben az önrész biztosításával, ami
0.7, illetve 10 millió forint.
Ezúttal döntöttek a Pedagógiai
Szolgáltató Központ igazgatói posztjáról is. (Lásd külön írásunkat)
H. L.

Új igazgatót választottak a PSZK élére

Szakmai szolgáltatások
Egyhangú döntéssel nevezte ki
Gyurcsó Gyulánét a Pedagógiai
Szolgáltató Központ (PSZK) élére a
XI. kerületi Önkormányzat képviselő-testülete. Öt éve dolgozik a
Központnál, volt igazgatóhelyettes, egy éve mint megbízott igazgató vezette az intézményt.
Az igazgatónő lapunknak elmondta: A PSZK ugyan régen működik,
a jogelődöket is figyelembe véve
tavaly ünnepelte fennállásának 30.
évfordulóját, mégis mostanában kezd
igazán ismertté válni a pedagógusok
között. A PSZK által az utóbbi évben elért eredmények mögött hosszú
munka húzódik. Az elmúlt évben
felavathatták a különösen jól felszerelt
előadótermüket – amelyet Újbuda teremnek neveztek el –, ezenkívül több,
a pedagógusok körében is népszerű
eseményt szerveztek.
A PSZK elsősorban a közoktatási
törvényben előírt feladatok ellátásával
foglalkozik, szaktanácsadással, szakértői tevékenységgel. Módszertani
kérdésekben a kerületi szaktanácsadók és tantárgygondozók nyújtanak
segítséget a pedagógusoknak. A központ végzi a különböző, az Oktatási

Minisztérium
által elrendelt
országos,
illetve
a
kerületi fenntartó
által
megrendelt
mérés-értékeléseket, itt
szervezik a
kerület iskoláival együttGyurcsó Gyuláné
működve
a tanulmányi és tehetséggondozó
versenyeket. A PSZK-hoz tartozik a
továbbképzés, amely nemcsak a szakmai fórumokat, hanem a különböző
tanfolyamokat, előadásokat, tájékoztatókat, kerületi óvodai és iskolai
munkaközösségi
foglalkozásokat
is magában foglalja. A pedagógiai
információk gyűjtése, továbbítása,
kiadványok készítése is a szolgáltatás színvonalát emeli. Az iskolába
készülő, nagycsoportos óvodások
szüleinek Iskolanyitogató címmel
készítenek kiadványt, ezzel segítve az
iskolaválasztást. A szakmai munkát
jól felszerelt pedagógiai szakkönyvtár
is segíti.
(leopold)

NÉMET KLUB

Március 11-én, 17 órakor a Bocskai István Általános Iskolában
(Bocskai út 47–49.) rendezik a
XI. kerületi Német Kisebbségi
Önkormányzat által szervezet
soron következő programot
nyelvgyakorlók részére. Lunczer
Terézia Das Ungarndeutschtum
im 20. Jahrhundert – die Vertreibung im Schwerpunkt című
német nyelvű előadása lesz hallható. Vendég: Hetényi Árpád
főszerkesztő (Magyar Rádió).
Információ: Schweighoffer Krisztina: Tel.: 06/20/517-3230, e-mail:
chsch@axelero.hu.
EVANGÉLIKUS FELHÍVÁS

Március 8-án, vasárnap 10 órakor
a budafoki (Játék út 16.) evangélikus templomban Szebik Imre
püspök elhelyezi az új gyülekezeti
központ alapkövét. Várják az érdeklődőket.
ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK

Március 1. és 31. között: hétfőtől
péntekig 21 óráig Budai Szent
Klára Gyógyszertár (Bartók
Béla út 51.); szombaton 18 óráig
Angelika Gyógyszertár (Tétényi
út 18.); vasárnap 9–12 óráig Etele
Gyógyszertár (Etele út 69).
ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI NAPOK

Hagyományos szakmai programját rendezi meg a kerületi
Pedagógiai
Szolgáltató
Központ március 4-én és 5-én
a Polgármesteri Hivatal tanácstermében és a PSZK Újbuda termében (Erőmű u. 4.). Az első nap
a pedagógus szabadsága témakörben hangzanak el előadások,
másnap bemutatkozik a Kerületi
Logopédiai Intézet és a Nevelési
Tanácsadó.
BETÖMIK A KÁTYÚKAT

A napokban megkezdődik a
kerületi kezelésben lévő utak
kátyúmentesítése. A XI. kerületi
Önkormányzat ígéretet kapott
arra is, hogy a külső Bartók Béla
úti balesetveszélyes kockakő-hiányait is megszüntetik.
ÁLLATORVOSI SZOLGÁLAT

Márciustól teljes körű hatósági
állatorvosi ügyfélfogadással is
rendelkezésükre áll a Tétényi út
18. sz. alatti állatorvosi rendelő
hétfőtől péntekig délelőtt 8–9 óra
között. Az állatorvosi rendelő
nyitva tartása változatlan, sürgős
esetben rendelési időben (h–p:
16–19-ig és sz: 9–11-ig) is elérhető
a szolgáltatás.
Dr. Kárpáti István hatósági állatorvos. Telefon: 06/30/9483-589

Szünetel az
ügyfélfogadás
az APEH-nél
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a XI., Hamzsabégi út
18. szám alatti ügyfélszolgálati
kirendeltségünkön keletkezett
tűz miatt a felújítási munkálatok
befejezéséig az ügyfélfogadást
szüneteltetjük.
Kérjük, hogy ezen idő alatt –
amennyiben szükséges – központi
ügyfélszolgálatunkat keressék fel.
Cím: 1096 Bp., Vaskapu u. 33–35.
Telefon: 299-4000
A Hamzsabégi úti ügyfélszolgálati
iroda megnyitásáról időben tájékoztatást adunk. A kényelmetlenségért elnézésüket kérjük, megértésüket ezúton is köszönjük!
APEH Dél-budapesti Igazgatósága

ÖNKORMÁNYZAT

Összefogás Budafokkal a felvilágosításért?

Azbesztveszély Újbudán
A szennyeződés 96 lakást érint
Újbudán – hangzott el a fővárosi szabaddemokrata frakció február 19-én
tartott sajtótájékoztatóján.
Az SZDSZ kezdeményezésére a
parlament 30 millió forintos alapot

Révész Marianna

Az azbesztveszély leginkább a
budafoki Rózsakerti lakótelepen
van jelen Budapesten, de a XI.
kerületi Brassói út 169–179. szám
alatt is találni lakókörnyezetbe
szórt azbesztet.
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hozott létre a szennyeződések feltárására, míg Budafok önkormányzata
40 millió forintos mentesítő alapot
létesített a munkálatok finanszírozására. A program véghezviteléhez
a Környezetvédelmi Minisztérium
biztosít szakmai támogatást. Az
SZDSZ célja, hogy 2004-ben az
azbesztmentesítés intézményes keretek közé kerüljön, s a Rózsakerti
lakótelep mentesítése megkezdődjön
– jelentette be Iván János, a XXII. kerület alpolgármestere, majd az Újbuda
kérdésére hozzátette: a XI. kerületben
csak nemrégiben indult meg a helyszíni felmérés, de annyi már bizonyos,
hogy az azbesztet ritkán használt
épületrészekben (garázsokban és
közös helyiségekben) alkalmazták,
főleg szigetelőanyagként.
A XXII. kerületben az önkormányzat összeállított egy felvilágosító
anyagot a lakosság részére, mely az
azbeszttel kapcsolatos legfontosabb
tudnivalókat foglalja össze, és a lakótelepen élőknek is segítséget nyújt az
azbeszt elleni védekezés során.
Elhangzott még, hogy egy négyzetméternyi felület azbesztmentesítésének költsége mintegy negyvenezer
forint, így az országban a mentesítés
költsége 2010-ig mintegy 15 milliárd
forintra rúghat.

Jeles termek, jeles személyiségek

Tervek a megvalósulás útján
Teremkeresztelő ünnepséget
tartottak a Szent Imre Kórházban
február 20-án. Ettől a dátumtól
kezdve dr. Sas Vilmos nevét viseli
az F épület kistárgyalóterme.

Dr. László Imre főigazgató átadja az emléklapot dr. Sas Vilmos özvegyének

A tavaszvárásnak számos változata ismert. Az egyik legrégebbit, a természet
megújulását kifejező jelmezes, táncos
felvonulást mindig nagy érdeklődés
és részvétel kíséri. A téli hónapok búcsúztatása a farsang leglátványosabb
eseménye.
A Történelmi Lovastúra Egyesület
2000 óta – így ebben az évben is – állandó résztvevője a hazai és külföldi
karneváloknak. Európában a két legismertebb a Velencében és a Rijekában
rendezett karnevál. Álarcban fölszabadultabban ünnepelnek a járókelők
és a beöltözött részvevők is, így össznépi jelleget ölt az ünneplés.
Az idei rijekai karneválon, az utolsó
napok esős időjárása miatt megcsappant résztvevők nagy örömére, a
huszár öltözetű Történelmi Lovastúra
Egyesület tagjai, a karnevál zárásaként, a busókkal együtt „kardélre
hányták” Téltábornokot.

Az esemény alkalmából dr. László
Imre főigazgatóval beszélgettünk a
kórház helyzetéről, illetve terveiről.
A Szent Imre vezetősége úgy
döntött, hogy a kórház termeit, helyiségeit egy-egy olyan – korábban ott
dolgozó – orvosról nevezik el, akiknek
kiemelkedő szerepe volt az intézmény
életében, fejlesztésében. Elsőként a
néhai dr. Sas Vilmost érte e megtiszteltetés. Dr. László Imre főigazgató
mondott bevezető beszédet, utána
pedig dr. Oszvald Péter főorvos idézett
fel emlékeket a névadó főorvosról, aki
1964-ben került a Szent Imre Kórház
I. belosztályára, ahol megszervezte,
majd 1966-tól egészen 1974-ig vezette
az akkori bajmegállapító osztályt.
1974-ben létrehozta, majd 1991-ig,
egészen nyugdíjazásáig irányította
az izotóp labort. Az esemény végén
a névadó özvegye, dr. Sas Vilmosné
Csete Ildikó dr. mondott köszönetet
a vezetőségnek azért, hogy ilyen
kiemelkedő és maradandó módon
tisztelegtek elhunyt férje emléke előtt.
A főigazgató az intézményben
zajló felújításokkal kapcsolatban
elmondta, hogy Demszky Gábor főpolgármester ígéretet tett arra, hogy a
főváros folytatni kívánja a rekonstrukciót, valamint hogy a tervezett gyógyszálló megépítését is támogatja. Az
igényektől és a lehetőségektől függően
mintegy 120-150 szoba kialakítására
van reális esély, a pontos elképzelések
azonban még kidolgozásra várnak. A
felújítás következő lépése viszont már
folyamatban van. Összértékben 6-7,5
milliárdért kívánják nemcsak a B és C
épületeket felújítani, hanem a kórház
egészét korszerűsíteni. A jelenlegi elképzelések szerint 2007 végére, 2008
elejére egy teljesen új, a kor színvonalának megfelelő kórház áll majd a
betegek rendelkezésére. A főigazgató
szólt arról, hogy a műszerpark felújítása is időszerű lenne. Azonban ebben

Lakókörnyezete biztonságáért támogassa a

TÁRSAT, TÁRSASÁGOT
KERES?

SKÁLA-MED

működését adója 1%-val!
A befizetésekből magasabb szintű munkát tudunk
megvalósítani és újabb kamerákat helyezünk üzembe.
Hozzánk bármikor fordulhat:

„KORONA”
Klub és Baráti kör
a Körtérnél!

R. H.

Az itt élők nem is tudják, milyen szigetelőanyagot használtak az építők

Borlovagok, forralt bor és sült alma

A tavaszvárás
hagyománya

Kavicsátadás a körtéren
Két iparművész, Pyka Zsolt és
Szőlőssy Barbara formabontó „fűthető térkavics utcabútorok” terve
kedvező fogadtatásban részesült,
és mostantól a Móricz Zsigmond
körtéren bárki megmelegedhet a
három kisebb-nagyobb, gömbölyded kavics mellett.

(p. f.)

Huszáraink meghódították Velencét

Révész Marianna

A Móricz Zsigmond körtéren Köztér
Ünnep néven rendezték meg február
19-én a fűtött térkavicsok átadási
ceremóniáját. Az átadáson Demszky
Gábor, Budapest főpolgármestere
és Horn Gábor, a Miniszterelnöki
Hivatal politikai államtitkára mondott beszédet. Kerületünk vezetése is

képviseltette magát, jelen volt többek
közt Molnár Gyula polgármester,
Balázs Gyula és Lakos Imre alpolgármesterek.
Az ember melegségre vágyik
szlogenű térkavicsok alkotóik reménye szerint olyan szimbólumot is
hordoznak magukban, mely azt sugallja, hogy a jövőben a köztér eredeti
státusának megfelelően a városlakók
életének aktív színtere legyen, ne
pusztán közlekedési és kereskedelmi
csomópont.
A hangulatot tovább fokozva, borlovagok forralt borral és sült almával
várták az összegyűlt érdeklődőket.

Örkény szerint is az ember néha egy kis melegségre vágyik

TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER

Újbuda 11. Kht.

Adószám: 20139294-2-43
Név: Fővárosi XI. Kerületi Önkormányzat
Újbuda 11. Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kht.

Kirándulások, rendezvények!
Fényképes társkereső adatbázis!

Március 6-án:

NŐNAPI BÁL A DUNÁN!
Élőzene, svédasztalos vacsora
Sztárvendég: Tahi Tóth László
Tel.: 279-0834
www.koronaklub.com

az évben számottevő előrelépést nem
tart valószínűnek e területen.
A Szent Imre Kórház a közelmúltban két új szakterülettel gazdagodott: az érsebészettel és a plasztikai

T. Szántó György

2004. MÁRCIUS 3. ÚJBUDA

Gyógytermékek
Patikája

vérnyomásmérők
végtagrögzítők
házi betegápolás termékei
bioélelmiszerek

Nyitvatartás:
h-p: 9–18-ig, sz: 9–13-ig
Tel.: 297-0998,
06/30/250-8757
A Budai Skála oldalában
a buszmegállónál

sebészettel. Érsebészetet azért létesítettek, mert nagyszámú érbeteg él a
térségben, plasztika sebészetet pedig
azért, mert az emlőrákban szenvedő
pácienseket kiszolgáló szakma teljes
lefedéséhez hiányzott a helyben való
korrekciós, mellplasztikai műtétek
elvégzése, az emlőszűrés, majd a sebészeti beavatkozás azoknál, akiknél
szükséges, továbbá az onkológiai
osztály, ahol a szövettani, illetve sejtvizsgálatokat tudják elvégezni, már
előzőleg is rendelkezésre állt.
Mivel a dél-budai régióban
sürgősségi centrumként is kívánják
működtetni a kórházat, még bizonyos
szakterületek mindenképpen hiányoznak a megfelelő ellátás eléréséhez,
így a traumatológia, illetve az urológia. Egy kis traumatológiához kapcsolódva pedig az idegsebészet és a mellkassebészet. Az intézet rendelkezik
egy szakmai fejlesztési programmal,
amely idomul a főváros terveihez, és
meghatározó, helikopter-leszállóhelylyel is rendelkező sürgősségi rendszert
kívánnak kialakítani.
Dr. László Imre szolgált még néhány pontos adattal is az általa vezetett
intézmény elmúlt évi tevékenységéről.
A kórházban 2003-ban a fekvőbeteg-ellátásban 36 264 főt kezeltek, a
járóbeteg-ellátásban pedig megközelítették a 1 millió főt. A kórház bevétele
2003-ban 6 milliárd 24 millió 257 ezer
forint volt, a kiadása pedig 5 milliárd
872 millió 460 ezer, ami annyit jelent, hogy azon kevés intézmények
közé tartozik, amelyek nyereségesen
zárták az elmúlt évet. A tárgyévben
összesen 1661 gyermek születését és
1260 személy elhalálozását regisztrálták. Mindezeket az eredményeket
a kórház közel ezer dolgozóval érte
el, mely létszámból 191 az orvos, 657
az egészségügyi szakdolgozó és 98 a
műszaki alkalmazott.
Paola Ferrnández
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Újbuda legrégebb óta lakott része

