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Széchenyi élete
képeslapokon
A jeles államférfi, Széchenyi
István életét és munkásságát
137 képeslapon bemutató
kiállítás nyílt a Kelenvölgyi
Közösségi Házban az 1848-49es forradalom és szabadságharc évfordulójának alkalmából. (Írásunk a 13. oldalon.)

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

A XI. KERÜLET POLGÁRAINAK KÉTHETI KÖZÉLETI LAPJA

XIV. ÉVF. 6. SZÁM

Támogatás

Új rendelő

Pilinszky-est

Lakás- és lakóépület felújítás, panelprogram: az
önkormányzat többszázmillió forintot ad.

Márciustól a Tétényi út 18.
szám alatti rendelőben teljes körű hatósági állatorvosi
ügyelet működik.

Meditáció címmel Dóczy
Péter egész estét betöltő
emlékműsort állított össze
a költő műveiből.
cikkünk a 13. oldalon

cikkünk a 4. oldalon

cikkünk a 3. oldalon

A XI. kerület vezetése elkötelezett a sport mellett

A nemzeti minimumban meg kell egyezni

Újbuda sportolóit köszöntötték

Medgyessy Péter a Műszaki Egyetemen

Immár hagyomány, hogy Újbuda
önkormányzata köszönti azokat a
XI. kerületi élsportolókat és edzőket, akik az előző évben kiemelkedő eredményeket értek el.
A 2004-es díjkiosztóra március
10-én került sor.

Zih Zsolt

Az európai uniós csatlakozással
összefüggő feladatokról, s az oktatással kapcsolatos elképzelésekről
beszélt Medgyessy Péter miniszterelnök március 10-én a Budapesti
Műszaki Egyetemen tartott fórumán, ahol a fiatalokkal találkozott.
Acsatlakozássalkapcsolatoskihívásokról szólva leginkább a hazai politikai
erők együttműködésének fontosságát
hangoztatta a miniszterelnök. Ha
sikerül megteremteni a szükséges
intézményrendszert, az elkövetkezendő két évben 1350 milliárd forint áll
rendelkezésre az unión keresztül; míg
2005 márciusáig el kell dönteni, hogy a
kormány milyen irányba kívánja vinni
a hazai gazdaságot 2007 és 2013 között.
A hétéves ciklus alatt Magyarország
30 milliárd eurót hívhat le az unió
kasszájából. Mindehhez azonban a
politikai erők együttműködése szükséges. – Nem feltétlenül kell szeretnünk
egymást, nem kell egymás karjaiba
omlanunk, de van egy nemzeti minimum, amelyben muszáj megegyezni
– jelentette ki. Úgy vélte, az Európai
Parlamentben a 24 magyar képviselő –
a hatékony munka érdekében – amúgy
is rá lesz szorítva az együttműködésre.
Meglátása szerint a csatlakozás
kapcsán az ország alkotmányos rendszerét is meg lehet vizsgálni – e területen a kisebb parlament megteremtését, s a köztársasági elnök közvetlen
megválasztását lehetővé tevő rendszer
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Medgyessy Péter: a képzés feleljen meg a piaci elvárásoknak

kidolgozását vetette fel. Beszédének
második felében rátért a fiatalok helyzetével, s az oktatás rendszerével kapcsolatos kérdésekre. Hangsúlyosnak
nevezte, hogy a képzés megfeleljen a
piaci elvárásoknak, s a felnőttképzés
biztosítsa a munkaerő versenyképességét. A kormányzat arra törekszik, hogy
az egyetemek köré kutató-fejlesztői
bázisok létesüljenek, hiszen ez esetben
helyben van a megfelelően képzett, s
viszonylag alacsony díjazási igényű
munkaerő.
A Franciaországgal létrejött megállapodás értelmében a Szegedi Egyetem

köré létesül egy ilyen centrum. Az oktatási miniszterrel folytatott megbeszélései után úgy látja, van esély rá, hogy
legalább egy (nem feltétlenül az első)
diploma megszerzése ingyenes legyen;
hogy a költségtérítéses rendszerben
– szigorú visszafizetési feltételek mellett
– kétszeres diákhitelt lehessen igénybe
venni; hogy az ötezer, külföldi egyetemen tanuló diák is kaphasson diákhitelt; s hogy a külföldön tanuló diák
magával vihesse a képzési normatívát
– ha a Magyarországon tanuló külföldi
diákok is ugyanezt teszik.

2003 legeredményesebb újbudai
élsportolóit és edzőiket Molnár Gyula
polgármester, Görög András alpolgármester, Balázs György sporttanácsnok
és Nagy József, a sport és üdülési
csoport vezetője köszöntötte az önkormányzat nagytermében. Elsőként
Molnár Gyula szólt az egybegyűltekhez. A polgármester hangsúlyozta,
hogy a XI. kerület vezetése elkötelezett
a sport mellett. Ezt bizonyítja az is,
hogy az idei költségvetésben mintegy
kétszázmillió forint van elkülönítve
az élsport, a tömegsport és diáksport
támogatására. A városok, kerületek
nevének öregbítéséhez is nagyban

hozzájárulnak a sikeres sportolók
– fogalmazott Molnár Gyula. Köpf
Károly, a Magyar Olimpiai Bizottság
szakmai igazgatója a sportolók mellett
a kerület vezetését is méltatta, mert
meglátása szerint Újbudán magas
szinten művelik és támogatják a
sportot. Köpf Károly kiemelte: nagyon
fontos lenne elérni, hogy minél többen
felfedezzék a mozgás örömét, ám ehhez példaképek kellenek. Manapság
a kereskedelmi televíziók álhősökkel
árasztanak el minket, holott az igazi
hősök az olimpikonok, akik egész életüket az élsportra tették fel, és rengeteg áldozatot hoztak a sikeres szereplés
érdekében.
Köpf Károly, a MOB szakmai
igazgatója emlékeztetett arra, hogy
idén olimpia lesz, és reményét fejezte
ki, hogy jövőre olimpiai bajnokokat
köszöntet majd az újbudai önkormányzat nagytermében.
folytatás a 16. oldalon

Móricz Zsigmond Emlékbizottság alakult Újbudán

Emlékév – szoboravatással
Móricz Zsigmond (1879–1942) születésének 125. évfordulóját ünnepeljük idén. A jeles jubileum méltó
megünneplésére március 11-én
Móricz Zsigmond Emlékbizottság
alakult Újbudán.

Móricz Zsigmond Társaság társelnöke
lett. A 30-as években kerületünkben
élő íróról nevezték el Újbuda egyik
közlekedési csomópontját, ahová a bizottság tervei szerint egy egész alakos
Móricz-szobor kerül majd. Az ehhez

(regényi)

Beruházások és rekonstrukciók a fővárosban

Kioszkátadás

Megújuló gellérthegyi sétányok

Elektronikus
ügyintézés

Révész Marianna

Számos – Újbudát is érintő – 2004-es felújításról és beruházásról tartottak sajtótájékoztatót a Városházán. A főváros idei tervei között szerepel
a Leányka utcai felüljáró, a Kamaraerdei út, a gellérthegyi sétányok, a
Budaörsi úti főnyomócső és a Rudas Gyógyfürdő felújítása is.
cikkünk a 3. oldalon

A két kioszkon nemcsak hasznos és
fontos információk találhatók, de
lehetőség van arra is, hogy egyes ügyiratokat már a várakozás alatt kitöltsenek az ügyfelek, amit az ügyintézőnél
már csak alá kell írni.
A kioszkok mintapéldányát és
a szoftvert, amelyet a Capsys Kft.
fejlesztett ki, a TÖOSZ konferenciáján Kovács Kálmán informatikai
miniszternek is bemutatta Molnár
Gyula, Újbuda polgármestere. Az
önkormányzat azt szeretné, hogy a
kerületben ne csak az ügyfélszolgálaton működjön ilyen kioszk.
A közeljövőben a kerület több forgalmas középületében is elhelyeznek
hasonló berendezést.
interjúnk a 3. oldalon

Révész Marianna

A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége (TÖOSZ) konferenciájával egy időben helyezték
el a XI. kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalában azt a két
ügyfélszolgálati kioszkot.

Június 27-én Tiszacsécsén kezdődik az ünnepi program

A XI. kerületi Önkormányzat és az
Újbuda XI. Baráti Kör Közhasznú
Egyesület által alapított emlékbizottság a mórizci életmű minél
szélesebb körben való terjesztését, a
művekből áradó üzenetek, áthallások közvetítését vállalta magára. Az
alakuló ülésen megjelentek egyöntetű
beleegyezésével, az emlékbizottság
elnöke Molnár Gyula, Újbuda polgármestere, társelnöke, Kalász Márton
az Írószövetség elnöke, Angyalossy
Gergely, az MTA Irodalomtudományi
Intézet – Modern Irodalom részlegének osztályvezetője és Móricz Imre, a

szükséges 10 millió forintot a helyi
önkormányzat a fővárossal közösen
biztosítja. Varga Imre Kossuth-díjas
szobrászművész, saját óbudai magángyűjteményében található alkotását
ajánlotta fel a nemes célra. A tervek
között szerepel színházi és pódiumi
előadás,szimpózium,képzőművészeti
pályázat és kiállítás, prózamondó verseny, olvasótábor, valamint új Móriczkötetek bemutatása.
Az emlékévet június 27-én,
Tiszacsécsén nyitják meg, Hiller
István miniszter fővédnökségével.
S. Takács Judit
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ÖNKORMÁNYZAT

Kitüntették Görög András alpolgármestert

Az APEH közleménye

fővárosiönkormányzatiképviselő
tart fogadóórát. A Fidesz XI. kerületi szervezete minden hétfőn
11–18 óráig ügyeletet tart.
Ugyanitt minden keddenként
14–16 óra között dr. Oláh András
Sándor ügyvéd ingyenes jogi
tanácsadást tart.

Jól működő polgári védelem Nyakunkon az
SZJA-bevallás

A XI. kerület közbiztonsággal
foglalkozó alpolgármesterét a
„Budapest Főváros polgári védelme érdekében kifejtett kimagasló
tevékenységért” jutalmazták.

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
A PÁRBESZÉD FOLYTATÓDIK

Március 25-én, csütörtökön 17
órakor Molnár Gyula polgármester, országgyűlési képviselő
nyilvános fogadóórát tart az
Albertfalvai Közösségi Házban
(XI., Gyékényes u. 45–47.).
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

országgyűlési
képviselő (MSZP) Március 25én, csütörtökön 17 órától tartja
fogadóóráját a Bartók Béla út 19.
szám alatti klubban (bejárat a
Mészöly utca felöl).
DR. CSAPODY MIKLÓS (MDF)
Minden szerdán 18 órától tartja
fogadóóráját az MDF kerületi
székházában (Bartók B. út 61.).
WIESZT JÁNOS önkormányzati
képviselő Március 25-én, csütörtökön 17 órától tartja fogadóóráját a Bartók Béla út 19. szám
alatti klubban (bejárat a Mészöly
utca felöl).
SZABÓ VILMOS

Görög András a többi kitüntetettel
együtt március 8-án a Városháza dísztermében vehette át az emlékplakettet
a Fővárosi Polgári Védelem állománygyűlésén. Görög András alpolgármestertől nem áll távol a polgári védelem,
hiszen évek óta önkéntes speciális
mentőként részt vesz a katasztrófaelhárításban itthon és külföldön is.
A XI. kerület polgári védelméről
az alpolgármester elmondta, hogy
jól működik – a kerületi parancsnok,
Schmidt György alezredes is elismerésben részesült. Az elmúlt években a
polgári védelemre leginkább a Bartók
Béla út építkezésekor volt szükség,
hiszen számos fel nem robbant II. világháborús lövedék került napvilágra.
Emellett több tűzesetnél is szerepet
kellett vállalniuk a polgári védelmi

Eddig az időpontig azoknak a magánszemélyeknek kell a bevallást elkészíteniük, akik 2003. évben adóköteles
jövedelmet szereztek, és az adójukat
nem a munkáltatójuk állapítja meg.
Nincs bevallási kötelezettségük
akkor, ha kizárólag adómentes jövedelmet szereztek, vagy a nyugdíjon
kívül más jövedelmük nem volt.
Akkor sincs bevallási kötelezettségük,
ha kizárólag adóterhet nem viselő
járandóságnak minősülő jövedelmet
(pl. gyes, a nevelőszülői díj, a szociális
gondozói díj évi 48 ezer forintot meg
nem haladó része) szereztek.
Az adóbevallás elkészítése során
a kitöltési útmutató utasításait kell
követni, de legjobb, ha kérdéseikkel az
APEH ügyfélszolgálatához, vagy más
szakemberhez fordulnak.