Téli séta Albertfalván
Mindössze néhány megálló, a Budafoki elágazástól a Kondorosi útig.
A környéken már a római időkben
is éltek, a harmincas évekig a
főváros elővárosának számított,
mára Újbuda része. A XI. kerület
legrégebb óta lakott vidékén,
a most 185 éves korát ünneplő
Albertfalván teszünk sétát.
Borús, szinte földre roskadni látszó
égbolt, egybemosódó, szürke fellegek,
kérlelhetetlenül szitáló eső és kemény
fagy, az ereszekről és a fák ágairól
jókora jégcsapok lógnak, minden
mást kövérre hízott jégpáncél borít:
a lépcsőket és korlátokat, utakat és
autókat… Mintha elvarázsolt vidéken
járnánk, ilyen viszonyok közt idegennek tűnik a felüljáró, a villamospálya,
a részben lezárt úttest… de nem, ez
nem a Jégkirálynő országa, csak a
Budafoki kitérő, Albertfalva déli „védfala”. A megszokottnál is lassabban
forduló villamos párás ablakán kitekintve a Kitérő út tövében gyorsan,
napról napra emelkedő, vastagodó
falak: az idén nyíló bevásárlóközpont
betoncsontváza, amely elkészülte
után vélhetőleg nemcsak Budafok, de
Albertfalva lakóit is vonzani fogja.
Máris a Fehérvári úton haladunk, s

tűnnek a Fehérvári utat szegélyező lakótelepi házak. A modern Albertfalvát
leginkább ezek jellemzik – pedig nem
volt mindig így. Albertfalva élete
csakugyan faluként kezdődött a XIX.
század elején: ekkor határozták el a
promontori (budafoki) zsellértelep
északi irányú bővítését. A Georch Illés
tervei szerint létrejött településen főleg
német iparosok találtak otthonra. Egy
1864-es felmérés a következőképpen
írja le a települést: „1824 óta falu, 341
római katolikus lelket számlál. A falu

A kapu megvan, csak a strand tűnt el

A Vegyész utca következik! – mondja
be a vezető. A páros oldalon az egyik
élelmiszer-áruház, , a túloldalon kékfehér épület, az Albertfalvai Cérnázó
Kft. oldalában két emléktábla; egyiken Albertfalva első világháborúban
elesett hősi halottainak – mára sajnálatosan erősen megkopott, szinte
olvashatatlanná fakult – névsora, a
másik arra emlékeztet, hogy e helyt
állott Albertfalva község első állami
elemi iskolája, amely a húszas évek
végén épült… Maga a gyár a Fehérvári
út és a Budafoki út közt létrejött, hajdan szebb napokat látott nagyipari
övezet máig működő képviselője:
1954-ben alapult három hasonló profilú „termelőegység” – fonalkikészítés,
ruggyantaáru-, és varrócérnagyártás
– összevonásával. A kft. épülete tehát
egyszerre idézi meg a közeli és a régmúltat.
És ami a hajdani nagyüzemeket
illeti, az albertfalvai vegyigyár érdemel még említést, amely a Budapesti
Illatszer- és Pipereszappangyár egyik
bekebelezett „eleme” volt. Az 1963ban felálló szocialista üzem ugyanis
hat, zömében a huszadik század elején
létesített gyárat olvasztott magába. A
rendszerváltás után három gyáregységre bomlott – ezek egyike, az AlfaCaola Albertfalván, a Hunyadi János
úton tevékenykedik.
Magát az utat ma különféle telephelyek, irodák, márkaboltok és lerakatok szegélyezik. Hajdan – „mintegy”
ezernyolcszáz évvel ezelőtt – római
katonai tábor és település épületei
fogták közre – Aquincum mellett
ugyanis itt, Albertfalván is állott egy
katonai erődítmény. A település ókori neve nem ismert, s azt sem tudni,
mely csapat állomásozott falai között,
annyi mindenesetre bizonyos, hogy a
Római Birodalom limesét őrző erődít-

Fotók: Révész Marianna

RIPORT

A rockrajongók kedvelt helye, a Wigwam

ményről van szó. A tábor – melynek
romjaira az 1940-es években bukkantak rá – Claudius császár idején
épült, alapterülete mintegy 3 hektár
volt, katonái harcoltak a szarmaták
ellen. Mivel az összecsapások során
megsérült, Traianus uralkodása alatt
kőtábort emeltek területén, mely a 3.
században, a roxolán törzs támadásai
idején pusztult el…
Albertfalva az I. világháborús katonai eseményekből is kivette a részét:
a Ganz és Társa, valamint a Weiss
Manfréd nevét viselő cég 1915-ben
Alberfalván épített új üzemegységet
Magyar Repülőgépgyár Rt. néven.
Mellette katonai repülőtér is épült.
A Hunyadi János úton dübörgő
kocsiforgalom, a hepehupás aszfalt,
a sáros padka, az elhaladó autók
nyomán magasra csapó tócsák vize
egykettőre visszatérítenek minket a
jelenbe. Ha a Fehérvári út felé indu-

Elsősorban kerületi lakosok érdeklődnek

Sajátos hangulatú lakópark

nemsokára megérkezünk Budafok
és Albertfalva határára. A páratlan
oldalon még a BKV Rt. budafoki
üzemigazgatóságát hirdeti a tábla,
de vele szemközt már az albertfalvai
strandfürdőt. A fürdő telkén néhány
halom sitten, falcsonkon és pár tő
hevenyészve kiirtott bozóton kívül
csak tetemes mennyiségű szemét
van. A mellette emelkedő, sötét- és
világosbarna színekkel, indiánok rikító képével ékes egykori gyárépület
épp ellenkező hangulatot áraszt: a
Wigwam, a fővárosi rockerek kedvelt célpontja, az Old Man’s Pub és a
Ráday Klub mellett a harmadik olyan
hely, melynek kínálata a rockzenére
igyekszik összpontosítani: színpadán
főleg hard rockot, heavy metalt vagy
hardcore-t játszanak.
A következő keresztutcát elhagyva fel-

egyetlen főutcája északról délre nyúlik, északon határos a budai határral
közvetlenül, délre a negyedórányira
eső Promontorral, keletről a Dunával,
nyugaton, hol a Fehérvár–Budai út
fut a falu hosszában, a promontori
határral”.
A falu lélekszáma a kezdeti időkben nem emelkedett ugrásszerűen
– ebben része lehet annak is, hogy az
1838-as pesti árvíz súlyos pusztítást
végzett benne –; fejlődése csak a XX.
század elején gyorsult fel igazán: míg
a tízes években alig ezeregyszázan
éltek itt, a harmincas években már
ennek háromszorosa volt a létszám.
A mohón terjeszkedő főváros ekkorra gyakorlatilag elérte Albertfalvát,
s nemsokára magába is olvasztotta:
1935-ben csatolták Budapesthez, a XI.
kerület részeként.

Jövő tavaszig elkészül a kőérberki
lakópark első 300 lakása, amelynek
40 százalékára már vevőt is találtak,
hangzott el azon a tájékoztatón, ahol
a kerületi önkormányzat dolgozóinak dr. Muzbek András, a MAC Kft.
ügyvezető igazgatója mutatta be a
terveket.
A találkozón Lakos Imre alpolgármester kiemelte: fontosnak tartja,
hogy az önkormányzat dolgozói alaposabban is megismerkedjenek a projekttel, ugyanis eddig csak ügyiratok,
hivatalos iratok formájában találkoztak a Kőérberek-Tóváros tervvel.
Az igazgató elmondta, a területen
régészeti feltárás zajlik, de ahogy egyegy részterületet feltártak a szakemberek és megadták az építési engedélyt,
elkezdik az építkezést. Mint ismeretes,
a régészek a majdani lakópark helyén
középkori falut találtak, amely miatt
az építkezés pár hónapot csúszik.
A munkálatokat az utak megépítésével

HALM OPTIKA

SZŐNYEGTISZTÍTÁS

BŐRGYÓGYÁSZAT

A Kondorosi Uszoda Albertfalva egyik legnépszerűbb intézménye

MÁRCIUSI AJÁNLATUNK!
Szemüveg rendelés esetén:
n Egész nap ingyenes szemvizsgálat
n Ajándékba szemüvegtokot adunk
Multifokális lencse vásárlás esetén:
n 1 pár olvasólencsét adunk ingyen!
n Fotókidolgozás 1 nap alatt Kodak
minőségben. Már digitális előhívás is!
Cím: Bartók Béla út 136.
Tel: 203-98-07 Nyitva: H-P 9–16.45.
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

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

SZŐNYEGTISZTÍTÁS

DERMA-MED ORVOSI RENDELŐ

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

kezdik, és őszre szeretnék kialakítani
a Feneketlen-tónál ötször nagyobb
tórendszert, feltöltéséhez kihasználják
az őszi esőzéseket.

Regényi H.

két évben, sajátos hangulatot adva a
lakóparknak. Jövő őszre elkészül a
szabadidő- és sportcentrum is, több
teniszpályával, műfüves focipályával,
fedett sportcsarnokkal és uszodával.
Kirsán László, a MAC Kft. értékesítési igazgatója elmondta, a lakóparki
lakások négyzetmétere 350 és 420 ezer

Zih Zsolt

Elkelt a kőérberki lakópark első
300 lakásának mintegy negyven
százaléka.

lunk, kétemeletes sorházak között
haladunk el, előttük, a járdán itt-ott
virágágyások – ezúttal apró ugrást teszünk hátrafelé az időben: a kisvárosias hangulatú utcák a két emberöltővel
ezelőtti Albertfalva miliőjét idézik:
1920-ban kiépült a kertvárosi részleg,
a harmincas évekre a szerényebb
jövedelmű kistisztviselőknek szánt
lakótelep... És negyed óra séta vagy
egyetlen villamosmegálló a Fehérvári
úton, és az Albertfalva utcán befordulva megpillanthatjuk a falu első templomát: a Kismarty Lechner Jenő és fia
tervei alapján készült modern stílusú,
egyhajós templom építését 1938-ban
határozták el, s 1945-ben szentelték
fel. Bejárata fölött impozáns kőfeszület, Bischoff Béla szobrászművész
alkotása, vele szemben a Don Bosco
Katolikus Általános Iskola. Sétánk
véget ért: XXI. század, végállomás!

Lakos Imre alpolgármester és dr. Muzbek Imre

Az első 300 lakást a Finta Stúdió
tervezi, ezek társasházi rendszerben
épülnek, 3 szintesek lesznek. Az
épületekben garzon-, kis-, közepes és
nagylakásokat alakítanak ki. A további lakóháztömböket is neves hazai
építészirodák tervezik a következő

Dr. Szentgyörgyvári
Ágnes pszichiáter
Krízis, pánikbetegség,
depresszió esetén
egyéni (gyermek és
felnőtt), párterápia,
relaxáció,
kineziológia.
Önbizalomerősítő
kiscsoportok
indulnak.
Bejelentkezés: 385-0144, 06/70/572-2621
XI., Bartók Béla út 93.

forint között mozog, az árak extra
szolgáltatásokat is tartalmaznak, klímát, intelligens telefonrendszert, szélessávú internet-hozzáférést. A közös
költség a mostani számítások szerint,
1 euró lesz négyzetméterenként.
Leopold Erika

FÜGGÖNY

KARNIS

OTTHONÁBAN
VÁLASZTHATJA KI
FÜGGÖNYEIT

Akció
március 16-ig:
díjtalan függönyvarrás,
helyszíni felmérés, komplett
kivitelezés, függöny, sötétítő,
drapéria, karnis család (boltívre,
bástyaívre, íves tetőtérbe is).

Telefon: 06/30/9428-684

INTERJÚ

2004. MÁRCIUS 3. ÚJBUDA

Még idén megkezdődik a fiókkönyvtár felújítása

Százéves a könyvtár
folytatás az első oldalról

Ez elsősorban az olvasók kívánságaira
és kényelmére való koncentrálást jelenti. Ez hazánkban a 20. század elején
újdonságnak számított, mert a német
könyvtári rendszer működött, amely
elsősorban a gyűjteményre, annak
értékeire helyezte a hangsúlyt. A mára
egy közkönyvtárban elengedhetetlen
szabadpolcot is Szabó Ervin honosította meg. Ennek a szemléletnek része,
hogy a város minél több pontján legyenek gyűjtemények. Az első világháború végéig négy fiókkönyvtárat nyitottak meg, 1945-re már tizenkét tagja
volt a fővárosi hálózatnak. Az 1960-as
évekre ez a szám egészen 118-ig emelkedett. Jelenleg 61 fiókkönyvtára van
a fővárosnak.

n

Lobbihelyzetben Újbuda
A fővárosi közgyűlés SZDSZ frakciójának vezetőjét, Böhm András
országgyűlési képviselőt kérdeztük
arról, hogy Újbuda mennyire lehet
haszonélvezője egy eleve feszesnek ígérkező pénzügypolitikának.

Bevált szolgáltatás a könyvek házhoz
szállítása?

A mozgáskorlátozottak számára találtuk ki ezt a szolgáltatást, akik nem
tudják otthonukat elhagyni. Újbudán
ez nagyon jól működik. Az önkormányzat támogatásként kocsit biztosít
a kiszállításhoz. A kerületben több
mint százan élnek rendszeresen ezzel
a lehetőséggel. Hangoskönyvet is házhoz szállítunk, és pályázati pénzből
magnókat is vásároltunk, amelyeket
szintén ki lehet kölcsönözni.
n

n

Hogyan ünneplik meg a jubileumot?

A főváros többi részéhez hasonlóan

A gazdagréti gyűjteményt 2002-ben
felújították. Tervezik a többi rekonstrukcióját is?

A kelenvölgyi könyvtár új helyen, az
önkormányzati ügyfélszolgálati irodával egy térben várja az olvasókat.
Ha a főváros lehetővé teszi, akkor

A könyvtári szabadpolcot Szabó Ervin honosította meg

lenne szükség. Hogy erre mikor lesz
lehetőség, azt nem tudom.
n

Van lehetőségük a könyvtár állományának folyamatos bővítésére?

Igen. Ehhez a fenntartó Főváros mellett kerületi támogatást is kapunk,
2003-ban 2 millió forintot, és pályázatokon is szoktunk pénzt nyerni.
Újbudán már három fiókunkban
van internet, tagjaink hozzáférnek
előfizetett adatbázisokhoz, elektronikus folyóiratokhoz, az európai szerverhez, és legújabban az Akadémiai
Kiadó online kiadványaihoz is.

Újbudán is gazdag programkínálattal
várjuk az érdeklődőket. A Karinthy
Frigyes úton születésnapi bulit és
beszélgetést szervezünk, az Etele
úton az Európai Unióról tartunk
egy háromrészes előadássorozatot,
fiatalok egy musicalt adnak elő és
lovagi bemutató is lesz. A gazdagréti
fiókkönyvtár pedig regény- és mesealakok jelmezversenyét rendezi meg.
Minden könyvtárunkban tartunk
családi hétvégét rendkívüli szombati
nyitva tartással. Minden érdeklődőt
szeretettel várunk.
(Gianone Péter)

n

n

A külső Bartók Béla út megtervezése
már folyamatban van. A főváros részéről lesz-e a kivitelezésre fedezet?

Melyek Budapest idei költségvetésének főbb jellemzői?

Az ez évi költségvetés rendkívül feszes
lesz, mivel a kiadások lényegesen magasabbak, mint a korábbi években. A
helyzetet alapvetően meghatározza,
hogy az Orbán-kormány ideje alatt
büntetésben voltunk és rettenetes
elvonásokkal kellett működésben
tartani a várost, és az új kormány
hivatalba lépése óta még csak részben
sikerült a hiány okozta problémákat
orvosolni. Mindemellett a kiadások
nőttek, hiszen a közalkalmazotti
bérek megemelkedtek. Mindez egy
nagyon feszes költségvetést tesz csak
lehetővé. Ami pedig a működést még
jelentősen meghatározza, az a BKV
kilátástalan helyzete. Ebben az évben
több mint harmincmilliárd forint
lesz a BKV vesztesége, és folyamatos
hitelfelvételre szorul a vállalat. Az elmúlt hetekben sikerült elérnem, hogy
a BKV számára juttatott plusz tízmilliárdos támogatás után ne kelljen
áfát fizetni, és így többet fordíthatnak
működtetésre.

Melyik volt az első könyvtár Újbudán?

Újbudán a 19. század közepétől egyleti
könyvtárak kezdték meg működésüket a főúri és iskolai gyűjtemények
mellett. Közülük az egyik legnagyobb
volt a Budai Könyvtáregyesület,
amely a 19. század végén nyitotta meg
könyvtárát a mostani I. kerületben.
Szépen fejlődött, állománya jelentősen gyarapodott. A könyvtár 1942-ig
a Corvin téren működött, akkor
telepítették át a XI. kerületi Verpeléti
(a mai Karinthy Frigyes) útra. Ez volt
a kerület első fiókkönyvtára, amely
egy kis helységben működött 1965-ig.
Akkorra építették fel azt a társasházat,
ebben működik azóta is a gyűjtemény.
A hatvanas években nyílt meg a pici
kelenvölgyi könyvtár, majd 1979-ben
Kelenföldön épült fel a Budapesti
Művelődési Központ (BMK), amelynek része lett egy könyvtár is. 1987ben pedig Gazdagréten nyílt meg
egy fiókgyűjtemény. Jelenleg négy
könyvtárunk van Újbudán, és ezek a
terveink szerint meg is maradnak.
n

Folytatódnak a kerületi nagyberuházások

Remélhetőleg még idén a Bazsalikom
utcai részlegünk is becsatlakozik a
hálózatba, és az összes fiókkönyvtárunkban be tudjuk vezetni a számítógépes kölcsönzést is.

Révész Marianna

n

még ebben
az
évben
el
tudjuk
kezdeni
a
Karinthy
Frigyes úti
hely iségek
teljes
felújítását és
korszerűsítését. Komoly
c é l k it ű z é Horváthné Jakubecz Ilona
sünk, hogy a
könyvtárakat a mozgáskorlátozottak
is használni tudják. A kelenföldi
épület is amortizálódott az elmúlt huszonöt évben. Itt komplex felújításra
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Demszky Gábor többször hangoztatta, hogy a XI. kerületre nagyobb
figyelem jut, ami az anyagiakban is
meg fog nyilvánulni.

Most is, és az elmúlt években is lényegesen többet kapott a fővárosi pénzekből a XI. kerület más városrészeknél.
A Szent Imre Kórháztól kezdve a
Kosztolányi Dezső téren át komoly rekonstrukciós munkák folytak, ahogy
a Bartók Béla úton és a Gellért téren
is. A Bocskai úton pedig zajlanak a
metróval kapcsolatos átépítések. Az
Andor utca kiépítése pedig valószínűleg előre fog kerülni, hiszen közlekedési okokból ez elengedhetetlen.
Ezt a kerület egyrészt nagyságának
másrészt szerencsés lobbihelyzetének
köszönheti.

Böhm András
n

Ezt ebben
a ciklusban
mindenképpen fel fogjuk újjítani.
Ezenkívül a
Szent Imre
Kórház többi
szárnyának
a rekonstrukciója is
napirenden
van.

Mikor indulnak be a metróalagutat
fúró „vakondok”, és ezt mennyiben
akadályozzák a civil szervezetek?

Erősen akadályozzák, mindenféle fellebbezési és perlési lehetőséget kihasználnak a civil szervezetek és a magánszemélyek egyaránt. Mindezekkel
együtt az alagútfúrás jövő tavasszal
kezdődhet meg, az átadás pedig 2008
karácsonyára várható.
n

A főváros valóban finanszírozni fogja
a Madárhegy csatornázását?

Karácsonykor indul meg az első
bemutatójárat, ami még nem lesz
pontosan ugyanaz, mint az ide tervezett villamosok, azok később, de
még ebben a ciklusban kerülnek rá a
körúti sínekre. A csatornafejlesztéseket valamennyi kerületben a főváros
végzi. Ennek egy éven belül meglesz
a kerületekre lebontott ütemezése,
a XI. kerület itt is elég jó pozícióban
tudhatja magát.
n

Milyen eséllyel áll rajthoz az Európai
Parlamenti választási kampányban
az SZDSZ?

Az országos kampány Demszky
Gáborra épül, de komoly hangsúlyt
fektetünk a városokra, különösen pedig Budapest megnyerésére. Én most
tényleg nagyon optimista vagyok,
főleg mert nincs olyan tét, mint kormányváltáskor. Most valóban szívük
szerint szavazhatnak az emberek.
Tallián Hedvig

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

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

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

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

Keveháza u. 19–21.
MÁRCIUS 10. 14.00: Klubnap

VÖRÖSKERESZT CSEVEGŐ KLUB
Neszmélyi út 36., Idősek Otthona
MÁRCIUS 12. 14.00 klubnap

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

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

SZENTIMREVÁROSI EGYESÜLET SZIE
XI. Himfy u. 9.

Baba-Mama klub: szerda délelőttönként
10–12-ig. Gyermeknéptánc: csütörtök
délutánonként 16.15–17.45-ig.
Evangelizációs szakosztály: házas hittan
szerdánként 20.15-kor.
Információ: www.szie.org.hu

Művelődési ajánlatok
A38  ÁLLÓHAJÓ
Petőfi híd budai hídfő. www.a38.hu
MÁRCIUS 4. 22.00: Battleship 01. DJ

Rangadó.

MÁRCIUS 5. 22.00: MP3 presents: Nightma-

res on Wax (UK) (Warp Records), Cadik (All
Sounds), Aafro, Diziek, Phicks (Pararadio).
MÁRCIUS 6. 22.00: Jazz Turbulence & Love
Alliance.
MÁRCIUS 9. 21.00: Hybrid, Necksprain,
Mind the Gap, Up Date-sorozat.
MÁRCIUS 12. ÉS 15. 21.00: A Mystery Gang
bemutatja az 50 éves Rock and Rollt és
szüleit: a Bill Haley’s Original Comets-et!
MÁRCIUS 13. 21.00: Maceo Parker (USA)
és zenekara.
MÁRCIUS 14. 22.00: Bladerunnaz pres.

ÚJBUDA 2004. MÁRCIUS 3.

ÚJBUDAI PROGRAMOK / TV11MŰSOR / SPORT
Keaton (UK) (Renegade Hardware,
Universal Project, Metalheadz) + Hive
(USA) (Violence, Metalheadz, Renegade
Hardware) Bal, Stealth, Size9.
MÁRCIUS 16. 20.00: Ír zenei és filmes est
ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Gyékényes u. 45–47. Tel./fax: 204-6788
MÁRCIUS 6. 13., 20., 10.0013.30IG:

Szín-játszó-műhely.
MÁRCIUS 7. 10.30: Az oroszlán és a
kisegér barátsága Domonkos Béla bábelőadása, bábkészítés.
MÁRCIUS 10. 10.0015.00IG: a Családok
a Családokért Polgári Egyesület ruhaakciója; 17.00: az Albertfalvai Polgárok Köre
nőnapi ünnepsége.
MÁRCIUS 14. 1013IG: AKH Autós Sport
Klub, edzés
Klubok, körök, civil szervezetek:
HÉTFŐ 14.0016.00IG: Életet az éveknek
Nyugdíjas Klub, a Vöröskereszt 11/16 és
11/17 sz. alapszervezete; 16.0018.00
IG: Családok a Családokért Polgári
Egyesület (klubnap); 18.30: AKH Gesualdo
Kamarakórus (próba).
KEDD 14.00: Albertfalvai Keresztény Társas
Kör Nyugdíjas Klubja.
SZERDA 17.0019.00IG: Albertfalvai
Polgárok Köre.
BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók B. út 32. Tel./fax: 386-9038
MÁRCIUS 5. 19.00: Barack Filmklub
HÉTFŐ 18.00: Tajcsi-csikung foglalkozás.

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Etele út 55. T.: 371-2760
MÁRCIUS 7. 10.00: Családi Vasárnap, a

Nektár Gyermekszínház bemutatja a
Hamupipőke című zenés mesejátékot, az
előadás után kézműves-foglalkozás.
Tanfolyamok: vasútmodellklub; vasútmodell szakkör (10-18 éves korig); gerinctorna; kerámia szakkör felnőtteknek,
gyerekeknek; callanetic’s torna; fotóklub;
ikebana klub; számítógépes tanfolyamok.
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
Sztregova u. 3. T.: 206-5300
MÁRCIUS 3. 18.00: tánctanulás

A TV 11 MŰSORA
MÁRCIUS 317.
MÁRCIUS 3. n SZERDA
18.00 ismétlés
20.15 Csőmontázs – heti összefoglaló
20.45 Mont Blanc
22.05 Gyógyulj természetesen
22.30 Paletta
23.00 9STV műsora
MÁRCIUS 4. n CSÜTÖRTÖK
9.00 ismétlés

MÁRCIUS 5. n PÉNTEK
18.00, 22.30 ismétlés
MÁRCIUS 6. n SZOMBAT
9.00, 14.00, 23.00 ismétlés
MÁRCIUS 7. n VASÁRNAP
9.00, 13.00, 23.00 ismétlés
MÁRCIUS 8. n HÉTFŐ
18.00 Magazin 11
18.45 Sport 11
19.00 Hit és élet
19.05 Életközelben
19.15 SzivárványSzín
19.45 Biztos, ami biztos
20.10 Varázslók klubja
MÁRCIUS 9. n KEDD
18.00, 22.30 ismétlés
MÁRCIUS 10. n SZERDA
18.00 ismétlés
20.40 Csőmontázs – heti összefoglaló

21.10 Vissza a gyökerekhez
21.20 Gyógyulj természetesen
21.50 Paletta
22.20 9STV műsora

MÁRCIUS 11. n CSÜTÖRTÖK
9.00 ismétlés

MÁRCIUS 12. n PÉNTEK
18.00, 22.30 ismétlés
MÁRCIUS 13. n SZOMBAT
9.00, 14.00, 23.00 ismétlés
MÁRCIUS 14. n VASÁRNAP
9.00, 13.00, 23.00 ismétlés
MÁRCIUS 15. n HÉTFŐ
4.00 a 23-i adás ismétlése
18.00 Magazin 11
18.45 Sport 11
19.00 Hit és élet
19.05 Égető kérdések
19.15 SzivárványSzín
19.45 Városlakó
MÁRCIUS 16. n KEDD
18.00, 22.30 ismétlés
MÁRCIUS 17. n SZERDA
18.00 ismétlés
20.15 Csőmontázs – heti összefoglaló
20.45 A busmanok
21.10 Gyógyulj természetesen
21.40 Mozimánia
22.10 9STV műsora

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

Savanyúval; 20.00: Téka zenekar,
magyar népzenei koncert és táncház.
MÁRCIUS 4.: Pilinszky János: meditáció,
Dóczy Péter és Lőrinszky Attila előadásában. Tánc: Blaskó Bori.
MÁRCIUS 5.: DzsesszKoktél édes és fanyar
ízekkel: Binder Károly, szólózongora.
Oláh Szabolcs Quartet.

MÁRCIUS 6.: Ghana night: Sankofa zene-

kar, Entz Boldizsár fotóbemutatója Ghána
közelmúltjáról. Ételkostoló. Kézműves- és
iparművészeti tárlat.
MÁRCIUS 10., 18.00: tánctanulás
Savanyúval; 20.00: Méta zenekar,
magyar népzenei koncert és táncház
MÁRCIUS 11.: Fonó Zenekar klub
vendég: Vándorvokál együttes
MÁRCIUS 12. ÉS 14.:

2. Francia–Magyar Jazz Találkozó
MÁRCIUS 15.: Berecz András, Téka,
Egyszólam
MÁRCIUS 17., 18.00: tánctanulás
Savanyúval; 20.00: Tükrös zenekar, magyar népzenei koncert és táncház
A külön nem jelölt programok 20 órakor
kezdődnek.
FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
XI., Fehérvári út 47. T.: 203-3868
MÁRCIUS 4. 19.30: Dafina Együttes kon-

certje (kelet-európai, balkáni muzsika).
MÁRCIUS 5. 19.30: Pannónia Klezmer
Band koncert és táncház.
MÁRCIUS 6. 8.00: babaruhabörze.
MÁRCIUS 7. 8.00: Budapesti Hobby Klub
Nyílt Napja; 11.00 ÉS 15.30: Hangszervarázs, hangszerbemutató-sorozat óvodások, kisiskolásoknak. Fafúvós hangszerek.
MÁRCIUS 12. 18.00: gyermek-, 19.00: felnőtt moldvai táncház a Csürrentővel.
MÁRCIUS 13. 10.30: Jeles Napok, az 1848.
március 15-i események felelevenítése,

ünnepi táncház kézművesműhellyel;
18.00: gyermek, 19.00: felnőtt csángómagyar táncház a Sültü zenekarral.
HÉTFŐ 19.00: Greenfields ír táncház.
KEDD 17.00: Muzsikás Gyermektáncház és
kézművesműhely.
SZERDA, PÉNTEK 9.30: Zsebi baba délelőtti játszóháza.
VASÁRNAP 8.00: Budapesti Hobby Klub.
Könyvtári nyitva tartás: H., K., P.: 13–19ig, Sze.: 9–15-ig, Szo.: 9–12-ig,
Cs., V.: zárva.
GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Törökugrató u. 9. T.: 246-5253, www.c3.hu/~gkh
KEDD 10.00: eklektika klub.
SZERDA 18.00: Szülők Gazdagréti

Egyesülete, fogadóóra.
VASÁRNAP 10.00: ref. istentisztelet.
Hétköznapokon 10.00–19.00 óráig internetezési lehetőség várja az érdeklődőket.
KARINTHY SZALON
Karinthy F. út 22. Tel.: 209-3706
MÁRCIUS 4. ÉS 11., 18.00: Táncstúdió

KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ

A gombák, komolyan és humorosan.
MÁRCIUS 10., 18.00: ásványbarát szakkör:
Borostyán-bemutató.
MÁRCIUS 11., Suiseki klub: tagfelvétel,
kötetlen beszélgetés.
MÁRCIUS 17., 18.00: ásványbarát szakkör:
Vulkántúra.
SZENT IMRE PLÉBÁNIATEMPLOM
Villányi út 25. Tel.: 466-5886
MÁRCIUS 5., 18.00: szentmisén, Liszt: Via

Crucis (St. Alberik kórus).
MÁRCIUS 6., 7.30: szentolvasó imádkozás.
MÁRCIUS 9., 8.30: egész napos szentségimádás a templomban.
MÁRCIUS 10., 19.30: bibliai elmélkedések
a Szt. Imre-házban.
MÁRCIUS 12., 18.30: keresztút.
SZERDA 18.30: Placid atya katézise;
CSÜTÖRTÖK 20.00: fiatal házasok beszélgetése; SZOMBAT 7.00: zsolozsma, reggeli
dicséret, 17.30: zsolozsma, esti dicséret a
Szent Gellért oltáránál.

Túraajánlat
SOLIDARITAS SE

Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363
MÁRCIUS 11. 17.00: képeslap-kiállítás

MÁRCIUS 16. KEDD Ady-liget–Vöröspo-

MINDEN HÓNAP ELSŐ HÉTFŐJÉN 15.00:

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

megnyitó – Deák Ferenc életéről, március
15-e alkalmából.
HÉTFŐ 18.00: Happy Bike Team bringás klub.
KEDD 15.00 gyerek kézműves-foglalkozás;
17.00: ifjúsági klub.
SZERDA 17.00: bridzsklub
PÉNTEK 18.00: festőiskola
nyugdíjas klub.

MINDEN HÓNAP ELSŐ PÉNTEKÉN: autó-

modellklub.

MU SZÍNHÁZ
Körősy József u. 17. T.:209-4014

műKEDDvelő, költői kérdések és válaszok:
MÁRCIUS 9. 18:00: Nagy Gabriella, beszélgetőtárs: Jánossy Lajos.
ÁPRILIS 25IG MINDEN VASÁRNAP 18.00:

Láthatatlan filmek klubja.

ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644
MÁRCIUS 5. 18.00: Olvasni jó! Irodalmi

kávéházi esték.