Görög András

szakembereknek. A XI. kerületben
nemrég készült el az a katasztrófaszálló, ahol azokat tudják ideiglenesen
elhelyezni, akiknek lakása valamilyen
katasztrófa – pl. tűz, gázrobbanás
– miatt lakhatatlanná vált.
(n. n.)

MDFPROGRAM

Március 23-án, kedden 18 órakor
az MDF kerületi székházában
(XI., Bartók Béla út 61.) Katona
Kálmán, a párt fővárosi képviselője tart előadást „A magyar gazdaság helyzete az uniós csatlakozás tükrében” címmel. Az MDF
XI. kerületi szervezete továbbra
is vár könyvadományokat a délvidéki Kishegyes általános iskolája részére. A könyvek leadhatók
fenti címen 15–20 óra között.
FIDESZ ÜGYELET ÉS JOGSEGÉLY

Március 18-án, 17 órakor a
párt kerületi székházában (XI.,
Budafoki út 9–11.) Sasvári Szilárd

A Munkáspárt kerületi szervezete
hétfőn 13–16, szerdán 10–16 és
csütörtökön 10–13 óráig tartja
nyitva irodáját (XI., Bartók Béla
u. 79.). Ugyanitt ingyenes szépirodalmi kiskönyvtár várja az
érdeklődőket.
Március 22-én, hétfőn 16 órakor a
XII. ker. Művelődési Központban
(XII., Csörsz u. 18.) író-olvasó találkozót rendeznek, ahol Moldova
György bemutatja és dedikálja A
gyávák bátorsága c. új könyvét.
MIÉPPROGRAM

Március 25-én, csütörtökön
18 órakor a Magyar Igazság és
Élet Pártja kerületi irodájában
(XI., Bartók B. út 96.) Károvits
Tamás újságíró „Mi magyarok
és az unió, azaz mindent újra
kell gondolnunk 90-től” címmel
tart előadást a soron következő
MIÉP-esték keretében.
Ugyanitt minden kedden 14.30–
16 óra és csütörtökön 9–11 óra
között dr. Csigi Zsolt ügyvéd tart
ingyenes jogsegélyszolgálatot.

Múlt és jelen: jubileumi események

Jubileum Albertfalván
Jubileumi eseményeket rendeztek
február 29-én és március 1-jén a
185 éves Albertfalván.
A kétnapos rendezvénysorozat első napján a Pentele u. 8 szám alatti
Albertfalvi Helytörténeti Gyűjtemény
és Iskolamúzeumban, nagyszámú érdeklődő jelenlétében Szesztay András,
az önkormányzat kulturális bizottságának elnöke tartott megemlékezést.
Másnap Molnár Gyula polgármester
köszöntőjével avatták fel a Szerémi
út–Kondorosi út kereszteződésében az
Albertfalvi Emlékkövet.
A múlt páratlanul gazdag emlékei

zeumigazgatónak ünnepélyesen is
átadta az Albertfalvi Aranykönyvet.
Az egyesület régóta tervezte, hogy az
évfordulóra Aranykönyvben örökíti
meg a legfontosabb emlékeket, adatokat, tudnivalókat Albertfalváról.
Tizenkét éves gyűjtőmunka eredménye az Aranykönyv.
Beleznay Andor igazgató, megköszönvén az Aranykönyvet, a jelenlevőket
a másnapi ünnepélyes emlékkőavatásra invitálta. Az Újbuda kérdésére
válaszolva elmondta: a múzeum kezdeményezésére az önkormányzattal
közösen csináltatták meg az emlékkövet; a költségek egyötödét a múzeum,

BIBÓS JOGSEGÉLY

Az emlékkő az alaprajzzal

sok kezdődnek, az egykori gyárterületen új lakások, irodaépületek épülnek
fel. Az épületről fellelhető összes információ az Albertfalvi Helytörténeti
Gyűjtemény és Iskolamúzeumban
(XI. Pentele utca 8.) megtekinthető.
Az emlékkő Fáskerti István szobrászművész alkotása.
D. A.–P.F.

SZDSZPROGRAMOK

Helytörténeti kiállítás készül

Őrmező múltja
Zih Zsolt

Minden hó első keddjén 17 órától jogi tanácsadás az SZDSZ
kerületi székházában.(XI., Ecsed
utca 13.) Ugyanitt újra indul a
„Liberális Klub”, melynek keretében aktuális politikai kérdésekről
beszélgetnek a jelenlévők. Az első
ilyen alkalom: április 6. 18 óra.
Március 23-án, kedden 18 órától Jazz és blues barátok klubja.
Várják a vendégek kedvenc lemezeit is!

A MUNKÁSPÁRT HÍREI

Révész Marianna

A Polgármesteri
Hivatal ügyfélfogadási rendje

Március 22. az utolsó nap, amikor
a személyi jövedelemadót még
határidőben bevallhatjuk.

Beleznay Andor az albertfalvai Aranykönyvvel

fotókon, maketteken és kiállítási tárgyakban megtestesülve láthatók az
Albertfalvi Helytörténeti Gyűjtemény
és Iskolamúzeumban. Az egyik tabló
azt ábrázolja, hogy 1915-ben milyen
körülmények között kezdődött el
Albertfalván a repülőgépgyártás. Egy
makett pedig azt mutatja be, hogy a
Duna mentén milyen módon létesült a
magyar repülés bázisa a Szent Gellért
tértől egészen Érdig. Egy nagymama
kisiskolás unokájának mutatja azokat
a használati tárgyakat, melyeket egykor, fiatal lányként még ő is használt
a háztartásukban.
Szesztay András, a kulturális bizottság elnöke a nagyszámú megjelentet köszöntve elmondotta: Albertfalva
múltja, kultúrája nélkül nem tudnánk
Európához csatlakozni, de Európa
sem létezne Albertfalva nélkül.
Ezt követően Sarkadi Nagy
Emília, az Albertfalvi Polgárok
Körének elnöke Beleznay Andor mú-

négyötödét az önkormányzat állta.
Március elsején, a jubileumi események második napján Albertfalva
egyetlen ismert középkori épületéről,
illetve a városrész alapításának 185.
évfordulójáról emlékeztek meg.
A Kondorosi út és a Szerémi
út sarkán felavatott emléktábla egy
olyan, ma már nem látható épület
romjai felett áll, amelyet a régészek
véleménye szerint a 15-16. században
építettek.
Az épület funkciója – mint ahogy
az az avatáson Beleznay Andor előadásából kiderült – nem ismert, a szakemberek vagy templomnak, vagy erődítménynek gondolják. Az emléktábla
a ma ismert alaprajzot mutatja be. Az
emlékkő avatásakor Molnár Gyula
emlékeztetett arra, hogy a múlt ismerete nélkül a jövőbeni fejlődés is elképzelhetetlen. A polgármester egyben
megerősítette, hogy Albertfalván az
elkövetkező években jelentős változá-

Várjuk azok jelentkezését, akik
részt tudnának vállalni helytörténeti kutatásainkban, és
birtokukban van olyan dokumentum (fotó, könyv, újság,
film, videó, személyes emlék),
amely az elmúlt 30 év bármely
időszakára vonatkozik.
Szeretnénk, ha a közösen összegyűjtött anyagból olyan kiállítást
tudnánk létrehozni, ahol szemléletesen bemutatásra kerülhetne
az eltelt 30 év. Emellett szívesen
fogadnánk múlt századi dokumentumokat abból az időszakból
is, amikor a mai Őrmező területén, a keserűvíz telepen kívül csak
gyümölcsöskertek, hétvégi házak
voltak, valamint várjuk a lakótelep
építését dokumentáló fotókat az
1970-es évekből. Minden rendelkezésünkre bocsátott dokumentumot maradéktalanul visszaszolgáltatunk! További információ:
Preisinger Éva, Földi Annamária.
Tel.: 309-0007 Őrmezei Közösségi
Ház, 1112 Cirmos u. 8.

A XI. kerületi Önkormányzat és a
BibóIstvánSzakkollégiumegyüttműködésében jogsegélyprogram
indul, melynek keretében az
ELTE felsőéves joghallgatói ingyenes jogi tanácsadást nyújtanak
minden jogkereső számára. A
tanácsadás jogi iratszerkesztést
nem foglal magában! Időpontja:
márciusban és áprilisban minden
hétfőn 17—18.30-ig. Helyszín:
XI. kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 1113 Bp.,
XI. Bocskai út 39–41. hatósági
iroda ügyfélszolgálati irodája.
TFESTÉK

Március 19-én 18-kor a Testnevelés Egyetem Aulájában, (XII.,
Alkotás u. 44.), Sejmén Zsolt tart
előadást Egyház és társadalom
címmel. Közreműködik Lovász
Irén népdalénekes.
JELENITS ISTVÁN ELŐADÁSA

A KDNP XI. kerületi szervezete
kerületi párthelyiségében (XI.,
Karinthy F. út 9.) március 17-én
17.30-kor, dr. Jelenits István piarista atya, Kereszténység és közélet címmel tart előadást.
TÖRTÉNELMI ELŐADÁS

Március 18-án, csütörtökön 18
órakor a Budai Ciszterci Szent
Imre Gimnáziumban a Magyar
Nemzeti Történeti Társaság szervezésében Hámori Péter tart előadást „Bankvezér vagy politikus”
címmel Imrédy Béla életsorsáról.
ASZTMA KLUB

Asztma Klubot indít a XI. kerületi Tüdőgondozó 2004. március 31.-én (szerda) 17 órakor a
XI. ker. Fehérvári út 12. szám
alatti Szakrendelő 5. emeleti
Tanácstermében.
ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK

Március 31-ig: hétfőtől péntekig 21 óráig Budai Szent Klára
Gyógyszertár (1114 Bp., Bartók
Béla út 51.); szombaton 18 óráig
Angelika Gyógyszertár (1115 Bp.,
Tétényi út 18.); vasárnap 9–12
óráig Etele Gyógyszertár (1119
Bp., Etele út 69).

ÖNKORMÁNYZAT

Közös Képviselők Klubja

Segít az önkormányzat
Molnár Gyula polgármester a társasházakat, lakásszövetkezeteket
érintő felújítási lehetőségekről
adott tájékoztatást március 9-én.

Zih Zsolt

Molnár Gyula elmondta az egybegyűlteknek, hogy az idei költségvetési
év nem könnyű, de tervezhető, azaz
finanszírozható kiadásokkal lehet számolni. A polgármester szólt az önkormányzat által támogatott társasházi
és lakásszövetkezeti tulajdonban lévő

tulajdonban lévő lakások felújítási
pályázatának kiírása napokon belül
megtörténik.
A pályázati kiírások jelentősen
nem változnak a tavalyi évhez képest.
A lakásszövetkezeteknek és a társasházaknak 5-12 lakásos lakóingatlan
esetében négyszázezer forintig lehet
pályázni. A lakóközösségek 12-30
lakásos lakóépületek esetében nyolcszázezer forintos limitig, 30-90 lakású
épületek esetében másfél millió forin-

Többszázmilliós támogatás a tét

lakóépületek felújításáról is. Az e célra
kialakított pályazati alapot 110 millió
forintra emelték. 30 millió forintot
különítettek el fűtéskorszerűsítésre,
35 millió forintot szán idén az önkormányzat a panelprogramra és 45
millió forinttal gondoskodik az olyan
önkormányzati tulajdonú lakások felújításáról, amelyek olyan lakóházban
találhatók, melyben a lakóközösség
elhatározta az épület felújítását, és a
szükséges pénzösszeg is rendelkezére
áll. A társasházi és lakásszövetkezeti

tos értékhatárig, 100 feletti lakást magukba foglaló lakóingatlanok esetében
két és félmillió forintos limitig pályázhatnak önkormányzati támogatásra.
A limithatárokon belül hatvanszázalékos önrésszel kell rendelkezniük
a társasházaknak és lakásszövetkezeteknek, melyhez az önkormányzat
negyvenszázalékos támogatást tesz
hozzá.
Tavaly a kerületi önkormányzat
357 pályázat közül 215 esetben adott
támogatást 142 esetben pedig nem.

A fővárosi önkormányzathoz 215
pályázó továbbította a kérelmét, ott
96 pályázat nyert, 119 pedig nem
kapott támogatást. Az elbírálás szempontjai nem változnak. Az illetékes
szakemberek a pályázati feltételekkel
előreláthatóan az alábbi munkálatok
elvégzését támogatják: legalább egy
főszerkezetre kiterjedő, életveszélyt,
balesetveszélyt megszüntető, vagy
az épület további állagromlását megakadályozó (tető, gépezet) felújítást,
vagy a homlokzatok, különös tekintettel a település értékvédelmi védettségű
épületei homlokzatának renoválását,
vagy részletesen nem szabályozott
egyéb felújításokat.
Két új elemet is beemelnek a
támogatási rendszerbe, az egyik az azbesztmenesítés, a másik a graffitieltávolítás. A polgármester javasolja, hogy
az utóbbi célhoz a 110 millió forintos
pályázati alap felett külön anyagi
forrást rendeljenek. Így graffiti megsemmisítése esetén a társasházaknak
csak a munkadíjat kellene fizetniük,
az anyag árát az önkormányzat állná.
A lakóépület-felújítási kérelmeket április 30-áig kell benyújtani a
Polgármesteri Hivatalnál. Azok a
pályázók, akik 2001-ben, 2002-ben
és 2003-ban is pályázati támogatást
nyertek, idén a rendelkezésre álló
összeg függvényében részesülhetnek
támogatásban, tehát akkor kerülnek
fel a támogatandók listájára, ha marad
számukra pénz. Megszorítást csak ebben az esetben tartott szükségesnek az
önkormányzat.
A polgármester elmondta, hogy
a beadott építési engedélyek száma
alapján az elkövetkező másfél-két
évben négy és fél, ötezer lakás épül a
kerületben.
Végül Molnár Gyula szólt arról is,
hogy egy ingyenes szolgáltatás keretében lehetőség nyílik kerületünkben,
az önkormányzat hibájából elrontott
társasházi alapító okiratok korrekciójára. A feladatra dr. Szentmiklósi Péter
ügyvéd vállalkozott.
Wihart-Kiss Tamás

3

Erősíti jelenlétét kerületünkben a mobilcég

Új Westel-székház épül
A Westel Mobil Távközlési Rt.
Budapest több pontján szétszórtan tevékenykedik. Nemrégiben
döntés született arról, hogy erőit
koncentrálja a cég.
Március 8-án, nőnapon Sugár András
vezérigazgató és Molnár Gyula pol-

Zih Zsolt
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A régi iroda, és – előtérben – a két új épület látványterve

Kedvezményes Internet-hozzáférés

Felújítják a felüljárót

Indul az Újbudanet

folytatás az 1. oldalról

sétányait, a Feneketlen-tónál található
játszóteret, a Rudas Gyógyfürdőt és
a Budaörsi úti főnyomóvezetéket is.
Ez utóbbival kapcsolatban Haranghy
Csaba, a Fővárosi Vízművek vezérigazgatója az Újbuda kérdésére
kifejtette, hogy a BAH csomópont
felüljárójától a Fehér Ló utcai gépházig
terjedő 800 méteres szakasz cseréjé-

2002. évi megválasztása óta elhatározása a kerület vezetésének,
hogy a közösségi házakban hozzáférhetővé teszi a lakosság számára
az internethasználatot.
n

Az Információs Társadalom Bizottság
elnökét, Jellinek Jánost arról kérdeztük, hogy Gazdagréten kívül a többi
városrészben mikor lesz hozzáférhető és milyen módon a hálózat.

Egy régi terv valósul most meg, hiszen a polgármesteri vezetés, illetve a
bizottság kezdeményezésére a kerület
négy közösségi házában egyszerre egy
időben összesen húsz vadonatúj számítógépen megnyílik az Újbudanet
hálózat. Ez a lakosság számára könynyen hozzáférhető, kedvezményes
internet és számítástechnikai szolgáltatásokat fog nyújtani.

Zih Zsolt

n

a 2004-re előirányzott fővárosi felújításokat és beruházásokat.
A tájékoztatón elhangzott, hogy
2004-ben többek között folytatódik
a 2-es metró felújítása a Stadionok és
a Deák tér állomások között, zajlik a
4-es metró előkészítése és a nagykörúti villamoscsere. A sajtótájékoztatón
elmondták, hogy a csapadékos idő
elmúltával hozzákezdenek a mintegy
háromezer budapesti kátyú betöméséhez.
Újbudán többek között idén
felújítják a kerületet Budafokkal
összekötő Leányka utcai felüljárót,
a Kamaraerdei utat, a Gellérthegy

nek idejére igyekeznek minimálisra
csökkenteni az útfelbontásokat, mert
nem lehet kerülőutat kijelölni.
A játszótérprogramot, a közterületek és parkok felújítását, valamint
a Leányka utcai felüljáró rekonstrukcióját tartja a legfontosabb idei
fejlesztésnek a XI. kerületben Lakos
Imre, a Fővárosi Önkormányzat
városüzemeltetési bizottságának elnöke, Újbuda alpolgármestere. Lakos
a sajtótájékoztató után az Újbuda
kérdésére reményét fejezte ki, hogy az
albertfalvai fejlesztések egy új városrész kialakulását eredményezik majd.

Gianone Péter

Mit jelent a kedvezményes jelző?

A piaci alapon működő internetkáfék
árainál körülbelül ötven százalékkal
kedvezőbb tarifákért lehet hozzáférni
a hálózathoz. Ezenkívül pedig a négy
közösségi ház bizonyos rétegeknek
külön kedvezményeket biztosít. Az
Újbudanet hálózat Gazdagréten és
Őrmezőn hét-hét, Kelenvölgyben
kettő és Albertfalván négy számítógéppel kezd el működni. Az internethozzáférést és a számítógépeket is az
önkormányzat biztosítja. A hálózat
közös törzsidőben fog üzemelni, ami
annyit jelent, hogy a közösségi házak
hétköznapokon 10 és 19 óra közötti
időben biztos, hogy nyitva tartanak,
és valamelyik hétvégi napon is négy
órában rendelkezésre fognak állni.
Minden internet-hozzáférési pontnak

n. n.

Sugár András bizakodó

Rekonstrukciók a fővárosban és Újbudán

Budapest előremenekül, mert csak
akkor maradhat versenyképes, ha az
infrastruktúra fejlesztésével ösztönzi
a magánbefektetéseket – mondta
Demszky Gábor azon a városházi
sajtótájékoztatón, amelyen a március
elején elfogadott költségvetés ismeretében körvonalazta Budapest vezetése

gármester meghitt körben, ünnepélyesen elhelyezték a Kaposvár utcában
a majdani Westel-komplexum alapkövét. A tervek szerint három részből áll
majd az építmény. A jelenlegi mintegy
6 ezer négyzetméteres épületet három
szintes 3 ezer négyzetméteres szárny
köti majd össze a hétszintes, majd 4
ezer négyzetméteres ellipszis alakú toronyépülettel. Ez utóbbi alatt 5 szintes
mélygarázs bújik majd meg, amelyet a
Szerémi út felől lehet majd megközelíteni. Megmarad a Kaposvár utcai
bejárat is. Az ebédlő a szárnyépület
harmadik emeletén lesz majd, fölötte
tetőkertet alakítanak ki. A mindösszesen kilenc és félezer négyzetméteres
épületegyüttes építési munkálatai két
év múlva fejeződnek be.

lesz egy külön
házirendje,
ami a gépek
használatát
és a szolgáltatások minőségét rögzíti.
Levélírásra,
nyomtatásra,
CD-í rá sra
is lehetőség
lesz, ugyanJellinek János
is komplex
szolgáltatást szeretnénk kialakítani, és
azt folyamatosan továbbfejleszteni.
n

Mikor nyílik meg a hálózat, és
mely korosztályra számítanak az
Újbudanet felhasználójaként?

Egyszerre egy időben, március 19én 15 órakor adjuk át a hálózatot.
A központi megnyitó ünnepség az
Őrmezei Közösségi Házban lesz,
ahol Molnár Gyula polgármester
üti le az első „enter”-t. Az esemény
tiszteletére elektrografikai kiállítás
is nyílik ugyanott. Egyben tovább
folytatódik a tavaly már az önkormányzat által támogatott, és a BMK
szervezte „Kattints rá Nagymama”
tanfolyam. Természetesen az idősebb
korosztályon kívül is mindenkit
várunk, de főként azokat, akik a legkevésbé tudnak hozzáférni a hálózathoz. Egy bérletrendszer kialakításán
is gondolkodunk, amelyet a négy ház
bármelyikében felhasználhatnának az
érdeklődők.
n

A kerületben mekkora az otthonok
számítógépes ellátottsága?

Erről nincs pontos adatunk. De az

biztos, hogy a lakótelepeken nagyon
nagy az érdeklődés. Gazdagréten,
a nyáron néhány géppel beindított
műhely tapasztalatai is azt jelzik, hogy
az általános és középiskolás korosztály
sőt, érdekes módon az idős korúak
is elég nagy érdeklődést mutatnak.
Szeretnénk, ha ezek az internetkuckók a teleház mozgalomhoz hasonló
szolgáltatás irányába mozdulnának el,
ahol plusz szolgáltatásokra, úgymint
távoktatásra és hivatalos ügyek intézésére is mód lenne.
n

Honnan szerezték be az Újbudanethez szükséges infrastruktúrát?

Az önkormányzat 2003. évi informatikai fejlesztési kerete szolgáltatta a forrást. Ennek révén iskolák számára is
sok gépet szereztünk be. Az Újbudanet
egy-egy gépe pedig olyan szintre van
felerősítve, hogy akár helyi újságok
szerkesztésére is alkalmas. Itt jegyezném meg, hogy az Újbudanet domain
nevet az önkormányzat levédette, s
bízom benne, hogy idővel különálló
regionális weblapok is működnek
majd az Újbudanet hálózatban.
n

Az utcán az érintőképernyős információs, másnéven kioszkrendszerrel
mikor találkozhatnak a kerület polgárai?

A kerületi vezetés célja, hogy sokféle
módon juttassa el az informatikai
hozzáférés lehetőségét a polgárokhoz.
A fent említetteken kívül a kioszkok
révén szintén kapcsolatba lehet lépni
az önkormányzat hivatalával, ami
idővel szűkített internet-hozzáférést is
lehetővé tesz. Ezek jelenléte főleg nagy
forgalmú helyekre képzelhető el. De
az Újbudaneten belül az önkormányzati ügyintézéssel kapcsolatos adatok,
információk, űrlapok ingyen kinyomtathatók lesznek.
Tallián Hedvig
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Szakmai napokat szervezett a PSZK

A pedagógusok szabadsága
A pedagógusok szabadságát ma
nem korlátozza semmi, ám a szabadság kiteljesedéséhez szükséges
körülmények nem mindig adottak,
mondta Molnár Gyula polgármester a kerületi PSZK által, március
elején szervezett szakmai napok
megnyitóján.
A polgármester hangsúlyozta: mindent megtesznek annak érdekében,
hogy biztosítsák a tisztességes működést, hogy a pedagógusok nyugodtan
végezhessék feladatukat.
Gyurcsó Gyuláné, a PSZK igazgatónője fontosnak tartotta, hogy minél
több olyan alkalmat teremtsenek,
amikor a kerületi kollegák találkoz-
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lévő szabadságról
tartott előadást.
A
pedagógus
munkájában eleve
benne van a kényszerítés, hiszen a
gyereket meg kell
tanítania egy sor
olyan
dologra,
Gyurcsó Gyuláné
amit a tanuló akkor és ott nem biztos, hogy szeretne
megtanulni, elvégezni. Horváth Attila
pedagógiai szakértő előadásában arról
a szükségszerű változtatásról beszélt,
amelyiket el kellene végezni a magyar
oktatásban ahhoz, hogy az hatékony
és eredményes lehessen. A magyar
iskolarendszer még ma is jobbára a

Megtekinthető
a rendezési terv

A rossz idő késlelteti a munkát

A kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának megbízásából elkészült a Fehérvári
út–Vegyész utca–Hunyadi János
út–Mezőkövesd út által határolt
terület kerületi szabályozási terve.

A tavaszi nagyjavítás előtt, ötmillió
forintból az Út 11 Kft. szünteti meg
a legbalesetveszélyesebb kátyúkat
a kerületi fenntartású utakon.