MÁRCIUS 8. 17.00: A Tarka Színpad bemu-

tatja Tarka csalafintaságok c. előadását
MÁRCIUS 14. 10.0014.00: futballbörze,
adás-vétel, csere
KEDD 18.00: numerológia (péntek 17.00 is).
PÉNTEKEN 20.00: pingpong klub.
SZOMBAT 9.00: Comedia 2000 színházi
műhely.
VASÁRNAP 15.30: kezdő, 17.00: középhaladó társastánc.
VASÁRNAP 8.00: r. katolikus szentmise.
TIT STÚDIÓ
Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514 www.tit.hu,
e-mail: info@tit.hu
MÁRCIUS 3. 18.00: ásványbarát szakkör:

A szobi andezitbánya története
MÁRCIUS 4. 17.00: díszmadár klub:
A nagypapagájok tenyésztése és felnevelése; 17.00: Csapody V. Növénybarát kör:
Bonszáj nevelésére alkalmas növények.
MÁRCIUS 67.: Tavaszköszöntő kiállítás:
hobbi klubjaink, köreink bemutatói.
MÁRCIUS 8., 18.00: gombász szakkör:

csolyás-hát–Tarnai pihenő–Erzsébetlak–Hosszúhajtás-hegy–Budakeszi.
Indulás: 9 órakor a 63-as busz hűvösvölgyi
végállomásáról. Táv: 15 km, szint: 350
m. Költség: 1 db BKV-jegy. Tv.: Marsalkó
Zsuzsanna.
OLAJIPARI TERMÉSZETBARÁT SE
metrókijárat (a hétvégi Budai-hegység
túráira szintén ez időben és helyszínen
van a találkozó). A pilisi túrák találkozója
7.15 órakor a Batthyány téren a HÉV-nél.
MÁRCIUS 6. SZOMBAT: Pilis hegység:
Kétbükkfanyereg–Ráróhegy–VasarcHideglelős kereszt–Basaharc. Táv: 18 km.
MÁRCIUS 7. VASÁRNAP: Budai-hegység: Máriaremete–Remeteszurdok
és kőfülke–Hétlyuk-barlang–Zsíroshegy–Solymár. Táv: 14 km.
MÁRCIUS 1315IG: Mecsek, esetleg
Gemenc. Szállás Pécsett.
SPORT

Kosárlabda
Kikapott a BEAC-Újbuda a
női kosárlabda-bajnokságban. A 31 pontos vereség
után Sterbenz Tamás tanítványai az alsóházban
folytatják a bajnokságot. A
MAFC-nak Kaposváron
nem sikerült a bravúr. A
pillanatnyilag 3. helyezett
együttes otthonában három
szoros negyedre futotta
Sajniék erejéből, a hazai
győzelem azonban egy percig sem volt kérdéses.
BEAC-Újbuda–BSE-ESMA
59:90 18. forduló, február 22.
Kaposvári KK–MAFCÚjbuda
88:66 19. forduló, február 21.

KÖZBIZTONSÁG / KÖZTÉR
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Rendőrségi hírek
Elvágott kábelek
Már megint megdézsmálták a Petőfi
híd kábeleit. Február 6-án olyan bejelentést kapott a kerületi kapitányság,
mely szerint ismeretlen személyek tartózkodnak a híd alsó szerkezetén. A
helyszínre érkező rendőrök azonban
nem találtak ott senkit. Figyelmesek
lettek néhány lefejtett kábeldarabra
és egy kötélhágcsóra. Majd megpillantottak egy férfit, aki a rakparti pillér
mögül aggodalmasan figyelte őket.
Igazoltatták és elszámoltatták. A férfi
elismerte tettét.

Dobálják a vonatokat
Évekkel ezelőtt volt már egy nagy
vonatdobálási hullám a Kelenföldről
Székesfehérvár, illetve Pécs felé vezető
vonalakon. Akkor az egyik kő egy kisfiú halálát okozta.
Idén, február 8-án este hat óra
körül felszállt egy asszony és a férje a
pincehelyi vonatra, odakint már sötétedett. Éppen csak elhagyta a vonat
Kelenföldi pályaudvart és a kelenvölgyi sportpályához ért, amikor egy
hatalmas durranást hallott a házaspár
a vonatablakon, mintha lőttek volna, s
az asszony kemény ütést érzett a fején.
Felszakadt a bőre, vérezni kezdett. A
budafoki állomásról vitte be a mentő
a János Kórházba.

Esztelen rongálás
Vandálok jártak az Ulászló utcában
és környékén február 14-én éjszaka.
Egy fiatalember bejelentetést tett a
kapitányságon 15-én reggel, mely
szerint megrongálták a kocsiját. De
nemcsak az övét, hanem a barátnőjéét
is, mely közvetlenül ott ált a fiatalember Suzukija előtt. Letörték az autók

visszapillantó tükreit és ablaktörlő
lapátjait. A helyszínre érkező rendőrök egy kicsit jobban körülnéztek a
környéken, s amint azt a jelentésükben is leírták, még 25 hasonló módon
megrongált autót találtak. Egy-egy
kocsiról az antenna is hiányzott. A
letört tükrök, lapátok és antennák
egyébként ott hevertek a megrongált
autók mellett, nem volt szüksége rájuk
a tettesnek, illetve a tetteseknek.

Villáskulcsból zártörő
A Muskotály utcában február 16-án
este az egyenruhások két, a kocsikat
kerülgető személyre lettek figyelmesek. A rendőrök elszámoltatták őket,
majd az egyik férfi végül elmondta,
zártörővel felnyitott egy Wartburgot,
melyből ki akarta lopni a rádiós
magnót. A rendőrök figyelmeztették,
hogy nincs is a kocsiban magnó, erre
a férfi bevallotta, hogy magát az autót
akarták elvinni.
Hasonló eset történt aznap a
Sztregova utcában is. Ott három
személyt tartóztatott fel a rendőrjárőr
hajnali két órakor. Egyikük elrejtett
valamit az egyik ház kerítésénél,
amikor meglátta a járőrkocsit. Mint
kiderült, egy 60 centiméteres pajszer,
csavarhúzó, valamint franciakulcs
volt. Szétnéztek a rendőrök a környéken és ráakadtak egy irodahelyiségre,
melynek ajtaján friss feszítési nyomokat találtak. A három személy egyike
bevallotta, hogy be akart törni az
előbb már említett irodába. Mindent
magára vállalt, igyekezett egyedül
elvinni a balhét. Barátja viszont
bevallotta, hogy tudta miről van szó,
a bűncselekményben ő a figyelő szerepét kapta. Hatvanezer forintot ígért
neki ezért a zsákmányból a társa.
Sinkovits Ferenc
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Perel az állam

Javuló közbiztonság – elégedett a főkapitány

Kié a Citadella?

Minden második rablót elfogtak

Tovább folyik a harc a Citadelláért
a bíróságon, miután nem tudott
peren kívül megegyezni a kincstár
és a Veres István vállalkozó nevével
fémjelzett vagyonkezelő társaság.
A napokban zárta le levélben a
peren kívüli megegyezési folyamatot
a kincstár – nyilatkozta a Kincstári
Vagyoni Igazgatóság gazdasági igazgatója. Kotnyek Béla elmondta, hogy a
megállapodást kizártnak látják, mert
a Citadella Investment követelése és a
kincstár ajánlata között kétszázmillió
forintos eltérés van. Az igazgató hozzátette: tavaly nyáron, az elhíresült teraszvita idején indították meg a peres
eljárást Veres István cége ellen, mivel
álláspontjuk szerint jogcím nélkül
használta az ingatlant.
A kincstár szerint a társaság nem
rendelkezik érvényes vagyonkezelői
szerződéssel, de ha rendelkezne is, a
területért hosszú ideje nem fizet bérleti díjat. Kotnyek Béla hozzátette, hogy
a tavaly év végén kezdődött peren
kívüli tárgyalás során az elmaradt
bérleti díjakat és a cég által időközben
elvégzett állagmegőrzési beruházásokat próbálták egyensúlyba hozni, ám
eddig még ez nem sikerült.
n. n.

Helyesbítés

Folytatás az első oldalról

Nem véletlen, hogy 2003 legkeményebb napjaiban 10-12 betörés, 2-3
rablás, 5-6 gépkocsilopás, 5-10 egyéb
bűncselekmény történt nálunk.
A kiemelt bűncselekmények
számának alakulása terén kedvezően
alakult a tavalyi statisztika. 2001-ben
1906, 2002-ban 1805, addig 2003ban csak 1649 történt. Látványosan
csökkent a betöréses lopások száma,
a tavalyelőtti 1028-hoz képest tavaly
csupán 894 ilyen jellegű bűncselekmény volt. A kimutatás kitért a lakásbetörések számára is, ez a tavalyelőtti
606 esetről 539-re csökkent 2003-ban.
Csökkent valamelyest a gépkocsilopások száma is, 2002-ben 679 autót
kötöttek el a bűnözők, tavaly viszont
csak 649-et. Emelkedést mutat viszont
a rablások száma is, 2001-ben 14,
tavalyelőtt 98, tavaly pedig már 106
rablás történt a kerületben.
Az ismeretlen tettesek felderítési
aránya a 2002-es 20,3 százalékról
tavaly 28,5 százalékra emelkedett.
Ugyancsak emelkedés tapasztalható
a betöréses lopások felderítési arányában is, ez 2002-ben 19 százalék volt,
tavaly viszont 20,9 százalék. A leglátványosabb fejlődés a rablások felderítésében mutatkozik. Ez 2001-ben
19,8 százalék volt, 2002-ben már 43,3
százalék, tavaly pedig 49,6 százalék.

4. lapszámunk Megszűnik a társasházi vétójog című cikkében írottakkal ellentétben az építtettő tulajdonostárs a lakásában tervezett
építkezés megkezdéséhez nem
valamennyi, hanem a tulajdonostársak négyötödének írásbeli
hozzájárulási nyilatkozatát köteles
beszerezni.

Ami a betörések számának csökkenését illeti, annak több érdekes ok is
húzódik a hátterében. Egyrészt az,
hogy a kerületi rendőrök elfogtak egy
bandát, mely a víkendházas övezetet
fosztogatta, két esztendő alatt 250 betörést követett el. Ugyancsak elfogott a
rendőrség egy betörőt, aki három társával együtt több száz lakásba, ingatlanba tört be az ország egész területén,
és sűrűn megfordultak kerületünkben
is. Ők hengerzártöréssel dolgoztak.
A betörők kedvelt módszere az ajtóbefeszítés, az esetek 32 százalékában
alkalmazták, aztán a hengerzár-törés
következik 31 százalékkal, majd az
erkélyajtó-befeszítés 13 százalékkal, és
az ablakbetörés 10 százalékkal.
A statisztika szerint a kerület központjában történt a legtöbb betörés
2003-ban, szám szerint 282. Kelenföld
a második a sorban 134, a Sashegy
pedig a harmadik 116 esettel. A legkevesebb betörés Örsödön történt, itt
14 esetet regisztráltak 2003-ban.
A beszámoló leszögezi, hogy
ami a betöréseket illeti, örvendetes
csökkenés történt a Gellérthegyen,
Kelenföldön és a víkendházas övezetben is, drámai növekedés tapasztalható viszont Kelenvölgyben. Ezt az
elemzés az új építkezéseknek, és az
idegen munkaerőnek tulajdonítja.
(a következő számban folytatjuk )

S.F.

A főkapitány gratulált
Gergényi Péter dandártábornok, Budapest rendőrfőkapitánya így nyugtázta a XI. kerületi rendőrök
2003-as munkáját: Gratulálok önöknek. Csak ezen
az úton tovább, megvalósították azt, ami a BRFK
vezetésének jelmondata: a rend, a fegyelem, a
törvényesség és az eredményesség. Meggyőzőek
az eredményeik.

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.

Kérjük ajánlja fel adója 1%-át
a XI. Kerületi Önkormányzat
közművelődési intézményei
részére.

1%
Az így befolyt összeg az Albertfalvi
Közösségi Ház, a Gazdagréti
Közösségi Ház, a Karinthy Szalon,
a Kelenvölgyi Közösségi Ház és
az Őrmezei Közösségi Ház között
egyenlő arányban kerül szétosztásra,
melyet közösségi rendezvények és
gyermekprogramok szervezésére
kívánunk fordítani.
Őrmezei Közösségi Ház
Adószám: 15511290-2-43
Telefonszám: 204-6788

FELHÍVÁS!
A MU Színház szervezésében Budapest
Főváros XI. Kerületi Önkormányzata
meghirdeti a

7.

Kerületi Diákszínjátszó Fesztivált
2004. május 15-én
A nevezés beérkezési határideje:

2004. május 3.

Nevezni olyan egyfelvonásos darabokkal, vagy
darabrészletekkel lehet, amelyek nem hosszabbak
30 percnél, és díszletük 10 perc alatt elbontható.
Színháztermi próbákra 2004. május 13-án és 14-én
(előzetes egyeztetés alapján) nyílik lehetőség.
Bővebb felvilágosítás az iskolákban,
illetve a MU Színházban:
1117 Budapest, Körösy József u. 17.
Telefon: 466 4627, Fax: 209 4014
e-mail: mu@mentha.hu
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SZABADIDŐ
HOROSZKÓP

A lehető legjobb formájában lesz, ennek ellenére nem nagyon értékeli ezt
a helyzetet. Elérhetetlenek dolgokra
vágyik, s azoknak az erőfeszítéseknek, amelyeket ezek miatt tesz, szinte
semmit értelme. Ne másokat hibáztasson. Tegyen meg mindent, hogy
jobb legyen a közérzete. Ügyeljen
a szavaira egy rokonával folytatott
beszélgetésben: megsértheti. Ne fecsegjen feleslegesen. Őrizze meg a
nyugalmát, ne hagyja, hogy érzelmei
elszabaduljanak.

Ez az időszak alkalmas a ruhavásárlásra, berendezhet akár egy egész
ruhásszekrényt. Legyen mértéktartó,
ne vásároljon annyi mindent, mert
néhányat sosem lesz alkalma felvenni.
Gondoljon a pénztárcájára is. Hirtelen
szerelemre lobbanhat egy csodálatosnak tűnő ismeretlenbe, de később
úgy érzi, hogy ez az ember túlságosan
egyszerű az ön elvárásaihoz képest.
Észrevette, hogy mostanában túlzott
előnyben részesíti a megjelenést, a
külsőségeket?

Igen szerencsésnek ígérkezik ez az
időszak – van esélye, hogy nagy összeget nyerjen, akár lottó főnyereményt –,
de sajnos hamar eltelik. Ha még egyedülálló, nagyszerűen szórakozhat az
új szerelmével. Ne legyen bátortalan,
mondja ki határozottan, hogy hová
szeretne menni. Varázsolja elbűvölővé
ezeket az estéket, viseljen olyan ruhákat, amelyekben szexuálisan vonzónak érzi magát. A hatás nem marad el.

Nagyszerűen érezheti magát. Megismer valakit, és már az is megörvendezteti, ha látja. Jól sejti, ebből a találkozásból idővel romantikus kapcsolat
alakulhat. Vegyen néhány lemezt,
amelyeket már régóta szeretett volna,
éshallgassaőketháttérzeneként,ahangulatának megfelelően. Azért ügyeljen
a határidős munkájára is, bizonyosodjon meg arról, hogy azt képes lesz
idejében befejezni, és így továbbra is
megbízhatónak érezheti magát.

2004. MÁRCIUS 317.
Új kapcsolatában kissé elvakult, nem
veszi észre a partnere hibáit. Ebből
még származhatnak gondjai. Van rá
esély, hogy egy igazi nagymenővel
van dolga. Ezekben a napokban nem
lehet elég óvatos pénzügyekben. Ha
tudja, tegye a bankba az összes pénzét.
Szórakozzon, de ne mindig a saját költségére. Ha ruhákat vásárol, jól teszi, ha
olyanokat választ, amelyeket a hétköznapokon, munkában is viselni tud.

Egy megbeszélésre önt nem hívják
meg, ezért megsértődik és duzzog. Ön
nagyszerűen végzi a munkáját, ezért
érthető a keserűsége. Arra gondol,
hogy más munkát keres, de tudja,
hogy valójában nagyon ragaszkodik
a mostanihoz. Megjelenése most igen
sokat nyomhat a latban, mutassa meg,
hogy mennyire csinos és érdekes is
tud lenni egyszerre. Ne változtasson
szokásain: minden ígéretét tartsa be,
még akkor is, ha kissé kiábrándult.