Nem fenyeget aszfalthiány
megoldására. Krompaszky András
szerint az ötmillió forint mintegy
800-1000 négyzetméternyi kátyú eltüntetésére elég. A Ringló utcában el

Az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 9. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a terv közzétételéről
gondoskodni kell. A terv április 13ig tekinthető meg a Polgármesteri
Hivatal főépítészi irodájának I. emeleti hirdetőtábláján (Bocskai út 39/41.).
Az anyagra vonatkozóan részletes
tájékoztatás ügyfélszolgálati időben
a főépítészi irodán kérhető (I. emelet
112. szoba).

A magyar iskolarendszer 18. századi minták szerint működik

hatnak és megbeszélhetik gondjaikat,
problémáikat. A polgármesteri hivatalban megrendezett találkozó első
napján a Pedagógus szabadsága címmel Adamik Tamás egyetemi tanár
arról beszélt, hogy az ókorban hogyan
viszonyultak a szabadsághoz: az ókori
filozófusok a túlzott szabadsággal
szemben a józan mértékletességet
tartották helyénvalónak. Gombócz
János egyetemi tanár a kényszerben

18. században kialakult minta szerint
működik. Horváth Attila szerint ma
nagyon sok változás nem pénzfüggő.
A jó munkavégzés öröme pedig biztosítaná, hogy a pedagógusok szabadnak és boldognak érezzék magukat,
ami maga után vonná, hogy szabad
és boldog gyerekeket neveljenek. A
második napon a kerületi nevelési
intézetek mutatkoztak be.

Ár- és belvízi
kártalanítás

Támogatások
a lakásrezsihez

A 2003. évi LVIII. Tv. által létrehozott Wesselényi Miklós Ár- és
Belvízvédelmi Kártalanítási Alap az
ár és árvízzel kapcsolatos belvízkárok
megtérítésében való önkéntes részvételre ösztönző elkülönített állami
pénzalap, amelybe a 18/2003. (XII.9.)
KvVm- BM együttes rendelet melléklete szerint ár- és belvíz által veszélyeztetett területeken (településeken )
lakóingatlan tulajdonnal rendelkező
természetes személyek szerződés alapján befizetést teljesíthetnek, ezáltal
jogosulttá válnak káresemények utáni
kártalanításra.
A szerződéskötésről és a kártalanítási eljárásról szóló részletes
tájékoztató megtekinthető és átvehető a XI. kerületi Polgári Védelmi
Kirendeltségnél. (1113 Budapest, Karolina út 67. Telefon: 385-0078)

Folyamatosan igényelhető a fővárosi
önkormányzat támogatása a rászorulóknak a távhő-, a víz- és csatorna, valamint a szemétszállítási szolgáltatás
költségeihez. A távhőszolgáltatás díjaihoz januártól áprilisig 4000 Ft, júniustól novemberig 800 Ft, májusban és
decemberben pedig 2500 Ft segítségre
számíthatnak. A víz- és csatornadíjakat 600-600, a szemétszállítási díjat
pedig 400 forinttal támogatják. Az
igénylőlapot a kerületi önkormányzat
ügyfélszolgálati irodáján lehet beszerezni, és ott is kell leadni legkésőbb
december 31-ig. Külön kérelem nélkül
is téli fővárosi lakásrezsi támogatást
kaphatnak a rászoruló jogosultak, valaminthátralékkiegyenlítőtámogatást
igényelhetnek a Háló Alapítványtól a
kerületi önkormányzat családsegítő
szolgálatán keresztül.

Leopold Erika

TÁRSAT, TÁRSASÁGOT
KERES?
„KORONA”
Klub és Baráti kör
a Körtérnél!

Kirándulásokkal, rendezvényekkel!
Fényképes társtaláló program!
Családias hangulatú irodánkban
várjuk szereteel!

Április 10-én:

LOCSOLÓ BÁL!

Élőzene, svédasztalos vacsora
Showműsor!
Tel.: 279-0834, 06/70/555-80-34
www.koronaklub.com
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A Nemzeti Pedagógus Műhely
szakmai civil szervezet hatodik
alkalommal rendezte meg szokásos évi nemzetközi konferenciáját
„Emlékezet és remény” címmel
február 20. és 22. között a Szent
Imre Gimnáziumban. Az előadók
között szerepelt Tőkéczki László és
Kun Miklós történész, Rácz Sándor
és Wittner Mária egykori ötvenhatosok, Gyulay Endre püspök.
A jelenlévők az orosz megszállás
előtti időszakról, a háborúról, és
az azt követő évekről, a Rákosi
rendszerről, a forradalomról, a
gulyáskommunizmusról, majd a
transzcendens reményről hallgathattak előadásokat.

Krompaszky András és a most vásárolt öntöttaszfalt-főző és -melegen tartó gép

Jövő héten döntenek az önkormányzatnál arról, hogy idén melyik cég végezheti el a kerületi fenntartású utak
kátyúzását. A pályázatra kilenc cég
jelentkezett. Addig a tavalyi győztes,
az Út 11 Kft. tömködi a legbalesetveszélyesebb lyukakat. Pontosabban
csak tömködné, mert a rossz idő miatt
alig tudnak dolgozni. A pénz csak
a legnagyobb úthibák eltüntetésére
elég. A cég ügyvezetője elmondta,
hogy a fővárosban egyedülállóan
kerületünk minden évben, még a
tavaszi munkák megkezdése előtt
biztosít pénzt a legégetőbb problémák

Új hatósági állatorvosi rendelő a kerületben

Papagáj- és macskakommandó
Márciustól a Tétényi út 18. szám
alatti állatorvosi rendelőben teljes
körű hatósági állatorvosi ügyfélfogadással is várják az érdeklődőket.
Dr.
Kárpáti
Istvánnak világos feladatköre
van: a Fővárosi
ÁllategészségügyiésÉlelmiszer
Ellenőrző
Állomás hatósági
állatorvosa, aki
az élelmiszertörDr. Kárpáti István
vény és az állategészségügyi törvény alapján jogosult
Budapest közigazgatási területén az
élelmiszer-előállító üzemekben, piacokon, csarnokokban az állati eredetű
élelmiszereket forgalmazó üzletekben
élelmiszerhigiéniai vizsgálatot folytatni.
Dr. Kárpáti feladata a XI.-XXII.
kerületek ellátása. Eddig a szomszéd
kerületben rendelt, mivel azonban a
kerületben lakik és magánrendelője
is Újbudán van, felajánlotta, hogy itt

BŐRGYÓGYÁSZAT
DERMA-MED ORVOSI RENDELŐ

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

is biztosít ügyfélfogadást. Főképpen
azon kisállat-tulajdonosok helyzetét
könnyítette meg ezzel, akik külföldiutazásukra kedvencüket is magukkal
szeretnék vinni, mert ezt csak hatósági állatorvos által kiadott állategészségügyi bizonyítvánnyal tehetik.
Az összes állateleségbolt, horgászbolt
ellenőrzése és a hatósági igazolások

is kezdték a balesetveszély elhárítását,
a rossz idő azonban közbeszólt. Amint
megszűnik a csapadék és a hideg a
Lágymányosi úton, a Ménesi úton, a
Hausszmann Alajos úton és a Balogh
Tihamér lejtőn lakók remélhetik,
hogy mihamarabb eltűnnek a lyukak.
A cég most vásárolt egy új gépet, így
már nincsenek kiszolgáltatva a keverőtelepnek. A tömegközlekedési utak
a főváros hatáskörébe tartoznak, így
azok javítását a Fővárosi Közterületfenntartó végzi, az önkormányzat a
mellékutakért felel.
Koncz Zsolt

kiállításához szükséges szakvélemények írása is feladata. Az ellenőrzések
évente egyszer történnek, de panasz
esetén felülvizsgálatot folytat. Fontos
feladata a bel-budai kerületekben található haszonállatok ellenőrzése is.
Marások, harapások esetében, ha
az állat oltatlan volt, vagy embert mart
meg, kisebb sérüléssel elegendő az
önkormányzati állatorvosokhoz fordulni, azonban a veszettség gyanúja
esetén a hatósági állatorvos jár el.
Paola Fernández
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Konferencia erkölcsi
kérdésekről

Zöld
Szerviz

EREDETVIZSGÁLAT
ZÖLD KÁRTYA

FÜGGÖNY

KARNIS

OTTHONÁBAN
VÁLASZTHATJA KI
FÜGGÖNYEIT

Akció
március 31-ig:

Cím: 1119 Budapest
XI., Borszéki u. 2.
205-5949
06/30/2946-511

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

8.00–16.00-ig

Telefon: 06/30/9428-684

MAGAZIN

Hulladékgyűjtés

Nőnap az Országházban
A nőnap alkalmából rendezett
eseményen Lévai Katalin esélyegyenlőségi miniszter, aki egykor
szociális munkásként kezdte pályafutását, nagy szeretettel szólt a
meghívottak áldozatos munkájáról.

Demecs Zsolt

Burány Sándor munkaügyi miniszter köszöntőjében elmondta, hogy
a kormány sokat dolgozik az esély-

áldozatokat hozó, több, halmozottan
fogyatékos gyermeket egyszerre nevelő anyákat. Az esemény végén vak
zenészek adtak rövid zongorakoncertet majd a Four Fathers énekegyüttes
lépett fel. Az esemény lebonyolítását
az Újbuda 11 Kht. végezte. A cég ügyvezetője, Visnyei Csaba lapunknak
elmondta, örömükre szolgált, hogy
megszervezhettek egy ilyen nemes

Fogyatékos gyermekeket nevelő anyákat köszöntöttek az Országházban.

egyenlőség érdekében, és ez irányú
elkötelezettségét összetételével is
jelzi, hiszen több nő is tárcát kapott a
kormányban, illetve az országgyűlés
elnöke is asszony. Az ünnepségen
külön köszöntötték a rendkívül nagy

eseményt, és hozzátette: reméli, hogy
az ilyen hasonló rendezvényeken
szerzett tapasztalataikat hamarosan
a kerület polgárai számára rendezett
eseményeken is felhasználhatják.

Pálmafák és föveny

nyők, vendéglátóhelyek várják majd a
pihenni vágyókat. Szórakozásról két
könnyűzenei és egy gyermek- és irodalmi színpad kínálata gondoskodik
majd, míg a sportolni vágyókat biciklis-gördeszkás park és streetball- pálya
várja. „A tavalyi rendezvény kedvező
fogadtatása után indokoltnak látta a
bizottság, hogy egy hasonló program

Riviéra Budán
A Budai Nyári Part nevű, július
10-től augusztus 5-ig tartó rendezvény tervét múlt héten hagyta jóvá
a Fővárosi Közgyűlés
városképvédelmi bizottsága.

A tavaly megrendezett Budapesti
Plázs adta az ötletet a rendezőnek, a
Bahia Kft.-nek, hogy Budán hasonló
programmal jelentkezzen. A Petőfi
hídtól a Lágymányosi hídig lezárt,
dézsába ültetett fákkal szegélyezett
alsó rakparton nyugágyak, naper-

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.

T.H.

a budai oldalon is megvalósuljék”
– mondta lapunknak Sasvári Szilárd
(Fidesz), a Városképvédelmi Bizottság
elnöke. Ugyanakkor szerinte a rakpart
lezárása gondokat okozhat Újbuda
közlekedésében.
regényi

Ne tároljunk gyümölcsöt a garázsban

Újabb 30 sziget

A tulajdonosok fizetnek

A Fővárosi Önkormányzat a 2003.
decemberében kihelyezett 100
gyűjtősziget sikere után bővíti a
szelektív hulladékgyűjtő hálózatát.

Mint arról lapunkban korábban
beszámoltunk, Újbudán leginkább
a Brassó úton van azbesztveszély.

Újbuda önkormányzata 30 helyszínt jelölhet ki a II. ütemben, ahol a
lakosság díjtalanul megszabadulhat a
műanyag üdítőspalackoktól, fém italosdoboztól, a papírtól és az üvegtől.
Romlandó anyag a szigetre nem szállítható. A szelektív gyűjtés e formája
átmeneti állapot, s addig van létjogosultsága, amíg meg nem valósul a
„háztól való” szelektív begyűjtés.
Közvetlen haszna a lakosságnál
jelentkezik, mert az egyre drágább vegyes szemét helyett hulladékuk egy részét szabályosan és ingyen leadhatják.
Várják a lakóközösségek javaslatait
akár több helyszínre is, ahol szívesen
látnák a gyűjtőkonténereket. Az írásos
anyagnak tartalmaznia kell a helyszín
megjelölését (magyarázó helyszínrajz
csatolásával), a kapcsolattartó nevét és
elérhetőségét.
Beküldendő a 1518 Bp., Pf. 10.
címre – XI. ker. Önkormányzat
„Szigetek” megjelöléssel, vagy személyesen leadva a Bocskai u. 39–41. sz.
iktatóban. A jelentkezéseket április
közepéig tudja fogadni a hivatal.

Az önkormányzat a múlt hét közepén
kapta meg az ÁNTSZ levelét, melyben
a tisztiorvosi szolgálat felszólítja a
helyhatóságot: intézkedjék a veszély
felméréséről.
A hetvenes években az azbeszt
általánosan elfogadott anyagnak
számított az építőiparban: mivel nem
éghető, s jó szigetelő, általában gyulladás elleni védelemre, hőszigetelő
anyagként használták. A kilencvenes
évekre kiderült, hogy rákkeltő, s mint
egészségre ártalmas anyagot, el kell
tüntetni a lakóházakból – foglalja öszsze az azbeszttel kapcsolatos tudnivalókat Szantner Ernő, az önkormányzat
építési irodájának vezetője.
A Brassó úton főleg a garázsok
tetőszigetelő anyagaként van jelen az
azbeszt. Az önkormányzat teljesíthető határidővel kívánja elvégeztetni
a felmérési munkálatokat, hiszen
lassan húszéves épületekről van szó,
két évtized távlatában egy-két hónap
már nem lehet döntő. – Ugyanakkor
tagadhatatlanul rosszabb helyzetben
van az a család, amelyik például gyümölcsöt tárolt a garázsban, mint az,

Egységesebbé válik Újbuda megjelenése

Városképformálás táblákkal
Néhány éve még nagyszámú,
engedély nélkül kihelyezett reklámtábla rontotta a kerület képének összhangját. Ez mára a múlté.

táblarendszer első lépéseként a kft. elhelyezte a közterületeken a ModulInfo
táblacsalád mintegy 300 elemét, melyek karbantartása, javítása és bérbea-

Az önkormányzat
megbízásából, a
Budaplakát 11 Kft.
által létrehozott
egységes táblacsalád véget vetett
a közterületeken
uralkodó áldatlan
állapotoknak.
Szesztay András
Az önkormányzatnak az esztétikus városkép
kialakítása megér
annyit, hogy támogassa – vallja
Szesztay András
képviselő, a kft.
felügyelőbizottságának elnöke, aki Szántai Tamás
a kulturális bizottságelnökeként,illetvevárosképvédelmi tanácsnokként egyaránt nagy
rálátással bír e területre. Elmondása
szerint a képviselő-testület 1999-ben
döntött úgy, hogy az addigi szedettvedett, rongálódott táblák helyett,
útbaigazító táblákkal kombinált, reklámfelületeket is tartalmazó egységes
rendszert vezet be. A példaértékű
kezdeményezés kivitelezéséhez pedig
kiváló partnerre találtak a Budaplakát
11 Kft. és annak ügyvezető igazgatója,
Szántai Tamás személyében. Az új

dása szintén a cég feladatkörébe tartozik. Sőt, az engedély nélkül kihelyezett
táblák eltávolítása is egy a kft. számos
szolgáltatása közül. Napjainkra elmondható, hogy a kerület tulajdonában lévő területeken nincsenek
engedély nélküli táblák – mondta
Szántai Tamás, ám hozzátette, hogy
további bosszúságként állandóan jelen
vannak a kivédhetetlen rongálások.
Ennek köszönhetően a rendszeres
karbantartás és javítás jóval többe

MEGVÉTELRE
KERESÜNK A
KERÜLETBEN

SKÁLA-MED

100-200 m2-es

HÚSVÉTI AKCIÓK!
VÉRNYOMÁSMÉRŐK
13.900 Ft.-tól

ÜZLET- VAGY
RAKTÁRHELYISÉGET
jó megközelíthetőséggel.

Tel.: 279-0412
Fax: 279-0413
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Koncerttel köszönték meg a törődést
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Az önkormányzat végezteti a felmérést

amelyik csak az autóját tartotta ott
– mutatott rá az irodavezető.
Szantner Ernő meglátása szerint
nem is a felmérés, hanem az eltávolítás során várhatóak gondok. Erről a
tulajdonosoknakkellgondoskodniuk,
így a munkálatok legkorábban akkor
kezdődhetnek, amikor a lakók összegyűjtik az ehhez szükséges összeget.
R. H.

kerül, mint az egész táblarendszer
kialakítása. Ez igencsak jelentős öszszeg, hiszen csupán egyetlen világító
berendezés, az úgynevezett city-light
esetén 400-500 ezer forintra rúghat a
kivitelezési ár, a telepítés, karbantartás
és a világítás bevezetésének járulékos
költségei nélkül.

Révész Marianna
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Szántai Tamás tudomása szerint egész
Európában egyedülálló az, hogy egy
városrész tábláinak 90%-a megvilágított. A cég vezetője és Szesztay András
bíznak abban, hogy az a városképformáló munka, amit folytatnak, idővel
mások számára is követendő példává
válik, országosan egyre többen fordítanak figyelmet lakókörnyezetük
kulturált megjelenésére és annak
védelmére.
S. T. J.

Gyógytermékek
Patikája

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

13 éve működő kiemelten közhasznú
alapítványunk 2003 óta immár XI.
kerületi Bártfai utcai új intézetében is
ingyenesen nyújt speciális pedagógiai
és egészségügyi ellátást 0-6 éves korú
sérült és halmozottan sérült fogyatékos
kisgyermekek számára. Köszönjük,
ha adója 1%-ával segít bennünket.
Tevékenységünkről bővebben a
www.koraifejleszto.hu honlapon olvashat.
Adószámunk: 19664565-1-42
KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONTOT
TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY
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Klubprogramok
MOZGÁSSÉRÜLTEK KLUBJA

Keveháza u. 19–21.
MÁRCIUS 24. 14.00: Klubnap

VÖRÖSKERESZT CSEVEGŐ KLUB
Neszmélyi út 36., Idősek Otthona
MÁRCIUS 27. 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
Himfy u. 9., Információ: www.szie.org.hu
MÁRCIUS 20. ,1821IG

Guriga Csoport: Harmincfalu.
Info: szuhaj.eszter@axelero.hu
MÁRCIUS 27. 15.0016.00IG

Zsibongó Klub: hangszeres bemutató
(Bartók Béla út 61.).
Baba-Mama klub:
szerda délelőttönként 9.30–11.30-ig.
Gyermeknéptánc: csütörtök délutánonként 16.15–17.45-ig.
Evangelizációs szakosztály: házas hittan
szerdánként 20.15

Művelődési ajánlatok
A38  ÁLLÓHAJÓ
Petőfi híd budai hídfő. www.a38.hu
MÁRCIUS 18., 21.00: Lajkó Félix és zene-

kara, Tarmac (FR).

MÁRCIUS 19., 21.00: Art Aid No.1. Fesz-

tivál„a multikulturális emberképző”. Kiállítás: Emberek feketén-fehéren, Gacsádi
Albert, Konkoly-Thege György, Fabián Éva
és Auer Miklós Pál képeiből.
MÁRCIUS 20., 22.00: Az A38 & Elektronikuszene.hu presents: Nők a pult mögött.
Március 22. 20.00: Swing (CAN).
MÁRCIUS 23., 21.00: Kanadai költészeti
fesztivál.
MÁRCIUS 24., 21.00: Harmonika Fesztivál:
Kadero Ray (Marokkó) & Vienna Rai
Orchester (A), Borghetti (BR).
MÁRCIUS 27., 22.00: Jake Wherry
(Herbaliser/Ninja Tune/London) DJ-set
Hipnosis (Perfect.Toy/München) live set,
Keyser&Shuriken (Crate Soul Brothers).
MÁRCIUS 29., 21.00: Living Colour (USA).
ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Gyékényes u. 45–47. Tel./fax: 204-6788
MÁRCIUS 17., 13.0015.00: Cukorbetegek
Klubja; 17.00: az APK és az AKH ünnepi

megemlékezése az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról,
Albertfalva Kiváló Tanulója elismerések
átadása.
MÁRCIUS 19., 15.00: Újbudanet internetes
központ ünnepélyes átadása.
MÁRCIUS 25., 17.00: Molnár Gyula polgármester, országgyűlési képviselő nyilvános
fogadóórája.
MÁRCIUS 26., 10.0016.00: Színtanács-
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adás, sminkkészítés.

MÁRCIUS 27., 9.0014.00: Országos

Modellbörze (repülő, autó, helikopter,
vasút).
MÁRCIUS 29., 17.0018.00: Lakos Imre
alpolgármester fogadóórája.
MÁRCIUS 31., 9.00: húsvéti kézművesfoglalkozás a Bükköny Óvodában.
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
HÉTFŐ 18.00: Tajcsi-csikung foglalkozás.

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Etele út 55. T.: 371-2760
MÁRCIUS 20., 11.00: Budapest Gyermek

Néptánccsoportok Találkozója (szervező:
BMK) Helyszín: FMH (XI., Fehérvári út 47.)
MÁRCIUS 27., 16.00: VIII. Országos Dia- és
Színesdia pályázat eredményhirdetése,
utána diafilmvetítés.
MÁRCIUS 30., 19.00: Táncos Történetek
Tea mellett.
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 17., 18.00: Tánctanulás
Savanyúval; 20.00: Tükrös zenekar, ma-

gyar népzenei koncert és táncház.
MÁRCIUS 18.: Sándor-napi vigadalom:
Fodor„Neti” Sándor és zenekara.
MÁRCIUS 19.: Bacsó Kristóf Quartet.
MÁRCIUS 20.: Argentin Aroma (tangó
fesztivál).
MÁRCIUS 24., 18.00: Tánctanulás
Savanyúval; 20.00: Szalonna és Bandája,
magyar népzenei koncert és táncház.
MÁRCIUS 25.: Fonó Pódium: Dinnyés József.
MÁRCIUS 26.: Ragtime Fesztivál:
Boondockers (USA) és Robbie Rhodes.
MÁRCIUS 27.: Fonódások(k): Satria Sunda,
Tradicionális tánc és zene Nyugat-Jáváról.
Jeszenszky István – gyógyító hangok.
MÁRCIUS 31.: Erdélyi Zenék Klubja:
Magyarpalatkai Banda.
A külön nem jelölt programok 20 órakor
kezdődnek.
FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Fehérvári út 47. T.: 203-3868.
MÁRCIUS 21., 8.00: babaruhavásár;
18.00: Slágerturmix Endrődi Éva és

Berentei Péter közreműködésével.
MÁRCIUS 19., 19.00: Rece-Fice balkáni
táncház.
MÁRCIUS 20., 9.30: Futrinka Játszósziget,
hétvégi családi játszóház;
18.00 ÓRÁTÓL indiai est.
MÁRCIUS 26., 19.00: Dalok áramszünetben – játszik a Vas-Bocskai Bistro,
Viszló Éva és a Transz Formáció; 18.00:

A TV11 MŰSORA
MÁRCIUS 17.31.
MÁRCIUS 17. n SZERDA
18.00 ismétlés
20.15 Csőmontázs öf.
20.45 A busmanok
21.10 Gyógyulj természetesen
21.40 Mozimánia
22.10 9STV műsora

21.15 A maszájok
21.40 Gyógyulj természetesen
22.10 Paletta
22.40 9STV műsora

MÁRCIUS 18. n CSÜTÖRTÖK
14.00 Testületi ülés közvetítése

MÁRCIUS 26. n PÉNTEK
18.00, 22.30 ismétlés

MÁRCIUS 19. n PÉNTEK
18.00, 22.30 ismétlés

MÁRCIUS 27. n SZOMBAT
09.00, 14.00, 23.00 ismétlés

MÁRCIUS 20. n SZOMBAT
09.00, 14.00, 23.00 ismétlés

MÁRCIUS 28. n VASÁRNAP
09.00, 13.00, 23.00 ismétlés

MÁRCIUS 21. n VASÁRNAP
09.00, 13.00, 23.00 ismétlés

MÁRCIUS 29. n HÉTFŐ
04.00 23-i adás ism.
18.00 Magazin 11
18.45 Sport 11
19.00 Hit és élet
19.05 Égető kérdések
19.15 SzivárványSzín
19.45 Városlakó

MÁRCIUS 22. n HÉTFŐ
04.00 23-i adás ism.
18.00 Magazin 11
18.45 Sport 11
19.00 Hit és élet
19.05 Életközelben
19.15 SzivárványSzín
19.45 Biztos, ami biztos
20.15 Varázslók klubja
MÁRCIUS 23. n KEDD
18.00, 22.30 ismétlés
MÁRCIUS 24. n SZERDA
18.00 ismétlés
20.45 Csőmontázs öf.