Ízig-vérig tavaszi hangulata van,
szeretne új ruhákat vásárolni, hogy
kifejezhesse velük a hangulatát. Ön
most boldog – élete kiteljesedni látszik. Szintén bátoríthatja az az ismerőse, akivel szerelemről és sikamlós
történetekről beszélget, de ön nem
tulajdonít túlzottan nagy figyelmet a
szavainak. Eljegyzés elképzelhető ebben az időszakban, sőt az esküvőre is
mihamar sor kerülhet. Hogy ez tartós
házasság lesz-e, még nem tudni.

Fotózzon, autózzon vidéken és keressen fel távoli helyeket. Talán még
életében sosem szórakozott olyan jól,
mint most. Beszélgetnek a kedvesével
a házasságról, tervezgetnek és több
dologban teljesen egyetértenek. Sajnos
a kedélye hirtelen búskomorrá válhat,
mert a pénzügyeit nem érzi elég biztonságban. Teljesen felesleges olyan
dolgok miatt aggódnia, amelyek jelenleg csak az ön félelmei közt léteznek.

Ha házas, ha nem, a párja felmérgesítheti azzal, amit mostanában csinál.
Egy harmadik személy lép a színre, ön
pedig úgy véli, érzi ennek a bomlasztó
hatását. Bonyodalmakra számíthat.
Esténkét inni jár, és talán az egyik
éjszakán riválisa otthonát is felkeresi.
Így akarja szembesíteni ellenfelét a
tényekkel, még ha a párja tetszését
nem is nyeri el ez a módszer. Ha nem
gyakorol önuralmat, egyre bizonytalanabbá és elkeseredettebbé válhat.

Megismerkedhet valakivel, aki teljesen lenyűgözi, viszont nem érti, hogy
miért. Ez az ember megigézi a megjelenésével és találkozásaik szokatlanságával. Sajnos azonban ön most rossz
úton jár, és talán azon is marad, amíg
véget nem ér vagy a házassága, vagy ez
a kapcsolata. Ez probléma az ön életében, és elképzelhető, hogy örökre az is
marad. Sajnos sokkal naivabb lehet,
mint azt hinné, szeretné és bármikor
hajlandó lenne beismerni.

KERESZTREJTVÉNY
Legyen ön akár férfi, akár nő, egy
igazi szívtipróval találkozhat. Ez a személy elbűvölheti önt, talán elég sokáig
ahhoz, hogy egybe is keljenek. Sok
időnek kell eltelnie, mire végre észreveszi, hogy valójában nem boldog. Ön
az otthonukkal és a gyerekekkel lesz
elfoglalva, párja viszont nem törődik
ezekkel a dolgokkal. Nem tartott sokáig oltár elé állni, de talán még ennél
is kevesebb idő szükséges ahhoz, hogy
felkeressen egy válóperes ügyvédet.

Jelentős változtatást fontolgat. Azok,
akik ismerik, bizonyára nem fognak
helyeselni. Egyedül kell kiállnia az
elveiért, de ez nem zavarja. Mindig is
olyan életre vágyott, amit egyedül ön
irányíthat. Magas árat kell fizetnie az
egyedül élésért, de úgy érzi, hogy így
is megérte. Bízzon meg a jó ízlésében,
ha újradekorálja otthonát vagy az
irodáját. Nehézségekbe ütközhet, ha
el akarna csábítani valakit egy intim
együttlétre.
(Rebeka)

ÉTELRECEPT

NÖVÉNYÁPOLÁS

Hogyan öntözzünk?

Gyümölcsös sajtsaláta

Szobanövényeinknek szüksége van
öntözővízre, csak nem mindegy, hogy
mikor, hogyan, mekkora vízmennyiséggel és milyen vízzel öntözünk. Ha
növényünk túl kevés vizet kap, levelei
lekonyulnak, virágai elhervadnak, a
levelek összezsugorodnak, a levélcsúcs
közelében megbarnulnak, a gyökerek
a felszín felé törnek, szárítva a termőtalaj felső rétegét. Ha túlzottan sok
a víz, a gyökerek felpuhulnak, a szár
legyengül, a virágok megpenészednek, lehullanak. A levegő kiszorul a
talajból, kedvező feltételeket teremtve
a gyökérrothasztó baktériumoknak
a káros gombáknak. Az öntözés időpontjára nincs szabály. Akkor kell
öntözni, amikor a növény igényli.
A levél- és dísznövényeket tavasztól
őszig gyakran kell öntözni. Két öntözés között a talaj felső, egy cm-es
rétegét hagyjuk kiszáradni. A legtöbb
virágos dísznövényt nyirkosan kell
tartani. A kaktuszok és a pozsgás növények a növekedési időszakban sok
vizet igényelnek, télen viszont majdnem kiszáríthatjuk a talajukat.
A legtöbb szobanövény öntözésére a langyos csapvíz alkalmas. A vizet
éjszakára állni hagyjuk ott, ahol a
növényünk van, így a vízben lévő klór
egy része is eltávozik, az öntözővíz hőmérséklete pedig azonos lesz a növény
hőmérsékletével. A víz lehetőleg ne
tartalmazzon sok meszet. Az öntöző-

HOZZÁVALÓK

vízből a meszet úgy távolíthatjuk el
hogy felforraljuk, majd lehűlése után
nyugodtan felhasználhatjuk a mészre
érzékeny növények öntözésére is (pl.
azálea). Természetesen, ha lehetséges,
esővízzel öntözzük szobanövényeinket. Desztillált vízzel csak az értékesebb növényeinket öntözzük, mert
drága. Háztartási vízlágyítóval kezelt
vizet öntözésre ne használjunk, mert
vegyi anyagokat tartalmaz.
Kedvelt módszer, hogy az alátéttálkát vízzel feltöltjük, ahonnan
a növény felszívja a vizet. Azokat a
növényeket, amelyek nem szeretik a
víz jelenlétét a levelükön, áztassuk be a
cserép közepéig vízbe, majd amikor a
felszín csillogni kezd, csepegtessük le
a felesleges nedvességet.
Különleges öntözést igényelnek
a broméliák. A leveleik középütt lándzsát formáznak, és ebbe a „vázába”
töltsük a vizet. Kéthavonta a maradékot öntsük ki, majd újra töltsük fel.
Bánhidi János

egy személyre: 100 g
Óvári sajt, 50-50 g grapefruit és kivi,
100 g sárgabarack, fél dl kefir, menta,
bors, cukor vagy édesítőszer.
ELKÉSZÍTÉS: A sajtot vékony csíkokra
vágjuk, a kivit és a konzerv sárgabarackot héjától megtisztítjuk. A
grapefruit fehéres héját lehúzzuk,
majd felkockázzuk. A hozzávalókat
salátástálban összekeverjük. A barack
levét kefirrel összekeverjük, édesítjük,
borssal és mentalevéllel ízesítjük. Az
öntetet a salátához tesszük és összekeverjük.

Karfiolsaláta
HOZZÁVALÓK egy személyre: 100 g kar-

fiol, fél dl 1,5%-os tej, 10 ml almaecet,
méz, mustár, olaj, só, bors, petrezselyemzöld.
ELKÉSZÍTÉS: a karfiol rózsáit kisebb darabokra szedjük, tejjel kevert vízben,
sóval ízesítve, éppen még ropogósra
főzzük. Szűrjük le, és hagyjuk kihűlni. Közben készítsük el az öntetet: az
almaecetet mézzel, mustárral és olajjal
keverjük össze, sóval, borssal ízesítsük.
Amikor a karfiol kihűlt, öntsük rá az
elkészült dresszinget, és forgassuk át,
hogy mindenhol egyenletesen érje.
Tegyük pár órára hűtőszekrénybe,
hogy az ízei összeérhessenek egymással. Mielőtt tálalnánk, hintsük meg
apróra vágott petrezselyemzölddel.

PETŐFI SÁNDOR: NEMZETI DAL
A költeményből idézünk két sort.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (K,

N, G, A). 13. Parlag. 14. Az első nyakcsigolya. 15. Sűrűn nyüzsgő csoport.
16. Kedvességével vonz. 18. A mélybe
taszít. 20. Félig mérges! 21. Balzsam.
22. Angol tenger. 24. Tiltószó. 25.
Csurgó. 27. Kommunista pedagógus
(Samu). 29. Jézus vérét felfogó csodatévő kehely. 30. Kekszdarab! 32.
Vörös, németül. 33. Skandináv népi
monda. 34. Antimon vegyjele. 35.
Szaggatottanrikoltozik.37.Elvonultan
élő személy. 39. Baszk szeparatista
szervezet. 40. Vízinövénnyel benőtt
terület. 42. Magyar Olaj és Gázipari
Rt., röv. 43. Attakíroz. 45. Föladat része! 46. Pékáru. 49. Zaragoza folyója.
50. Klasszikus és. 51. Air …, légiposta.
52. Középen matat! 54. Rejtek páros
betűi. 55. Taszító. 56. Irány nélküli
mennyiség. 59. A farkasok vezére
Kipling könyvében. 61. Mutatószó.
62. Halfajta. 63. Kicsinyítő képző.
64. Hím állat. 65. Horgász zsinór. 68.
Fazekas Mihály Matyija. 70. Fejlődni.
72. Űrmérték. 74. Gabonaőrlemény.
FÜGGŐLEGES: 1. A bűvös kocka atyja. 2. Vadászkutya. 3. Vesződséges
állapot. 4. Prímabalerinánk (Adél).
5. Lantán vegyjele. 6. Eltölt páratlan
betűi. 7. Amerikai űrhajós (John).
8. USA egyetem. 9. Fiatal, még nem

borjazott tehén. 10. Körülbelül,
röv. 11. Díszlettervezőnk (Eric). 12.
Cseh történelmi festő (Mikolas).
17. Shakespeare királya. 19. Űz. 23.
Szeszes ital, névelővel. 26. Az elején
ráakad! 27. Emberfeletti esemény. 28.
Akadályon keresztülvisz. 29.
Gyakorító képző.
31. Hangosan
szól. 33. Egy indiai levéltetű váladékából nyert,
lakkok gyártásához használt
anyag. 34. Indul
a verseny. 36. Gallium vegyjele. 38.
Magyar Optikai Művek. 39. Főemlős.
41. Fut. 44. Ámen egynemű betűi. 47.
Dunántúli csatorna. 48. Útszakasz.
50. Az idézet második sora (Z, R, V,
Z). 51. Kémiai anyagmennyiség mértékegysége. 53. Eszméletét veszti. 55.
Helyezné. 56. Sűrű rosta. 57. Kis bolt.
58. Stanicli. 60. Fegyver. 61. Férfinév.
63. Babtámasz. 66. Helyhatározó szó.
67. Titokban szemlél. 69. Áradat fele!
71. Szintén 73. Rózsa Sándor.
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 1. és függőleges 50. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: március
10. A 4. SZÁM KERESZTREJTVÉNYÉNEK
HELYES MEGFEJTÉSE: „Öreg ez a tél, beteg ez a tél semmi öröme régóta már”.
A SZERENCSÉS NYERTES: Kígyósi László,
1119 Budapest, Boglárka u. 28. A nyeremény a szerkesztőségben vehető át.
Nagy András

Albertfalvi Közösségi Ház
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.

Március 7-én, vasárnap 10.30 órától
Az oroszlán és a kisegér barátsága,
Domonkos Béla előadása, bábkészítés
Március 6-án, 13-án és 20-án
szombaton 10 órától Szín-játszó-műhely
Társastánctanfolyamok
minden korosztály részére.
Kéthetente össztánc.
1116 Bp., Gyékényes u. 45-47.
Tel.: 204-6788, 371-0588
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Táncoló motívumok

Mindenki győztes volt

Fiatal képzőművészek kiállítása

Nem kell más, csak egy fehér papírlap, víz és rá némi festék. Az eredmény lenyűgöző. Istenes Emília
„vízen festéssel” készült képei légiesen könnyed álomvilágot tárnak
szemlélőik elé.

Mintegy 18 intézmény 120 diákja
képviselte iskoláját február 17-én
az alsó tagozatosok kerületi versés prózamondó versenyén.

Zsenia Bozukova festő – mindketten
Budapesten végezték el a főiskolát
– a XI. kerületi Bolgár Kisebbségi
Önkormányzat meghívására mutatják be egy közös kiállításon ruhakollekcióikat, illetve festményeiket a
Karinthy Szalonban. A tárlat március

Vízen szőtt álmok papíron

Kézenfogva, körbe-körbe

a vízre felhordott festék önálló életet
élve járja saját táncát. A művésznek
gyors észjárással, spontán reagálással
kell közreműködnie ebben a kavargó
forgatagban, hogy a megfelelő pillanatban közbeavatkozva alakíthassa
témaszerűvé művét. Váratlan, meglepetésszerű minták létrejöttével
alakultak ki Istenes Emília képein a
szirmaikat bontogató virágok, táncoló
szirének és daloló madarak csakúgy,
mint a lobogó tábortűz lángjai.
A vidám, pulzáló motívumok
tavaszi pezsgést keltenek a télvégi
szürkeségben, a Budapesti Művelődési
Központban, március 9-ig.
(s. takács)

Hamisítatlan örömzene cigarettafüsttel

Blues-fesztivál a Fonóban
Füstös levegő, nyüzsgés és hamisítatlan blues-zene fogadta az érdeklődőket a Fonóban február harmadik hétvégéjén a hetedszerre megrendezett Blues Patika Fesztiválon.
A kávézóban folyamatosan csapolták a sört, rég nem látott ismerősök
ölelkeztek össze, baráti társaságok
hallgatták a zenét.
Szomjas György Kopaszkutya című
filmjét, az osztrák származású, de
magyarul is jól beszélő gitárművész,
Ripoff Raszkolnyikov lemezbemutató
koncertjét, a fekete bőrű Big Daddy
Wilson köré csoportosult blues-banda örömzenéjét, valamint Jimmy
Hendrix, Steve Ray Vaughan és Led
Zeppelin-emlékestet is láthattak-hallhattak többek között két napon át a
látogatók a Fonó Budai Zeneházban.
Négy-ötszáz érdeklődőt vártak a rendezők az idei hétvégére.
Vidékről is többen kérdezősködtek a
fesztivál iránt – tudtuk meg Kriston

Genovévától, a fesztivált szervező
Blues Patika Közhasznú Alapítvány
munkatársától. Kriston kiemelte,
hogy a blues olyan nemzetközi nyelv,
amelyen keresztül kiválóan lehet
kapcsolatot tartani. Szerinte a fesztivál egyik legérdekesebb bandája
Big Daddy Wilson és a Mississippi
Grave Diggers. Az amerikai egyesült államokbeli, német és magyar
blues-bandákból alakult formációban
(amelyben Bényei Tamás és Ferenczi
György is játszik) az a különleges,
hogy szétfeszítve a blues hagyományos kereteit, a magyar és a cigány
népzene elemeit és hangszereit is felhasználja koncertjein.
A banda örömzenéjét csakúgy,
mint Raszkolnyikov lemezbemutatóját, az emlékesteket és a többi koncertet is kitörő lelkesedéssel fogadta,
tapssal, füttyel, bekiabálással jutalmazta a közönség, amely alig fért be a
koncertterembe.
Gianone Péter

Büszke vagyok rátok, és igen nagy
tisztelettel emelem meg képzeletbeli
kalapom pedagógusaitok és szüleitek
előtt, mert nekik is köszönhető, hogy
kemény munkával idáig jutottatok
– köszöntötte a résztvevőket Kiss
Mihály, a vendéglátó intézmény
igazgatója. A Budai Sport Általános
Iskola első emelete telve volt ünneplőbe öltözött kisdiákkal és szüleikkel,
akik bíztató szavakkal csillapították
gyermekeik verseny előtti feszültségét.
A megnyitót követően évfolyamonként, külön csoportban adták elő a
tanulók a választott költeményeket az
irodalomtanárokból álló zsűri előtt. A
versek, prózák tolmácsolásáért valamennyi kisdiák kapott emléklapot, az
első három helyezett pedig oklevélben
és az Apácai Kiadó nívós kiadványaiban részesült.
A rendezésben közreműködő
Pedagógiai Szolgáltató Központ
munkatársai fontosnak tartják, hogy
a gyermekek ismerjék és szeressék
anyanyelvüket, és a tehetséges gyerekek bemutatkozhassanak.
S.T.J.