MÁRCIUS 25. n CSÜTÖRTÖK
09.00 ismétlés

MÁRCIUS 30. n KEDD
18.00, 22.30 ismétlés
MÁRCIUS 31. n SZERDA
18.00 ismétlés
20.15 Csőmontázs öf.
20.45 Őseink nyomában
21.00 Gyógyulj természetesen
21.30 Mozimánia
22.00 9STV műsora

műhely. VASÁRNAP 8.00: római katolikus
szentmise.
KARINTHY SZALON
Karinthy F. út 22. Tel.: 209-3706
MÁRCIUS 18. ÉS 25. 18.00: Táncstúdió
MÁRCIUS 26., 19.00: Miami Art koncert

SZENT IMRE PLÉBÁNIATEMPLOM
Villányi út 25. Tel.: 466-5886
MÁRCIUS 20., 9.00: egyházközségi lelki

nap a Szt. Imre Gimnázium dísztermében.
MÁRCIUS 21., 10.15: szentmisében gregorián ordinárium: 5 Bárdos motetta (Szt.
Imre-kórus).
MÁRCIUS 25.: Gyümölcsoltó
Boldogasszony ünnepe.
MÁRCIUS 26., 18.30: keresztút.
MÁRCIUS 28., 14.30: SZIE közgyűlés.
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.
TIT STÚDIÓ
Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514
www.tit.hu, e-mail: info@tit.hu
MÁRCIUS 17., 18.00: ásványbarát szakkör:

Vulkántúra.

GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Törökugrató u. 9. T.: 246-5253, www.c3.hu/~gkh
MÁRCIUS 19., 15.00: Újbudanet nyitóbuli

a számítógépes központban.
MÁRCIUS 20., 15.00: 20 éve az otthonunk
Gazdagrét. KEDD 10.00: eklektika klub.
SZERDA 18.00: Szülők Gazdagrétoi

Egyesülete, fogadóóra.
VASÁRNAP 10.00: ref. istentisztelet.
HÉTKÖZNAPOKON 10.0019.00 ÓRÁIG

internetezési lehetőség.

KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363
MÁRCIUS 19.,18.00: Gershwin-est.
MÁRCIUS 20., 10.00: Budapesti

Bábjátékos Találkozó.
MÁRCIUS 28., 17.00: Vasárnapi házimuzsika.
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
MINDEN HÓNAP ELSŐ HÉTFŐJÉN 15.00:
nyugdíjas klub. MINDEN HÓNAP ELSŐ
PÉNTEKÉN: autómodellklub.

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

műKEDDvelő, költői kérdések és válaszok:
MÁRCIUS 23., 18:00: Rácz Gábor beszélgetőtársa Rózsa Dániel
ÁPRILIS 25IG MINDEN VASÁRNAP 18.00

Láthatatlan filmek klubja.

ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644
KEDD 18.00: numerológia (péntek 17.00 is).
PÉNTEKEN 20.00: pingpong klub.
SZOMBAT 9.00: Comedia 2000 színházi

Túraajánlat
OLAJIPARI TERMÉSZETBARÁT SE
MINDEN SZERDÁN túra nyugdíjasoknak.

Találkozó: 7.20-kor a Moszkva téri
metrókijárat (a hétvégi Budai-hegység
túráira szintén ez időben és helyszínen
van a találkozó). Tv.: Kremser Ferenc. A
hétvégi vonatos túrákra az előző túrákon
lehet jelentkezni. A pilisi túrák találkozója
7.15 órakor a Batthyány téri HÉV-végállomáson.
MÁRCIUS 20., SZOMBAT (kéktúra)
Vértes: Szárliget–Vitányvár–Gesztesi
vár–Várgesztes. Táv: 18 km.
MÁRCIUS 21., VASÁRNAP

Budai-hegység: Nagykovácsi–Meszeshegy–Ilona lak–Nagykovácsi. Táv: 16 km.
MÁRCIUS 28., VASÁRNAP

MÁRCIUS 18., 17.00: Csapody V.

Növénybarát kör: Télálló kaktuszkert.
MÁRCIUS 22., 17.30: hajózástörténeti

Budai-hegység: Máriaremete–Hétlyuk
bg.–Zsíros-hegy–Nagyszénás–
Nagykovácsi. Táv: 14 km.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros XI. ker. Önkormányzata kétfordulós pályázat
útján felajánlja megvételre az alábbi ingatlanait:
Megnevezés
Bp. XI. ker. Budaörsi út

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

Jótékonysági est a szklerózis multiplexes
betegek javára; 18.00: moldvai gyermektáncház a Csürrentő együttessel,
19.00: moldvai táncház felnőtteknek a
Csürrentő együttessel.
MÁRCIUS 27., 22.00: Éjszakai Táncházi Bál.
Greenfields (ír), Csürrentő (moldvai), Sültü
(csángó-magyar), Rece-fice (balkáni).
MÁRCIUS 28., 9.00: Országos
Divattáncverseny
HÉTFŐ 9.0012.00IG: Tücsök-zene:
muzsika klub gyerekeknek 6 hónapostól
4 évesig;
19.00: Greenfields ír táncház, hastáncklub.
KEDD 17.00: Muzsikás Gyermektáncház és
kézművesműhely.
SZERDA, PÉNTEK 9.30: Zsebi baba délelőtti játszóháza.
SZOMBAT 13.00: XI./11. Lágymányosi
Bélyeggyűjtő Kör; 15.00: “Védd magad!”,
önvédelem mindenkinek.
VASÁRNAP 8.00: Budapesti Hobby Klub;
15.00: Nosztalgia klub. KÖNYVTÁRI
NYITVA TARTÁS: H., K., P.: 13–19-ig, Sze.:
9–15-ig, Szo.: 9–12-ig, Cs., V.: zárva.

klub: Tengeri hadviselés az ókorban;
18.00: gombász szakkör: Tapasztalatok a
hétvégi gombavizsgálatokról.
MÁRCIUS 24., 18.00: ásványbarát szakkör:
turmalin-bemutató.
MÁRCIUS 25., 17.00: Bonsai Egyesület: Az
egyesület 20 éves évfordulója, bonszájnak
alkalmas faiskolai növények.
MÁRCIUS 29., 18.00: gombász szakkör:
Tejelőgombák.

Hrsz
2624/1
2624/2

Az ingatlanok jellemzői:
Az ingatlanok I. intézményövezeti besorolásúak, összecsatolásukat követően beépítési
paramétereik az alábbiak:
•
•
•
•
•

beépíthetőség 35%
építménymagasság 10,5-15 méter
szintterületi mutató 2,5 m2/m2
épületelhelyezés oldaltelekhatáron
tűzfal megépítésével
zöldfelület 35%

Egyéb feltételek:
l A pályázat érvényességének feltétele 3
000 000 Ft ajánlati biztosíték előzetes megfizetése, melyre vonatkozó befizetési csekk
a vagyongazdálkodási önálló osztályon
beszerezhető. A pályázat sikertelensége esetén az ajánlati biztosíték a döntést követő
8 napon belül visszafizetésre kerül. Sikeres
pályázat esetén a vételárba történő beszámítással annak részét képezi.
l Fizetés módja: egyösszegben, készpénzben, a szerződés hatálybalépését követő 8 napon belül.
l A vagyongazdálkodási bizottság határozza meg, hogy a legkedvezőbb ajánlatok
közül hány pályázó kerül meghívásra a második versenytárgyalásos fordulóra, ahol a
licitlépcső 200 000 Ft.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2004. március 31. déli 12.00 óra
A pályázatokat zárt borítékban „Pályázat”
megjelöléssel a Budapest Főváros XI.ker.
Önkormányzat vagyongazdálkodási önálló
osztály (1113 Budapest, Bocskai út 39–41.)

Terület
572 m²
822 m²

Övezet
I.
I.

Kikiáltási ár együttesen
90 millió Ft+áfa

címére postán, vagy személyesen a Budapest
XI. ker. Bogyó u. 8. A. ép. fszt. 4. szobájában
lehet benyújtani.
A pályázathoz mellékelni kell az igazolást
arról, hogy a pályázónak adó- és köztartozása nincs.
Nem lehet pályázó az,
A. aki végelszámolás alatt áll, vagy aki
ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás van
folyamatban,
B. aki az Önkormányzattal szemben
fennálló bérleti díj, külön szolgáltatási díj,
illetve helyi adó fizetési kötelezettségének
a pályázat kiírást megelőző három évben
nem tett eleget,
C. a gazdasági társaság, amelynek vezető tisztségviselője vagy legalább többségi
irányítást biztosító befolyással rendelkező
tulajdonosa a b. pontban meghatározott
fizetési kötelezettségének nem tett eleget.
A pályázatokat az önkormányzat vagyongazdálkodási bizottsága a benyújtást
követő első bizottsági ülésén értékeli. A
bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek
nyilváníthatja.
A pályázat nyertese az elbírálást követő 8
napon belül köteles a szerződést megkötni.
A szerződés hatálybalépésének feltétele
a Fővárosi Önkormányzat elővásárlási
jogáról lemondjon, illetőleg azzal a vételár
ismeretében ne kívánjon élni.
Bővebb felvilágosítás a 463-8647 és 4638654-es telefonon kapható az ingatlanról.

CIVIL ÉLET

Csapody Miklós:

A rendi országgyűlésről
Az Országház, a törvényhozás
állandó tanácskozóhelye nemcsak
a képviselők munkahelye, hanem
szimbólum is.
A magyarok első országgyűléséről
III. Béla király névtelen jegyzője,
Anonymus 1200 körül írott krónikája, a Gesta Hungarorum emlékezett
meg: elbeszélése szerint a honfoglalás
(895–900) után Árpád fejedelem és
tanácsosai Pusztaszer mellett tartották az első gyűlést.
A magyar országgyűlések igazi
előzményei az egyházi zsinatok és
a király ítélkező gyűléseiben keresendők. A keresztény magyar állam
megalapításában ugyanis a római
katolikus egyháznak meghatározó
szerepe volt. Szent István udvarának,
az államvezetésnek a tagjai, gazdasági
szakemberei és diplomatái is nagyrészt egyháziak voltak. Ezért a XI.
században, főként Szent László (1077–
1095) és Könyves Kálmán (1095–1116)
uralkodása idején az egyházi zsinatok
országos politikai gyülekezetek is voltak. Ezeken a gyűléseken nemcsak az
egyháznagyok, de a király és tanácsosai, az országos világi méltóságok is
megjelentek, országos ügyeket is megvitatva, döntéseket hozva, rendeleteket
alkotva. Az állami főhatalom birtokosaként a király bocsátotta ki a törvényeket mint a jog forrása. Ezért ezek
a gyűlések természetesen közel sem
a mai értelemben vett parlamentáris
vita alkalmai voltak, az uralkodónak
mégis szüksége volt arra, hogy a résztvevők támogatását megnyerje. A magyar uralkodók ezért alkották meg és
hirdették ki a legfontosabb döntéseket
az egyházi és a világi „politikai elit”
befolyásos tagjainak közreműködésével. A királynak ugyanis az a joga és

kötelessége,
hogy ne csak
törvényt
a lkosson,
de igazságot
is szolgáltasson, az
állami fejlődés e korai
szakaszában
nagy hangsúlyt kapott.
Csapody Miklós
Ezért volt
különös jelentősége az ítélkező fórumoknak, leginkább az országos
törvénynapoknak. Annak legelső
adata, hogy Szent István napján
Székesfehérváron gyűltek össze az
ítélkezésre váró udvarnokok, 1151-ből
való. Amint azt az 1222-es Aranybulla
mondja, „…évenként a szent király
ünnepén, hacsak nem akadályoz meg
bennünket nehéz ügy vagy betegség,
Fehérváron tartozunk ünnepelni. És
ha mi jelen lenni nem tudnánk, a nádor kétségtelenül ott lesz helyettünk,
hogy a mi nevünkben az ügyeket
meghallgassa. És az összes serviensek,
akik akarnak, oda szabadon eljöhetnek.” Ez a frank államvezetési gyakorlatból ismeretes forma főként arra
szolgált, hogy „ott az elnyomottak panaszaikat félelem nélkül előadhassák”,
és ügyeikben ítéletet kaphassanak.
Az 1267. évi törvény azt is elrendelte, hogy minden megyéből két vagy
három nemes tartozik megjelenni,
„hogy azoknak jelenlétében minden
kártevésről és jogtalanságról, bárki
okozta és követte el azokat, minden
panaszosnak elégtételt szolgáltassunk.” Ezek a megyei nemesek voltak,
a később kialakult önkormányzat:
a nemesi vármegye képviselői. Az ő
rendszeres és kötelező részvételük