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

MÁRCIUS 10., 10.30: a Csepp-csoda

Meseszínház bemutatja: Négyszögletű kerek erdő, mesejáték a Főnix
Művészeti Műhely előadásában.
n KARINTHY SZÍNHÁZ
Bartók B. út 130. T.: 203-8994

MÁRCIUS 7.: Dzsungel.
MÁRCIUS 10.: Tanár úr, kérem!
MÁRCIUS 12.: A tanú.
MÁRCIUS 13.: Lassú felmelegedés.
MÁRCIUS 14., 14.30 Tanár úr, kérem!;
19.00 Bolond vasárnap.
MÁRCIUS 17.: Ön is lehet gyilkos.

A külön nem jelölt előadások 19
órakor kezdődnek.

n MU SZÍNHÁZ
Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
MÁRCIUS 23. 20.00: Szabó Réka:

Lomtalanítás

MÁRCIUS 56. 20.00: Fóti Zsófi:

Kertben (ősz)

T. Szántó György

MÁRCIUS 111213. 20.00: Magyar

A Led Zeppelin Emlékzenekar

Mozdulatművészeti Társulat, MÉG1
Mozdulatszínház (vendégkoreográfus programja) Földi Béla: Az
ötödik elem, Mándy Ildikó: 5x5
(bemutató).

A festmények és a ruhák megnyerték a Karinthy Szalon ifjú közönségét

Maugham–premier a Karinthy Színházban
folytatás az első oldalról

2. osztály, vers: 1. Ungvári Álmos
(Gárdonyi Géza) 2. Bódi Sarolta
(Bocskai István) 3. Koltay Dorottya
(Bethlen Gábor) 2. osztály, próza:
1. Lakosa Alina ( Lágymányosi
Ált.) 2. Holló Csaba (Sopron) 3.
Horváth Sára (Bárdos Lajos) 3.
osztály, vers: 1. Nádai Henrietta
(Őrmezei) 2. Hideg Gergely
(Keveháza) 3. Szűcs Benedek
(Bárdos Lajos) 3. osztály, próza:
1. Turóczi Hajnalka (Don Bosco)
2. Goretity Árpád (Ádám Jenő)
3. Radnai Zsanna (Keveháza)
4. osztály, vers: 1. Haspel Rita
(Keveháza) 2. Várkonyi Sára
(Bárdos Lajos) 3. Prekop Alexandra (Kelenvölgyi) 4. osztály,
próza: 1. Héra Krisztina (Gárdonyi)
2. Pillmann Gergő (Törökugrató)
3. Engelbrecht Zsaklin (Teleki)

n FŐVÁROSI

(gianone)

Dzsungel, színpadon először

Az alsó tagozatosok versenyének eredményei:

SZÍNHÁZMŰSOR

mutatását tartotta a két fiatal alkotó
legfontosabb feladatának a február
24-i megnyitón Sinkó István képzőművész. Hozzátette: a kiállítással
kedvet csináltak ahhoz, hogy egy pillanatra mindenki bolgárrá váljon.

Révész Marianna

T. Szántó György

Csoda hát, hogy az önmaguktól
formálódó ábrák alkotójukat is
rabul ejtették? Pedig Istenes Emília
képzőművészeti barangolását megelőzően építészként dolgozott. Szigorú
szabályokat követő, sokévi tervezői
gyakorlat után cserélte le körzőjét
és vonalzóját a sokkalta kötetlenebb
formák előhívására szolgáló ecsetre.
Majd egy évtizede, a festészet mellett,
elkezdett érdeklődni az asztrológia és
a különböző népek táncai iránt is. Kis
idő múltán a kezdő művészt olyannyira megfogta a csillagjóslás tudománya
és a szakrális körtáncok sokszínűsége,
hogy ma már képzőművészeti köreit
látogató „tanítványainak” igyekszik
átadni tudását. Eközben különböző
érdeklődésiterületeitegészenegyedülálló módon ötvözte művészetében.
Sokat foglalkoztam a kör szimbolikájával. Az elméleti és ideológiai
tanulmányokon túl a gyakorlatban is
megismerkedtem a balkáni, ír, moldvai és mindezeket átfogó szakrális
körtáncokkal. A közös mozgásban
megváltozott a világgal való kapcsolatom. Rengeteg gátlásom oldódott fel,
talán ezért is találtam rá új festőtechnikákra – mondja Emília.
Ilyen új technika volt Istenes Emília számára a „vízen festés”, amikor is

Versekkel a
Egy bolgár pillanat
fiatal bolgár képzőművész, 5-ig tekinthető meg.A bolgár kultúra
magyar nyelvért Két
Vladimirova Milena textiltervező és és hagyományok magyarországi be-

Ezen a délelőttön Somerset Maugham:
Dzsungel című színjátéka első ízben
került publikum elé. A várakozás
feszültségét tovább növelte, hogy hazánkban ezt a művet eddig még sehol
sem állították színpadra. Cseke Péter
jóvoltából most végre megismerheti a
hazai közönség is.
A 30-as évek elején Fodor László,
a Vígszínház egykori dramaturgja
készített a kisregényből dramatizált
változatot, ám ezt akkoriban valamiért mégsem mutatták be. Erre
találtam rá, és rögtön nekifogtam az
átdolgozásának. Hosszú hónapokig
alakítgattam a művet, mely a próbák
alatt tovább formálódott – mesélte
a bemutatót követően a rendezővé
avanzsált színművész, Cseke Péter.
Öt hét állt a szereplők rendelkezésére,
hogy a próbafolyamat során minél

jobban belebújhassanak az általuk
alakított karakterek bőrébe. Az érzelmek dzsungelében bolyongó, erőszakos férjének árnyékában tengődő
nőt Ivancsics Ilona kelti életre. Ura
és parancsolója harsány, fellengzős
személyiségét Oszter Sándor jelentíti
meg, míg a feleség felbukkanó első
nagy szerelmét Kautzky Armand alakítja. Az angol gyarmaton játszódó,
gyilkosságig fajuló szerelmi történet
alakulásában nagy szerepe van a maláj
félsziget kisvárosi rendőrfőnökének,
akit Körtvélyessy Zsolt formál meg. A
további szerepekben Sára Bernadette,
Konrád Antal, Németh Gábor, Boros
Zoltán, Kiss Gábor, Major Róbert és az
édesapja, Trokán Péter nyomdokaiba
lépő Trokán Anna látható. Színészi
játékuk legfőbb dicsérete lehet a távozó közönség véleménye: „Ebben a
darabban mindenki jó volt.”

Gyermek- és diákprogram:
MÁRCIUS 7. 11.00: RS9 Színház:
A szalonnafa (Legszebb cigány
népmesék 2.)

jelene fényképeken. Nyitva: kedden,
csütörtökön 16–18-ig.

n SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451

MÁRCIUS 12IG Haász Ágnes elek-

MÁRCIUS 34.: Parasztopera.
MÁRCIUS 5.: Lóvá tett lovagok (Tóth

András E.).

MÁRCIUS 67.: Yorick. (Deák T.).
MÁRCIUS 8910.: A sehova kapuja

(Pintér Béla).

MÁRCIUS 1213.: Bozgorok (Rusznyák G.).
MÁRCIUS 151617.: Orlandó (Csabai

Attila, bemutató).
A külön nem jelölt előadások 20
órakor kezdődnek.
KIÁLLÍTÁSOK
n ALBERTFALVI

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

Állandó kiállítások: Római ásatások, egyháztörténeti kiállítás,
iskolatörténeti kiállítás, Albertfalva
önállóságának évei 1819–1950-ig,
az Első Magyar Repülőgépgyár,
borgyűjtemény, középkori rom
Albertfalva területén.
A 185 éves Albertfalva múltja és

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

trografikus Térfigurák síkban c.
kiállítása. A kiállítás munkanapokon
14–18 óra között látogatható.
n BUDAPESTI

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

MÁRCIUS 9IG Istenes Emília képzőművész kiállítása, MÁRCIUS 10TŐL
30IG Csepregi György képzőművész

kiállítása.

n CONGRESS PARK

HOTEL FLAMENCO
Tas vezér u. 7.

MÁRCIUS 9TŐL 31IG Lehoczky

Krisztina festőművész kiállítása.
n FŐVÁROSI

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

MÁRCIUS 521IG Vasútmodell-kiállí-

tás naponta 10–18 óráig.

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

MÁRCIUS 5IG a bolgár Vladimirova

Milena iparművész és Zsenia
Bozukova festőművész kiállítása.

S. Takács Judit

MÁRCIUS 10TŐL 26IG Juha Okko finn

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

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

MÁRCIUS 4. 11.0015.00: Első csütör-

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

n RÉT GALÉRIA
Törökugrató u. 9 . T/F: 246-5253
MÁRCIUS 10IG Fenyves Mária

Annunziáta című festménykiállítása.
MÁRCIUS 13TÓL Pókos Szvetlana
festménykiállítása.
n SCHEFFER GALÉRIA
Kosztolányi D. tér 4.

MÁRCIUSBAN Csobán András festő-

művész kiállítása.

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 15–18ig. Csoportokat is szívesen látnak
előzetes bejelentkezés alapján.
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HIRDETÉS

TESTRESZABOTT KONYHA
A MINDENNAPOK
KÉNYELME.
Egyedi beépített szekrény,
konyha, irodabútor,
munkacentrumok
gyártása ergonómiai
szempontok szerint,
bármilyen stílusban.
Ingyenes felmérés,
tervezés.
TALÁLJUK KI EGYÜTT!

SOMOS ÉS TÁRSA

06/20/3402462, 06/20/2279223
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.
INGATLANOK értékesítése, bérbeadása, értékbecslése. Megbízható, gyors, teljes
körű ügyintézés. D. R. Pont Ingatlaniroda.
06/23/500-964, 06/30/9445-207.
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.
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.
ESZÉK utcában, 118 m2-es, kétgenerációs, felújított lakás 31,8 M Ft-ért eladó.
06/20/3648-676.
ALBERTFALVÁN 62 m2-es, tetőtéri,
kétszobás, igényes lakás 20,5 M Ft-ért
eladó. 06/20/3648-676.
KISGELLÉRTHEGYEN háromlakásos kockaház bővítésével kialakított, 2,5
szobás, kétszintes lakás, terasz-, kertkapcsolatos, negyvenmilliós irányáron eladó.
06/20/3513-141.
SCHWEIDEL utcára néző, első emeleti, felújítandó, kétszobás lakás 19,9 millió
irányáron eladó.
385-6815, 06/20/3513-141.
KOSZTOLÁNYI Dezső téren 60 m2es, 1+2 félszobás, felújított lakás, 17 M
Ft-ért eladó. 06/20/3648-676.
SAJÁT célra lakást keresek Gellérthegyen, Sashegyen. Kertes villaépületben,
100-150 m2, nagy belmagasság, garázs.
Tel.: 06/30/2519-884.
INGATLANOK közvetítése, értékesítés, bérbeadás a folyamatosan változó,
többezres kínálatból. Keresőknek ingyenes szolgáltatás. Teljes körű, gyors,
korrekt ügyintézés.
204-1028, 06/30/9347-070.
LAKÁSCSERE! Zuglói kétszobás, kéterkélyes, gyönyörűen felújított lakásunkat
cserélnénk nagyobb, erősen felújítandóra.
Panel kizárva! Értékegyeztetésnél ráfizethetek. 06/30/9345-785.
INTEREST Ingatlaniroda ügyfelei
rendelkezésére áll. Gellérthegy, Sashegy,
Sasad. 319-2525, 06/20/2303-016.
BEÉPÍTHETŐ tetőteret vagy lapos
tetőt vásárolnék készpénzért.
Tel.: 06/20/2146-518.

ELADÓ XI., Fegyvernek utcában kétszobás, ötödik emeleti, átlagos állapotú,
csendes öröklakás. Irányár: 11,5 millió Ft.
06/30/9311-211.
XI. KERÜLETI lakását, házát, telkét
gyorsan, szakszerűen értékesítjük.
Díjazás csak sikeres közvetítés esetén.
Ében Ingatlaniroda. XI., Karinthy F. út
4–6. 1/2. Tel.: 365-1900.
SZTREGOVA utcában kiváló beosztású (4 szoba+nappali), IV. emeleti,
kétszintes, klímás, vadonatúj lakás liftes
társasházban, garázzsal 36,9 M-ért eladó!
06/20/9240-040, 06/20/9240-020.
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.
SÜRGŐSEN keresek legalább 2,5-3
szobás kertes házat/házrészt, vagy
zöldbe ágyazott, erkélyes öröklakást a
kerületben. Minden megoldás érdekel.
06/70/5170-790.
XI., KELENVÖLGYBEN 90% készültségű, új, kétszintes, jó beosztású, 200 m2
lakóterű, körpanorámás családi ház, 5
erkéllyel, garázzsal eladó.
Irányár: 68 M Ft. 06/20/3939-689.
XI., MADÁRHEGYEN 2682 m2-es,
panorámás telek megosztva is eladó. 2
db kétlakásos épület építhető rá. Kiváló
befektetés. Tel: 249-3006.
XI., MADÁRHEGYEN keresünkkínálunk ügyfeleinknek eladó telkeket,
telekhányadokat. Közműszervezés, telekalakítás. Madárhegyi Ingatlaniroda.
Tel: 249-3006.
TÖRÖKBÁLINTON, csendes utcában, 2 generációnak alkalmas, 2 külön
bejáratú (110 m2+72 m2), tovább bővíthető családi ház 305 négyszögöl telekkel
eladó. 06/20/3712-918.
ÜGYFELEMNEK keresek téglaépítésű, egyedi fűtésű, 1,5-2 szobás, csendes
lakást 16 M Ft-ig, készpénzzel. 217-1353,
06/30/4061-836.

BÉRLEMÉNY
NAGYSZŐLŐS utcánál 110 m2-es
lakóterű ház, 80 m2-es raktárral 200 000
Ft-ért kiadó. 361-4287.
ELŐPATAK utcában új családi ház
két, szeparált szintje, szintenként kb. 120
2
m együtt vagy külön-külön lakásnak,
irodának kiadó hosszú távra. Kompletten
légkondicionált. T.: 06/30/2314-393.
KÜLFÖLDI turistáknak a MOM Park
mellett felújított apartman kiadó.
T.: 201-3252, 356-7867.
ELŐPATAK utcában, új családi házban, közvetlen kertkapcsolatos, részben
berendezett, teraszos, 50 m2-es, egyszobás, étkezőkonyhás lakás, kerthasználattal kiadó. Gépkocsibeállás igény esetén
biztosított. T.: 06/30/2314-393.
XI. KER., Beregszász úton 54 m2-es
lakás kiadó. 06/20/4452-455.
XI., ROZMARING utcában, új társasházban, 1+2 félszobás (erkély, terasz),
földszinti, kertkapcsolatos, bútorozatlan
lakás garázzsal, tárolóval kiadó. 110 000
Ft+rezsi. 319-1188, este.
BARTÓK B. út 152., I. emeleti, 22 m2es, bútorozott iroda kiadó. 48 E Ft+áfa.
06/20/2303-016

Vállalkozók részére:

Pénzforgalmi számlavezetés,
Vállalkozói bankkártya

Magánszemélyek részére:

Folyószámla vezetés, bankkártya,
hitelek folyósítása

Betét elhelyezés

ZEMPLÉN TAKARÉKSZÖVETKEZET
Budapest Egysége

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

KIADÓ kelenföldi, kertes családi
házunkban egyszobás, összkomfortos,
külön bejáratú, világos, 29 m2-es lakás.
Szépen berendezett, önálló telefonvonallal, kábeltévével, jó közlekedésnél. 50 000
Ft+rezsi, magánszemélytől! 204-1904.

GARÁZS
GARÁZS eladó! Sashegy, Bod Péter és
Oroszvég lejtő sarkán, belső, zárt udvari.
Irányár: 2,6 M. Tel.: 06/30/3998-520.
GARÁZS eladó a Kisgellérhegyi Csukló utcai garázsparkban 600 E Ft-ért.
T.: 06/20/9943-954.
ELŐPATAK utcában 27 m2-es, egyállásos garázs kiadó. T.: 06/30/2314-393.
XI., ECSED utcában teremgarázsban
hely kiadó. 06/20/9927-209.
NÁNDORFEJÉRVÁRI út 8.-ban kettő
kocsi részére garázs kiadó.
Érd.: 06/30/4941-934, 8–16-ig.

OKTATÁS
ÁLLAMILAG elismert dajka, pedagógiai asszisztens és gyógypedagógiai aszszisztens szakképzés. Kasza Szakképzési
Központ: 276-5918.
MATEMATIKA, fizika-, kémiaoktatás általános iskolásoktól egyetemistákig.
385-3280, Obádovics.
ANGOL, német-, francia-, spanyol-,
olaszórák igény szerint. 201-3139.
SZÁMÍTÁSTECHNIKA tanfolyamok:
Word, Excel, internet, gépírásoktatás.
212-8212.
JOGOSÍTVÁNYT autóra-motorra szuperintenzíven. Diákkedvezmény, részletfizetés. 203-3443. www.tigris-t.hu
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.
JOGOSÍTVÁNYOSOKNAK gyakorlóórák, kezdőknek jogosítvány Peugeot
206-al. 06/30/9607-559.
ANGOLNYELVTANÍTÁST vállal
nyelvtanár kezdő szinttől, gyerekeknek
is. Házhoz is megyek.
246-6869, 06/20/5176-873.
NYELVTANÁR németnyelv-tanítást
és nyelvvizsga-felkészítést vállal. Házhoz
is megyek. 246-6869, 06/20/5176-873.
MATEMATIKAOKTATÁS Kelenföldön magántanárnál, minden korosztálynak. 205-6732, Rudas Katalin.
JOGOSÍTVÁNY
autóra-motorra,
Pesten és Budán. Tandíj: 51 000-től.
203-1233.
KARATEOKTATÁS általános iskolásoknak a kerületben, több helyszínen.
06/20/3446-904.
NÉMETTANÍTÁST vállal Bécsben
tanult egyetemista. Tel.: 06/30/2247-711.
ANGOLTANÍTÁS brit anyanyelvűtől,
minden szinten 1500 Ft-tól/45 perc.
06/30/5561-563.
ANGOLTANÍTÁS kezdő szinttől gyerekeknek, felnőtteknek.
Tel.: 209-3175, 06/30/2540-414.
MATEMATIKUS középiskolásokat,
egyetemistákat tanít egyénileg! 365-2969.
MATEMATIKÁT, mechanikát, műszaki tárgyakat felső szintig mérnöktanártól.
Tel.: 246-2122.
SPANYOLÓRÁK nyelvtanárral minden szinten, Gellért térnél. Háznál is.
06/30/2417-213.
DISZLEXIA és koncentrációfejlesztés
a Skálánál. Délutáni tanulószoba, házifeladat-elkészítés. Iskola-előkészítő óvodásoknak. Korrepetálás minden tárgyból.
T.: 06/30/2309-428 v. 06/20/2518-457.
ZENEI játékos foglalkozás óvodáskorú
gyermekek részére a TIT Stúdióban.
Jelentkezés, tájékozódás telefonon:
386-0540.
MATEMATIKA, fizika, kémia középiskolásoknak, egyetemistáknak! Osztálytársaknak kedvezmény!
06/70/2189-000.
NÉMETOKTATÁS többéves, nyelvterületen szerzett tapasztalattal. Házhoz
megyek. 06/70/5518-526.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
VÍZVEZETÉKSZERELÉS!
Gebe.
Kisebb javítástól a teljes felújításig.
Csőrepedések, ázások megszüntetése.
Villanybojler szerelés és vízkőmentesítés.
Vízmérőszerelés, kerticsap-csere ásással.
Mosógép, mosogatógép-bekötés. Anyagbeszerzéssel, garanciával. Gebe László
vízvezeték-szerelő mester. 207-2850,
06/30/9420-064, 06/30/9492-052.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Gebe. Tisztítás, zsírtalanítás, gyökértelenítés, falbontás
nélkül. Korszerű gépekkel, több évtizedes
gyakorlattal, garanciával. 207-2850,
06/30/9420-064, 06/30/9492-052.

VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás
mester. 06/20/9344-664, 246-9021. Elmű
által minősített vállalkozás.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületieknek, azonnal. Falbontás nélkül,
több évtizedes gyakorlattal. 227-7210,
06/30/9400-748.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS,
csatornaszerviz! XI. kerületi gyorsszolgálat.
Lefolyótisztítás falbontás nélkül, azonnal.
Csatornák, lefolyók javítása, cseréje, építése. Vízvezeték-szerelés.
228-6193, 06/30/9210-948.
GÁZBOJLEREK, konvektorok, cirkók
javítása, villanybojler vízkőtelenítés, csapok, WC-k javítása azonnal, garanciával.
369-9406, 06/30/9248-010.
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat! Csőrepedések műszeres keresése, javítása,
duguláselhárítás hétvégén is, garanciával
06/30/9143-588.
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.
GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZÜNK
udvarias, jól képzett szerelőkkel áll ügyfeleinek rendelkezésére hétköznap és hétvégén 7–23 óráig. FÉG gyárialkatrész-bázissal. 06/20/9212-215, 06/30/4715-440.
VILLANYSZERELŐ. Kisebb munkákat is vállalok. 06/30/9476-036, 246-9953.
DR. GÁZ. Gázkészülékek javítása, karbantartása, cseréje, konvektorok javítása
garanciával. Fűtésrendszerek komplett
szerelése, javítása a legjobb áron.
T.: 06/30/9446-513.
VÍZVEZETÉKSZERELÉS, gázkészülék-javítás, duguláselhárítás. Hívjon
bizalommal: 402-0627.
VÍZFŰTÉS szerelés! Teljes felújítás,
ázások megszüntetése, készülékek javítása, cseréje garanciával. Balázs János,
épületgépész technikus.
Tel.: 362-4050, 06/20/9170-697.
GYORSSZOLGÁLAT. Vízszerelés,
csőtörés elhárítása, WC-tartály, csap
cseréje, bojler vízkőtelenítés, mosógépbekötés, vízóraszerelés tervezéssel.
S.O.S. duguláselhárítás.
T.: 233-2478, 06/20/9437-075.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
nonstop.
Csatornák, mosogatók, lefolyók tisztítása
falbontás nélkül.
T.: 233-2478, 06/20/9437-075.
VILLANYSZERELÉS, Györffy István:
lakásfelújítás, villanybojler, elektromos
fűtések, kaputelefon szerelése, hibaelhárítás. Telefon: 203-0134, 06/20/3210-295.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS. Mosogatók,
lefolyók gépi tisztítása falbontás nélkül.
T.: 230-4834, 06/20/9535-200.
VILLANYSZERELÉS!
Vállaljuk
lakóházi fővezetékek cseréjét, lakások
felújítását, kaputelefonok kiépítését. Elmű-regisztrált vállalkozás.
Tel.: 06/30/9215-065.
VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás
épületek, társasházak, hétvégi házak villanyszerelése. Malek Nándor: 06/20/9359-403.
VÍZSZERELÉS. Csapok javításától a
teljes felújításig. Beázások, csőtörések elhárítása. Tel.: 378-4649, 06/30/9332-115.
GYORSSZOLGÁLAT, villany-, víz-,
lakatosmunkák. Villanybojler, villanytűzhely, szaunaszakszerviz, nonstop
hibaelhárítás. 228-8306, 06/30/9513-828.
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, WC-k,
csapok, csőtörések javítása aznap.
Tel.: 215-0250. www.vizszereles.hu
FÉG gázkészülékek szakszervize, vízmelegítők, cirkók, konvektorok javítása
aznap. Tel.: 215-0250. www.gazszerviz.hu
VILLANYSZERELÉS gyorsszolgálat,
hibaelhárítás, javítások, felújítások még
aznap, garanciával.
455-0912. www.lakasszerviz.hu
LAKÁSSZERVIZ, víz-, gáz-, fűtésszerelés, villanyszerelés, vízszerelés, duguláselhárítás a bejelentés napján.
216-2603. www.lakasszerviz.hu
GÁZKÉSZÜLÉKEK cseréje, áthelyezése, javítása aznap, garanciával.
Tel.: 216-2603. www.futesszereles.hu
VILLANY, vízszerelés, bojlerek,
villámhárítók szerelése, javítása. Anyagbeszerzéssel, garanciával.
T.: 310-4018, 06/20/9152-678.
HAJDÚ villanybojlerek szakszervize itt
a kerületben. A készülék folyik, csöpög?
Hibáját elhárítjuk! Vízkőtelenítés, az elektromos hibaelhárítástól a felújításig, anódcserével, vízszereléssel és karbantartással
+ garanciával. A kiszállás díjtalan hétvégén is! Tel.: 319-1487, 06/20/4989-131.
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.
ERKÉLYBEÉPÍTÉS, rácsok, hevederzárak, ajtók, ablakok cseréje műanyagra falbontás nélkül, garanciával.
Mesterszintű munka és általános lakatosmunkák. 420-3095, 06/20/3846-723.
BÁDOGEMBER Bt. Vállalok új bádogos, tetőfedő- és szigetelési munkálatokat,
valamint javításokat is társasházaknak,
családi házaknak és közületeknek.
T./fax: 361-4505, 06/20/9349-281.
TETŐTŐL a pincéig! Lakás-, házfelújítás minden szakmában, kerületi
referenciákkal, magyar szakemberekkel.
Ingyenes árajánlattal, gyors kezdéssel.
Tétény-Épszer Kft.
226-4539, 06/20/9467-557.
LAKÁSFELÚJÍTÁS!
Szobafestés,
mázolás, tapétázás, gipszkartonszerelés,
alpintechnika, burkolás, parkettázás.
06/30/9678-431.
SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, gipszkartonozást vállal kft. fóliatakarással, bútormozgatással, garanciával.
06/70/3127-991.
LAPOSTETŐSZIGETELÉS 10 év
garanciával, referenciákkal. 4 Pillér Kft.
405-4603, 06/30/9315-495.
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.
CSEMPE, padlólap, márvány! Az
olcsótól az exkluzívig, valamint fürdőszobai felszerelések, szaniteráruk. A XI. és
XII. kerületekben ingyenes házhozszállítás. Piastrella Kft. 1113 Bp., Villányi út 46.
Tel./fax: 385-4349.
REDŐNYÖS munkák! Szúnyogháló,
reluxa, szalagfüggöny, harmonikaajtó,
napellenző készítése, javítása.
276-5827, 06/30/2129-919.
FAREDŐNYÖK (régi), reluxák felújítását, újak készítését vállalom.
Tel.: 06/20/9934-364.
RELUXA, redőny, napellenző, szalagfüggöny, roletta, rolós és fix szúnyoghálók, aluredőny motoros+távirányítós
kivitelben garanciával. Érdeklődni: Kiss
Zoltán. Tel.: 362-4112, 06/20/9575-038.

Piaci percek

Megjelent a csarnokban
a szőlő és a sárgadinnye
A legbiztosabb jele a közelgő tavasznak,
hogy megjelentek a Vásárcsarnokban
olyan – február elején még különlegességnek számító – gyümölcsök, mint
a gyönyörű, mag nélküli szőlő, vagy a
sárgadinnye. Igaz, ez utóbbi Brazíliából
„jött” és persze nem annyiba kerül, mint
mondjuk júniusban, de van. És finom…
A gyümölcsös és zöldséges pultok persze továbbra is roskadoznak a hazai termékektől, a hentesboltok is tele vannak

Áru megnevezés:

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

Ár: tól-ig (Ft)

180–360
760–840
380–600
740–860
240–420
798–890
120–220
460–800
90–200
700–800
380–1000
320–450
100–400
118–168
240–400
1080–1300
100–120

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

Áru megnevezés:

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

Ár: tól-ig (Ft)

98–200
900–1200
150–240
980–1200
250–550
1100
200–250
18–26
150–250
360–460
80–220
250–440
800–1200
200–240
160–200
250–280
160–200

HIRDETÉS

2004. MÁRCIUS 3. ÚJBUDA
MŰANYAG ablakok beépítése falbontás nélkül is. Biztonsági ajtók, hevederzárak, rácsok, zárpajzsok szerelése. Mavalux
Kft. IX., Bakáts utca 1. Tel.: 215-1490.
REDŐNY, reluxa, napellenző, szúnyogháló, harmonikaajtó készítése,
javítása. Csillag József
229-0319, mob.: 06/20/9841-742.
ÁCSMUNKÁK, tetőkészítés, zsaluzás,
állványozás, lépcső-, galéria-, padlástérbeépítés, szaletli készítése.
06/30/5878-666, 397-1625, este.
REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny,
szúnyogháló, napernyő készítése, javítása
rövid határidővel, garanciával.
T.: 213-2033, 06/30/9648-876.
LAKÁS, üzlet építés-felújítás egy kézben! Kőműves, festő, burkoló, víz-villany
szerelő, szigetelő munkák.
06/30/2119-441.
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
PARKETTALERAKÁST, csiszolást,
lakkozást, hajópadló-fektetést, -javítást
vállalok. Tel.: 06/30/2313-807.
MÜANYAG ablak, 5 légkamrás.
Megrendeléstől beépítésig 10 munkanap
alatt. 5 év garancia.
Érdeklődni: 362-4112, 06/20/9575-038
CSEMPÉZÉST, padlóburkolást vállalok rövid határidőn belül, garanciával.
206-3579, 06/20/5780-073.
RIASZTÓRENDSZEREK megtervezése, kivitelezése. Épületek, családi
házak, hétvégi házak.
Malek Nándor: 06/20/9359-403.
CSALÁDI házak, irodák, lakások,
társasházak átalakítását, felújítását,
homlokzatok utólagos hőszigetelését,
burkolómunkát, betonozást garanciával
vállalunk magánszemélyek és vállalatok
részére. 204-6793, 06/20/9346-993.
LAPOS tetők szigetelésének javítását,
felújítását, a csatlakozó bádogos, kőművesmunkákkal együtt garanciával vállalja
magánvállalkozó, referenciákkal.
204-6793, 06/20/9346-993.
KŐMŰVES, betonozási, járdaépítési,
utólagos szigetelési vagy egyéb kivitelezési munkákat vállalunk. 06/20/8022-313.
TAPÉTÁZÁST, festést, parkettacsiszolást, burkolást, takarítást garanciával,
ingyen fóliázással. 06/70/3188-790.
ASZTALOS, lakatosmunkák készítéstől a legkisebb javításig.
319-6349, 06/70/9414-349.
REDŐNYÖK, szalagfüggönyök, reluxák, harmonikaajtók, roletták, szúnyoghálók, napellenzők javítása, készítése
garanciával.
06/30/2328-475, 06/20/3540-518.
ASZTALOS vállal bútorkészítést
méretre, minőségi kivitelben és rövid
határidővel! Tel.: 06/20/3947-558.
25% KEDVEZMÉNNYEL napellenzők motoros és kézi kivitelben, napernyők, szalagfüggönyök, redőnyök, biztonsági ajtók készítése, javítása minőségi
anyagokból, korrekt áron, garanciával.
Szentgyörgyi Béla árnyékolástechnika.
Tel.:06/30/9966-871.
FÜRDŐKÁDAK (akril, lemez, öntvény), zománcleverődések teljes felújítása,
polírozása, zománcozása a legfejlettebb
technológiával.
Szentgyörgyi Béla, 06/30/9966-871.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
BOJLEREK javítása, cseréje 2 év garanciával (Hajdú 80L bojler 30 000-tól),
mosógépek, mikrósütők szakszervize.
Javításnál ingyenes kiszállás.
280-2685, 06/30/9346-473.
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.
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.
VILLANYBOJLEREK minden típusának javítása, szervizelése garanciával.
Gelka-Buda. 247-7077.
VILLANYBOJLER szakszerviz, javítás, vízkőtelenítés, csere aznap, garanciával. Tel.: 216-2603. www.lakasszerviz.hu
PORSZÍVÓK, háztartási kisgépek,
hordozható rádiók javítása nagy engedménnyel. 319-2008.
STELCZER Zsolt háztartásigép-szerelő vállalja mosógép, villanybojler, villanytűzhely, hőtárolós kályha megbízható
javítását garanciával, díjtalan kiszállással.
208-4187, 06/20/4191-329.
MOSÓGÉPEK, mosogatógépek gyors,
szakszerű javítása garanciával. Kiszállás
három órán belül, javítás esetén ingyenesen. T.: 285-6335, 06/70/3159-525,
06/20/2572-866.