állandósulása alapozta meg azt, hogy
az ítélkező alkalmak törvényhozó
gyűlésekké váltak. Ezek, továbbá a
szűkebb királyi udvar, a királyi tanács
tevékenysége is hozzájárult ahhoz,
hogy az országos törvényhozás lassan
formát öltsön, mivel ott az uralkodó
egyházi és világi előkelőségekkel
mint az ország képviselőivel folytatta
a tanácskozásokat.
Ezeknek az egymást kiegészítő
„politikai fórumoknak” a 13. század
végén elkezdődött összeolvadása
eredményezte azt, hogy az 1290. és
1298. évi parlamentum publicum
már mint országos törvényhozó
gyűlés működött. A gyülekezetekben
megjelentek már a rendek (praelati,
barones, nobiles), és a kibocsátott dekrétumok már az ő szoros közreműködésükkel születtek meg. Az igazi rendi
országgyűlés kezdetei mégis csak a
15. századra tehetők, amikor a teljes
rendi gyűléseket már rendszeresen
összehívták. Az Anjouk idején ezt a
szokást nem követték, amit a főrendek
sérelmeztek, és a főpapság az egyházi
átok kilátásba helyezésével kényszerítette Károly Róbertet az összes nemes
egybehívására, Rákos mezejére.
A rendi gyűlések intézménye
a Hunyadiak korára, a 15. század
közepére alakult ki, amikor a rendiképviseleti monarchiának a török veszély árnyékában már egyre nagyobb
szüksége lett a rendek támogatására.
A mohácsi vész után, a három részre
szakadt országban a törvényhozás is
meghasadt, ekkortól függetlenedett a
törvényhozás is, melynek különállása
1848-ig, illetve 1867-ig fennmaradt – a
királyi Magyarország rendi gyűlése
pedig a magyar rendek jogainak védelmezője volt Béccsel szemben.
A következő parlamenti látogatás
március 27-én, szombaton lesz.
Találkozás 12.15 órakor az 56-os
örökmécsesnél.
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Találkozó a Szent Margit Gimnáziumban

Orbán Viktor a családokról
A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség elnöke, volt miniszterelnök
február 26-án a Szent Margit
Gimnáziumban fórumot tartott.
A volt miniszterelnök az Asszonyok a
Nemzeti Egységért Mozgalom meghívására látogatott kerületünkbe, ahol
a hölgyek által feltett kérdésekre vá-

gyermekvállalási szándékát vizsgálta.
Kiderült, a fiatalok legalább egy
gyermekkel többet szeretnének, mint
ahány végül valóban megszületik.
Ami azt jelenti – hívta fel a figyelmet
az elnök –, hogy a magyar fiatalok
körében még mindig természetes és
kívánatos dolog a családalapítás, csak
a mindennapok kihívásaival való

Révész Marianna
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Garantálni kell a családok létbiztonságát

laszolt. A rendezvény megnyitásakor
a szerveződés elnöke, Szarka Eszter
vázolta a mozgalom alapszabályában
megfogalmazott célokat, melyek közt
különleges hangsúllyal bír maga a
család, illetve az anyaság és a magzat
védelme.
A fenyegető demográfiai viszonyok megfordításának szükségességéről szólva Orbán Viktor megemlítette az egykori kormány demográfiai
ügyekkel foglalkozó munkabizottságának azon felmérését, mely a fiatalok

találkozáskor, valahogy lassanként
lemondanak róla.
Orbán Viktor a megoldást abban
látná, ha Magyarországon a családok boldogulását szem előtt tartó
közeg teremtődne, mely garantálná
a családok létbiztonságát. Ez nem
lehetetlen – vélekedett erről az elnök, – van olyan kapitalista ország,
ahol ez így működik. Úgy gondolja,
Magyarország is ilyenné válhatna,
csak fel kell rá készíteni.
S. T. J.
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KÉPKERETEZÉS
MŰVÉSZPOSZTEREK
DARVAS
POSZTERGALÉRIA
MOM PARK - Park sétány
BUDAGYÖNGYE
MAMMUT

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

LEMEX FAIPARI KFT.
Budapest XI., Hadak útja 17-19.
Telefon: 203-0004, Tel/Fax: 205-7994
Nyitva tartás:
hétfő: 8.00-16.00

kedd: 8.00-17.00
csütörtök: 8.00-17.00
szerda: 8.00-16.00 péntek: 8.00-15.00

LAKÓTELEPI MÉRETŰ

KONYHABÚTOR AJTÓK
készleten:

Marásminta: Bajuszíves,
Színek: fehér, cseresznye, calvados, bükk
A hirdetés felmutatójának 5% kedvezményt adunk!
Nagy megrendelőinknél egydei árat alkalmazunk.

Akció!
4943 Ft
750mm
x 543m
m:

Minden, ami a bútorhoz kell, bútoripari termékek és szolgáltatások egy helyen.

Piaci percek

A csarnokban bőséges
a zöldség és a hús kínálata
A legbiztosabb jele a közelgő tavasznak,
hogy egyre jobb áron lehet válogatni
olyan vitamin forrásunkat biztosító zöldségek között is, mint a retek, az uborka.
Továbbra is kaphatóak az ilyenkor még
különlegességnek számító gyümölcsök, mint a szőlő, vagy a sárgadinnye.,
természetesen importból, s az annak
megfelelő áron.…
A gyümölcsöt és zöldséget áruló pultok
továbbra is roskadoznak a hazai és külföldi termékektől, a hentesboltok is tele
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)

180–380
760–840
300–580
680–890
250–400
650–880
100–240
460–800
100–220
700–900
400–1200
280–400
100–380
118–168
250–400
980–1300
100–120

vannak 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)

98–180
880–1200
150–200
880–1200
150–200
1100
200–250
17–26
150–250
360–460
90–200
250–350
900–1100
200–250
168–220
256–280
160–200

KÖZTÉR

Nemzeti történelem és zene
A történelem és a zene első nagy
találkozása a kereszténység felvétele
után történt, amikor a magyarságra
jellemző, pentaton, lefelé irányuló
hangsorokat a gregorián stílus szabadritmusú, egy hangot ismétlő dallamai
egészítették ki. A középkori szerzetesrendek kolostoraiból kisugárzó zenei
stílus mélyen beleivódott a magyar
nép lelkébe. A gregorián stílus és
a honfoglaláskori történetmondó
énekesek hagyományát ötvözte később a históriás ének, amely a törökellenes harcok eseményeit örökítette
meg. Ez a zenei irányzat nemcsak
a népzenénkre hatott, hanem a zeneirodalmunkra is. A „Summáját
írom Eger várának” kezdetű ének
hangjai például megjelennek később
Kodály „Székelyfonó” című művének „Siratójában”, vagy a Psalmus
Hungaricusban, valamint egy hangnyi eltéréssel Bartók Concertojának
alaptémájában is.
Nagy fordulatot a kuruc kor hozott, ekkor alakult ki az az irányzat,
amely azóta is meghatározó. A feszes
ritmusú dallamvilággal, szuggesztív
erővel bíró verbunkos stílus hatása
alól az egyetemes zeneirodalom sem
volt képes kivonni magát. Nemcsak a
Rákóczi-nóta Berlioz-, Liszt Ferenc-,
Johann Strauss-féle feldolgozásai
ismertek mint verbunkos zenét feldolgozó művek, hanem Mozart
hegedűversenyei, Beethoven Eroica
szimfóniájának utolsó tétele, Haydn
magyaros szerzeményei, vagy Brahms
„Magyar Táncai” is. Olyan világhírű
művészeink voltak akkor, mint Bihari,

Csermák, vagy Lavotta, akiket külföldön úgy ünnepeltek, mint Paganinit a
maga korában.
Erkel Ferencet – mint komponista
lángelmét – még mindig nem méltá-

Zih Zsolt

Február 25-én Medveczky Ádám a
Magyar Állami Operaház karnagya
zenetörténeti előadást tartott a
Bartók Béla út 96. alatt.

helyezte el egy dal dallamát zenekari
műben. Az sem népdal, hanem a
két háború közti Magyarország leghíresebb operettslágere a „ Szép vagy
gyönyörű vagy Magyarország” című
szerzemény volt, amelyet a Concerto
brácsatémájába szőtt bele.
Az 1945 utáni nemzeti zenét
Lajtha László 1956-os forradalmat
zeneileg kifejező VII. szimfóniája,
Farkas Ferenc Rákóczi kantátája és
Csínom Palkó daljátéka vagy Sugár
Rezső Hősi ének című, a nándorfehérvári diadalt feldolgozó műve jellemzik.
A mai szerzők idősebb nemzedékéből
Ugrovai Lászlót, Balassa Sándort vagy
Szokolay Sándort kell megemlíteni.
Az ezredfordulón volt egy operapályázat, amelyen Bozzay Attila az
Ember tragédiájának legutolsó színét
dolgozta fel. Zenedarabjának értéke,
hogy mert romantikus lenni, sőt vallásos tárgyú zsoltárokat is írt. Műve
jelezte, elmúlt az az idő amikor egy
zenei mű kottáját leginkább egy EKGlelethez lehetett hasonlítani. A magyar zenét egyébként jobban ismerik
külföldön, mint itthon – tette hozzá.

Március 7-én helyezte el a gyülekezeti központ alapkövét Szebik Imre püspök.
A meglévő gyülekezeti központ felújítása mellett új épületszárnyat is építenek 60
millió forintos összköltségvetéssel. Az építkezés teljes befejezését 2006-ra tervezik.

Bevásárlóbusz a nyugdíjasoknak

Wihart-Kiss Tamás

Medveczky Ádám

nyolják annyira, mint megérdemelné.
Az első magyar nyelvű operákat a
verbunkos stílus, az olasz bellcanto és
a németes műdalok ötvözésével írta.
Témáit a magyar történelemből vette,
éppúgy, mint más elmaradott társadalmú, közép- és kelet-európai népek
operaszerzői.
A nemzeti jelleg a későbbiekben,
Erkelhez hasonlítható módon Bartók
és Kodály műveiben jelent meg, akik
még az „utolsó pillanatban” 1915-ig
összegyűjtötték a magyar népdalkincs színe-virágát. A legnagyobb
különbség kettőjük között, hogy míg
Bartók népzenei ihletésre saját témákat dolgozott ki, addig Kodály inkább
a népdalfeldolgozásokat részesítette
előnyben. Bartók egyetlen egyszer

Új evangélikus gyülekezeti központ

Dr. Szilágyi Ibolya

ALLERGOLÓGIA
magánrendelése

a Szent Teréz Rendelőben.
Ételek, tartósítószerek,
fémek, vegyszerek,
fogászati anyagok
allergiájának kimutatása
több mint 100 féle allergénre.
Hörghurut, asztma kezelése,
homeopátiás gyakorlat is.
Cím: XI., Fegyvernek u. 52.
(a Profi mögött)
Előjegyzés: 203-6797
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Március 4-én a Kamaraerdei Idősek otthonából – Simon Károly képviselő kezdeményezésére – különbusz szállította az ott élő nyugdíjasokat az egyik budaörsi nagyáruházba. Ezentúl minden hónap első csütörtökén menetrendszerűen indul a járat.

Kedvezményes Személyi Kölcsön
ajánlatok a Citibanktól
Demeter Zsolttal, a Citibank Rt. Móricz Zsigmond körtéri Hitelközpontjának vezetőjével a Citibank Személyi
Kölcsönökről beszélgettünk annak kapcsán, hogy 2004.
január 22-től március 31-ig bizonyos összegek és futamidők esetében kamatkedvezménnyel vehető igénybe a
Citibank Személyi Kölcsön.
n

Milyen célra lehet használni a Citibank Személyi Kölcsönöket?