GYERMEKJÁTSZÓHÁZ
Nálunk nyugodtan ebédelhet,
míg gyermekére
babysitter vigyáz a gyereksarokban.
Játékok, óriáskivetítő, műsor...
Szülinapi zsúrt is szervezünk!
Szombatonként 12 és 17 óra között
Asztalfoglalás: 381-05-22
Budapest, XI. Feneketlen tó
www.hemingway-etterem.hu
HEMINGWAY - AZ ÉLMÉNY
MINDENKIÉ

VARRÓGÉPJAVÍTÁS a helyszínen,
garanciával. 397-0246, 06/70/3131-414.

TVANTENNASZÁMÍTÓGÉP
SZÍNES televízió, videó, számítógép,
monitor helyszíni javítása garanciával,
hétvégén is! Aznapi ingyenes kiszállás,
nyugdíjasoknak 15% kedvezmény.
Hibabejelentés: 8–20-ig: 309-0418;
284-9003. Elektro Linea Szerviz, XI.,
Kaptárkő u. 10.
ORION, Videoton tévéjavítás! Villamosmérnök végzettséggel, garanciával!
06/20/5423-529, 06/20/5423-586.
TELEVÍZIÓJAVÍTÁS azonnal! (Orion, Videoton, ITT, Dual Schneider).
06/20/5423-529, 06/20/5423-586.
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.
PCgyorsszolgálat. Komputerek bővítése, komplett konfigurációk összeszerelése
stb. 208-4649, 06/30/2323-662, herosstudio.bt@chello.hu
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.
ANTENNASZERELÉS, javítás, bővítés, földi, műholdas, mikrós gyakorlattal,
akciók. 201-5368, 06/20/5376-281.
GRUNDIG, Samsung, Sony, ITT,
Orion, Videoton és minden egyéb televízió, videó javítása, garanciával.
Tel.: 06/30/9824-666, 275-6211.

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.
KÖNYVELÉS cégeknek, bérszámfejtés, tb-ügyintézés, adóbevallások készítése. Megbízható, pontos.
Tel.: 06/20/5335-696.
IDŐSEK otthonába történő elhelyezések teljes körű ügyintézése.
Tel./fax: 303-2011, 06/30/9820-322.
SZŐNYEGTISZTÍTÓGÉPkölcsönzés
házhozszállítással, ablaktisztítás, nagytakarítás azonnalra. Irodatakarítás, szőnyeg-, kárpittisztítás helyszínen. 420-5830,
06/20/9815-412, 06/30/4179-525.
KERT, telektakarítás, favágás, galylyazás, kertrendezés, bozótirtás, egyéb
kert-telekkel kapcsolatos munkák, garanciával. Tel.: 273-0369, fax: 384-0556,
06/20/9475-830.
RUHAJAVÍTÁS, fénymásolás, kulcsmásolás, hirdetésfelvétel. 1117 Irinyi
József u. 32. T.: 06/20/2179-147.
TAKARÍTÁS! Irodaházak, társasházak, intézmények, lépcsőházak,
magánlakások teljes körű takarítása garanciával. Tel.: 273-0369, fax: 384-0556,
06/20/9475-830.
FUVARVÁLLALÁS zárt, dobozos
3x2x2 m rakterű kistehergépkocsival
Budáról! Sziráki.
Telefon: 395-1217, 06/70/3161-533.
KÖNYVELÉS, bérszámfejtés, adóbevallások készítése cégeknek, vállalkozóknak. 249-3229, 06/20/9193-800.
KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen!
Ingyen biztosítunk pótkocsit, dobozokat!
Bauer-Teher. 281-1881.

TÁRSASHÁZAK közös képviselete
szakképesítéssel, 10 éves gyakorlattal.
06/30/9040-803. thiroda@freestart.hu
KÖNYVELÉS, könyvvizsgálat, bérszámfejtés, adótanácsadás, adóbevallások
elkészítése, hitelbírálatok előkészítése,
vagyonértékelés gazdasági társaságok
részére. Tel.: 382-7060.
REGISZTRÁLT mérlegképes könyvelő
7 év gyakorlattal mindenfajta könyvelést
vállal, visszamenőleg is, beszámolók
készítésével, tanácsadással, tb- és APEHképviselettel, korrekt áron.
T.: 06/20/3370-931.
KISMAMARUHÁK, kertésznadrágok,
nadrágok, kötényruhák, fürdőruhák, tunikák készítőtől kedvező áron kaphatók.
Tel.: 203-4979, Tóth Györgyné.
TÁRSASHÁZKEZELÉS! Kerületi kft.
referenciával, teljes körű háttérrel társasházkezelést vállal.
204-0765, 06/20/9578-545.
TÁRSASÁGOK
könyvvizsgálatát,
adószakértését, könyvelését, bérszámfejtését és teljes körű tb-ügyintézését
vállalja a több mint 10 éves tapasztalattal
rendelkező Karakai Kft. Érdeklődni az
alábbi telefonszámokon lehet: napközben
246-9653, este 06/23/424-831.
GYÜMÖLCSFÁK, szőlők metszése,
permetezés, fűvetés, fűnyírás, vízelvezető
árkok elkészítése. Lépcsőház-takarítást,
házak kertgondozását, időszaki munkáit
hosszú távon, vidéken is vállalom.
Tel.: 06/70/2023-791.
KERTÉPÍTÉST, kertápolást, szerves
trágyázást, permetezést, kertfelújítást
vállalunk garanciával, kedvező áron.
06/30/2236-103, 06/23/422-922.
TÁRSASHÁZAK közös képviseletét
szakképesítéssel vállaljuk.
Tel.: 06/20/5165-064, 385-6249.
BŐRRUHÁZAT javítását, átalakítását
vállalom. Tel.: 385-6249, 06/20/5165-064.
KÖNYVELÉS, adótanácsadás, adóbevallás társaságok, egyéni vállalkozók,
magánszemélyek, társasházak részére a
MOM Park közelében. Kettős könyvelésre
áttérés! 2004-es szerződés esetén 2 hónap
díját elengedjük.
224-0433, mjbalanszkft@vnet.hu
KERTSZERVIZ, kerti munkák, kerítésfestés, fakivágás, járdakészítés, egyebek.
06/30/4186-663. gold333@freemail.hu
IRODÁK, intézmények, társasházak
precíz takarítása, ablaktisztítás referenciákkal. 06/30/4289-613.
KÖNYVELÉS társaságok, vállalkozók,
társasházak, lakásszövetkezetek részére.
Bérszámfejtés, bevallás készítése. Első
hónap ingyenes.
Tel.: 203-1168, 06/30/4610-105.
FÉNYKÉPEZŐGÉPJAVÍTÁS garanciával, Gazdagréten. H–P.: 10–18-ig.
T.: 246-8915.
VARRÓNŐ vállal igazítást, alakítást,
új modelleket. Tel.: 06/70/2511-488.
ÜGYINTÉZÉST,
adminisztrációt
vállalok lakásomon is, számlaképes frissnyugdíjasként. Nagy gyakorlattal: pénzügy, könyvelés-előkészítés, munkaügy.
E-mail: hajdu.sandorne@chello.hu

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
LEINFORMÁLHATÓ
szakember
vásárolna régi festményeket, ezüsttárgyakat, szőnyeget, bútorokat, porcelánt,
órákat, hagyatékot. Tel.: 220-5446.
DETREFERENCZY Antikvitás, a
Gerbaud Átrium-termében megrendezendő tavaszi árverésünkre felveszünk:
festményeket, porcelánt, ezüstöt, üveg
Zsolnay-, Gorka-tárgyakat, Kovács
Margit-figurákat. Arany és köves érszereket, karórákat, faszobrokat. Kp. és előleg
nem akadály. Felvétel: 1056 Bp., Váci utca
51. 317-7743, 06/30/9423-993.
JOSEPHJOSEPH a helyszínen, készpénzért, magas áron vásárolok: bútorokat, garnitúrákat, festményeket, órákat,
vitrindísztárgyakat, ezüstneműket, csillárokat, tükröket, szőnyegeket, varrógépet,
zongorát, írógépet, szőrméket, teljes
hagyatékot, lakásfelszámolást.
T.: 280-3619 v. 06/20/9326-495.

ÁLLÁS
ÚJONNAN nyitó, német rt. keres képviselete ellátására vezetőt és oktatókat.
06/30/2586-673.
A GLS Hungary Kft. munkatársakat
keres XI. kerületi csomagszortírozó üzemébe nehéz fizikai munkára. Munkaidő:
hétköznap du. 16.00–24.00-ig. Jelentkezés
telefonon Tóth Györgynél, minden nap
16.00–18.00 óra között. Tel.: 371-2160.
DIÁKOKNAK, tanároknak mellékjövedelem. Részletek után érdeklődjön
telefonon! 203-1233.
FRISSNYUGDÍJAS, műszaki végzettséggel 4–6 órás állást keres.
T.: 06/20/8046-745.

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

11
SZÉPSÉGÁPOLÁS

PEDIKŰRÖS házhoz megy! Talpmaszszázs.
Tel.: 203-5431, mobil: 06/30/5537-947.
MASSZÍROZTASSON akár otthonában is, profival. 06/30/2121-339.
Energiamasszázs nőknek.

TÁRSKERESÉS
ÉRTELMISÉGIEK, vállalkozók színvonalas társközvetítője, fergeteges rendezvényekkel, programokkal.
269-4589, Kiss Etelka.
KULTURÁLIS programokhoz 45 éves
nő társat keres. Tel.: 06/70/2511-488.

SIKLÓS és VIDÉKE
TAK ARÉKSZÖVETKEZET
Budapest, XI., Fehérvári út 89-95.
Telefon: 382-1600 – 382-1605-ig

Takarékszövetkezetünk az alábbi szolgáltatásokkal várja a
Lakossági és Vállalkozói Ügyfeleket:
- Kedvező betétkonstrukciók,
- Költségmentes könyves betétek
- Előnyös, gyors hitelfelvételi lehetőség
- Minden igényt kielégítő bankkártya
- INGYENES, megbízható „Homebank” szolgáltatás
- ATM szolgáltatás
- Alacsony díjtételek
- Gyors, rugalmas ügyintézés

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.
ELTARTÁSI szerződést, életjáradékot
kötnék idős személlyel. Leinformálható,
középkorú hölgy. Tel.: 220-5446.
ELADÓ pianínók legolcsóbban, felhangoltan, garanciával, szállítással.
Hangolás, javítás. Tel./fax: 209-3247.
HASZNÁLT műszakicikk-üzletünk az
új esztendőben is tisztelettel várja vevőiteladóit. Fadrusz u. 31. Tel.: 365-8252.
ÚJ, külföldi kanapé olcsón eladó.
Telefon: 310-0097, este.
BABA és gyermekruhavásár az FMHban március 21-én 9–13-ig, ahol márkás
új és alig használt ruhák közül vásárolhat.
Szeretettel várjuk.
www.babaholmi.hu, 06/20/9859-762.
ÖRÖMTELI, karitatív munka kisgyermekes családoknál. Az Otthon Segítünk
Szolgálat szülői tapasztalattal, heti 4 óra
szabadidővel rendelkező, derűs, pozitív
életszemléletű, önkéntes munkatársakat
keres. Számukra 40 órás, ingyenes felkészítő tréninget tartunk.
Info: 209-3430, 06/30/4495-394.

GYÓGYÁSZAT
FOGSORKÉSZÍTÉS szükség esetén
lakásán. Javítás munkaszüneti napokon
is. Budafok, Árpád u. 45. 226-2792.
NAGY gyakorlattal és referenciával
rendelkező, szakképzett magán ápolónő
betegápolást vállal. Házhoz megyek.
Érdeklődni: 06/20/3784-103.
BELGYÓGYÁSZ szakorvos, akupunktőr rendelését megnyitotta. A
terápia alkalmas a dohányzásról való
leszoktatásra, reumatikus fájdalmak
csillapítására stb. Cím: 1113 Budapest,
Edömér utca 4. I. em. 3.
Tel./fax: 385-0601,
mobil: 06/30/3734-540.
INTIMTORNA® tanfolyam indul
Farkasréten, Újpesten és a Kamaraerdei
Közösségi Házban. Rusznák Tiborné.
249-3185, 06/30/3106-994,
ww.sargavonal.hu/intimtorna
PÁNIKBETEGSÉG,
depressziós,
kényszeres, fóbiás állapotok, kezelése,
segítség krízishelyzetekben. Egyéni és
családterápia, relaxációtanítás. Mentálhigiénés Központ Pszichoterápiás
Intézet, 1115 Tétényi út 18. 203-7589.
www.home.hu.inter.net/mentalhi

BETÉT kamata: évi 11 % (EBKM 11,15)
5M Ft feletti egyösszegű 3 hónapos lekötött betét után kamatprémium.
Kérjük, keresse fel személyesen Takarékszövetkezetünket,
vagy várjuk érdeklődését a fenti telefonszámokon.
www.siktak.hu

Támogassa iúságunk
keresztényi és családcentrikus
szellemű nevelését!

Kérjük, hogy személyi jövedelemadója
1 %-át ajánlja az

Alapítvány a
Budai Ciszterci
Szent Imre Gimnázium
Fenntartásának Támogatására.
Az alapítvány adószáma: 18232699-1-43
OTP-nél kezelt számlaszáma: 11711034-20850979

Köszönjük!
HARMÓNIA Gyógytorna Stúdió:
gerinctorna gyerekeknek, felnőtteknek.
Tartásjavítás, hát-, derékfájdalmak,
csontritkulás korszerű mozgásterápiája
egyéni vagy kis létszámú csoportokban.
Műtét utáni rehabilitáció. XI., Tarcali u.
19. T.: 06/20/9352-347.
DR. SZEKERES Tamás, klinikus
állatorvos kérésére kedvencét otthonában
vizsgálja, kezeli, és védőoltásban részesíti.
Elérhető a Topvet számain: 227-7326,
424-0457, 06/30/9500-861.
GERINCPROBLÉMÁK
egyéni
gyógytorna kezelése! Gerincferdülés,
Scheuermann, csontritkulás mozgásterápiája. 06/20/9983-955.

ETELE Egészség Centrum. XI., Etele u.
44/b. Bejelentkezés:204-1600, üzenethagyás:205-7587. Testi-lelki eredetű problémák
gyógyítása magas szinten. Akupunktúra:
fogyás tornagyakorlattal, akupresszúra: testi-lelki problémákra, masszázs: antistressz,
frissítő. Candidagomba, allergia panaszok
gyógyítása. Dr. Tatjána Szmirnova, parapszichológus, H–P, 10–18-ig.
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.

Az INNOSTART NÜIK Alapítvány

inkubációs programja keretében pályázatot hirdet
elsősorban

high-tech cégek fizikai és virtuális inkubálására
Pályázatot nyújthatnak be a kezdő, elsősorban

SZÁMÍTÁSTECHNIKA, GÉP ÉS MŰSZERIPAR,
BIOTECHNOLÓGIA ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

területén tevékenykedő innovatív vállalkozások, vagy innovatív projekttel rendelkező
magánszemély, illetve prekompetitív szakaszban lévő K+F projektekkel rendelkező
vállalkozások. A pályázat tartalmazza a vállalkozás tevékenységének és/vagy az innovatív
projektnek a tartalmi leírását, az igényelt szolgáltatások mennyiségét és tartalmát, valamint
az elérni kívánt cél leírását, magánszemély esetében a vállalkozásba szerveződés feltételeit.
A pályázatokat két példányban 2004. március 30-ig postai, vagy elektronikus úton
kell eljuttatni az INNOSTART Alapítvány székhelyére

1519 Pf. 426, innostart@innostart.hu

További információk az Innostart honlapján (www.innostart.hu) találhatók.
Budapest, 2004. január 12. Innostart Kuratórium

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

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

RENDELJEN MÉG TAVALYI ÁRON!

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

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

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