Azoknak sem kell lemondaniuk arról, hogy felújítsák a lakásukat, vagy kicseréljék a bútorokat, illetve egy-egy háztartási
gépet, vagy szabadságuk alatt elutazzanak egy rég áhított
szép vidékre, akiknek nincs azonnal mozgatható készpénzük
a családban, hiszen személyi kölcsönnel is megvalósíthatják
terveiket. A Citibank Személyi Kölcsönök kezes és ingatlanfedezet nélkül igényelhetők, és szabadon felhasználhatók.
n

Kik igényelhetik a Citibank Személyi Kölcsönöket?

Citibank Személyi Kölcsönöket minden olyan magyar
állampolgár igényelhet, aki betöltötte 18. életévét, három
hónapnál hosszabb ideje állami vagy magáncég alkalmazásában van, vagy magánvállalkozó, rendelkezik otthoni vezetékes telefonnal, vagy saját névre szóló előfizetéses, illetve
kártyás mobiltelefonnal, és igazolt havi nettó jövedelme
eléri a 80 000 forintot. Bizonyos kölcsönkonstrukcióknál
elegendő az 50 000 forint is.
n

Milyen feltételekkel igényelhetők a Citibank Személyi
Kölcsönök?

Az igénylés egyszerű: tárcsázni kell a 279-3330-es telefonszámunkat, vagy be kell jönni a Citibank-hitelközpontba,
ahol munkatársaink pár perc alatt elvégzik az előzetes hitelbírálatot. Ha az előzetes hitelbírálat pozitív eredményű volt,
és az igénylő a benyújtott dokumentumokkal megerősíti az
adatokat, nagy valószínűséggel akár 7 munkanapon belül a
számláján lehet a pénz. A kölcsönök futamideje 1 és 5 év kö-

zött változhat, összegük pedig a jövedelemtől és az igényektől
függően 75 000-3 000 000 Ft között lehet. Az éves kamatlábak
a jelenlegi promóciós időszakban a futamidő és a hitelösszeg
függvényében 22,37% és 31,99%* között mozognak.
n

Említette a kamatkedvezményel igénylehető Citibank
Személyi Kölcsönt, részletezné pár szóban?

Január 22. és március 31. között három kedvezményes kamatú csomagot ajánlunk ügyfeleinknek az alábbi feltételekkel:
Összeg
350 000 Ft
750 000 Ft
1 150 000 Ft
n

Futamidő
60 hó
60 hó
60 hó

Törlesztőrészlet
11 111 Ft
22 222 Ft
33 333 Ft

Bemutatná pár szóban a Sulinet Programhoz kapcsolódó
kedvezményes konstrukciót?

A Citibank Sulinet Személyi Kölcsönnel nagyon kedvező
feltételekkel vásárolhatnak új számítástechnikai eszközöket
általános és középiskolai tanulók szülei, egyetemi és főiskolai
hallgatók szülei, valamint felnőttképzésben résztvevő tanárok
és pedagógusok. Az Oktatási Minisztérium Sulinet Expressz
programja keretében akár évi 60 000 Ft adókedvezményt is
igénybe vehetnek azok, akik Sulinet Expressz matricás számítógépet vagy számítógépes eszközt vásárolnak**.
Egy családon belül akár mindkét szülő is élhet ezzel a lehetőséggel, más-más eszköz megvásárlásakor. Ha valaki
minden évben új sulinetes számítástechnikai eszközt vásárol,
minden évben igénybe veheti a maximum 60 000 forintos
adókedvezményt. Ezáltal a megvásárolt számítógépeket
minden évben, folyamatosan lehet korszerűsíteni. Az újabb
vásárlásokhoz pedig ismét lehet Citibank Személyi Kölcsönt
felvenni, mert a kölcsön futamideje alatt a kölcsön összege
bármikor megemelhető.
A sulinetes számítógépek vásárlását a Citibank egy rendkívül

kedvező kamatú személyi kölcsönnel segíti, mellyel könnyen
megvásárolhatók az új és korszerű számítástechnikai eszközök. A hitelösszeg 100 000 és 500 000 Ft között lehet, a futamidő 12 és 36 hónap között változhat, a kölcsön kamata pedig
csupán évi 19%***. További előny, hogy a sulinetes személyi
kölcsön igényléseket gyorsított ügyintézéssel bíráljuk el.
Néhány példa
Összeg
100 000 Ft
200 000 Ft

Futamidő
24 hó
60 hó

Törlesztőrészlet
5 041 Ft
7 590 Ft

Igényeljen most Citibank Személyi Kölcsönt! A pontos feltételek megismeréséért, kérjük, keressen fel bennünket az 1117.
Bp. Bartók Béla út 62-64. szám alatti (volt Bartók mozi)
Citibank-hitelközpontban, vagy hívjon a 279-3330-as telefonszámon.
(x)

A Citibank Személyi Kölcsönök felhasználási célhoz
nem kötött fogyasztási kölcsönök. A különböző Citibank
Személyi Kölcsönöknek eltérő feltételei lehetnek. Ez a megjelenés kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja, nem minősül
nyilvános ajánlattételnek vagy tájékoztatónak. A Citibank
a kölcsönt a hitelbírálati feltételei alapján, a szerződéskötést
követően nyújtja. A szerződéskötés és az adott kölcsön
konkrét feltételei a teljes hitelbírálat eredményétől függenek.
A Citibank Rt. fenntartja a kondíciók megváltoztatásának
jogát.
* THM: 26,66%-51,59%.
** Az adókedvezmény igénybevételének pontos feltételeit
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CVII. törvény
36/A. § (3) bekezdése, valamint az abban hivatkozott
pályázat határozza meg, amelyek megváltozása esetén
ezek a feltételek módosulhatnak.
*** THM: 25,29%-33,21%%
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Készségfejlesztő stúdió – ahol oldódnak a gátlások

Színjátszás és önbizalom
Harsányi Gábor színművész,
kommunikációs készségfejlesztő
stúdiót indít a Fővárosi Művelődési
Házban. Az ötletgazda színészt
arra kértük, meséljen a budai fiatalokat megcélzó terveiről.
Elsősorban olyan 7–17 éves fiatalokat
várunk, akik gátlásosságuk miatt nehezebben tudják kifejezni magukat.
Ez ördögi kör, hisz épp az önkifejezés
hiánya teszi őket visszahúzódóbbá,
szófukarabbá. Holott a mai világban
kulcsfogalommá váló önmegvalósítás
csakis egészséges önbizalommal érhető el. Az iskolákban azonban ezt nem
tanítják – vélekedik Harsányi Gábor,
majd hosszan sorolja, milyen tantárgyakkal fejlesztik a kívánt szintre a
labilis gyermeki önbizalmat.
A kurzus oktatói a kommunikációs készségfejlesztő foglalkozások
mellett színészmesterség órákat is tartanak növendékeiknek. A tanfolyam
során folyamatosan kapcsolódnak be
az ének- és táncórák, valamint egy
angol kommunikációs oktató révén az
idegen nyelv elsajátítására is lehetőség
van. Emellett a kurzuson tehetségkutatás is folyik.
Sok olyan kisgyerek van, akiben
ott szunnyad a színészi, művészi pályára való alkalmasság, csak azt mélyen
elfedi a felszíni gátlásosság. A kommunikáció fejlesztése során kezdenek
megváltozni a gyermekek. Egyre
jobban merik és tudják kamatoztatni
képességeiket – mondja a színművész.
A felbukkanó tehetségeket, rendelkezzenek akár zenei, énekesi, írói
vagy éppen szinkronszínészi képességekkel, Harsányi Gábor kollégáihoz,
ismerőseihez ajánlja be. Így fordulhatott elő, hogy a kezdeti félszeg, izgulós,
de kedves hangú fiúcskából, Jelinek

Márkból, kis
idő múltán
s z i n k r onszínész és a
Kölyök idő
című műsor
egyik oszlopos tagja
lett. Az iskola négyéves,
nagy sikerű,
újpesti
Harsányi Gábor
mű kö dé s e
folyamán több kisgyerekre is rátalált
a televíziós és színpadi szereplés lehetősége. Az érdeklődők bővebb információt kaphatnak a 06/309-737-725,
és a 06/203-514-627-es telefonszámon.
Felvételi: április 4., 15–17 óráig
S. T. J.

Balambér álma
Melyik kisgyerek ne álmodna
arról, hogy színpadon állva, csak
neki szól a taps? Most az újbudai
tehetségek vágyai is valóra válhatnak, ha jelentkeznek a Balambér
Show-ba, amely hat éve indult
Sopronban. Imre Andrea, a műsor
kitalálója az MTV munkatársa
lett, a show Budapesten zajlik
tovább. Kerületünkből is várják
az érdekes hobbival vagy színpadi
produkcióval rendelkező tehetséges gyermekeket, fiatalokat – egészen 18 éves korig –, akik ha kellő
ambíciót és bátorságot éreznek
magukban a 06/30/93-93-760-as
mobilszámon vagy a balambershow@freemail.hu e-mail-címen
jelentkezhetnek
szereplőnek.
Hogy a taps csak nekik szóljon!
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Tavaszköszöntő kiállítás

Otthonunkban
a természet!

Két napra a TIT Stúdió gyermekek,
és természetbarát felnőttek földi
paradicsomává változott. A földszinttől a második emeletig bőven
akadt látnivaló.
Modellezők mesterműveiben gyönyörködhettünk az első emeleten,
ahol helyet kapott a Bonsai és a
Suiseki Klub bemutatója is. Ugyanitt
szebbnél szebb nyuszik kíváncsiskodtak a ketrecekben. A második
emeleten ásványok és díszmadarak
kápráztatták el a látogatókat, de tengerimalacokból és növénycsodákból is
bőséges volt a választék. A földszinten
díszhalak, madárpókok, tengerimalacok, gyöngéd, és a simogatást jól tűrő
egerek voltak láthatóak. A legtöbb ifjú
látogatónak saját állatkedvence is van
otthonában.
Halmos Szilvi nyolc-, húga, Ágnes,
hatéves. Kezükben cipelték már az
itt szerzett kincseket: zacskó vízben
a guppi és a szipó, és növényeket is
vásároltak, azt felfalják majd állataik:
térképteknősök várják őket gazdagréti
otthonukban, s egy akvárium hal.
A madarak gyönyörűek voltak, de
óriási ricsajt csaptak. Bármelyiket
szívesen hazavittem volna, de Gould
Amandina káprázatos színei feledhetetlenek. Vajon mit szólna a konkurenciához Csupi, a nimfapapagájunk?
Csepelről érkezett Gürtler Péter, a
Karácsony Sándor Általános Iskola
VI./C osztályos tanulója. Kezében
Búvár újságokat cipelt, no meg virágokat és egy oklevelet, amely annak
bizonysága, hogy helyesen töltötte ki
a Természet totót, és így családos belépőt is kapott az őszi kiállításra.
(m. i.)

Tizenöt éve az idősek szolgálatában

Ünneplő Keveháza
Február végén, egy pénteki napon
ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját a XI. kerületi Önkormányzat
8-as számú Idősek Klubja, népszerű nevén: a Keveháza.
Radányi Lászlóné klubvezetőtől tudom meg, hogy ide tartozhat mindazon nyugdíjszerű ellátásban részesülő, önmagát ellátni képes ember a
kerületből, aki a szabadidejét ebben
a közösségben hasznosan szeretné
eltölteni. Az itt folyó szakmai munka
célja a magány és az izoláltság oldása.
Főiskolát végzettek, szociális munkások és erre a területre szakosodott
fiatalok látják el a jelenleg 32 tagú
klubban a teendőket.
Minden nap reggel nyolctól délután négy óráig különféle programokon vehetnek részt a klubtagok, akik
zömmel az Etele úti, és környékbeli
házakból jönnek ide. Előre összeállított havi program szerint folyik a
munka. Lehetőség van sokféle újság
olvasására, videózásra, tévénézésre,
videofilmekkölcsönzésére.Hetenként
egyszer orvos látogat el a klubba, és
rendelésén megvizsgálja a betegeket.
Kéthetente a Segítő kéz nevű szolgáltatást vehetik igénybe a tagok, ami
annyit jelent, hogy segítséget adnak az
idősek hivatalos ügyeinek intézéséhez,
például méltányossági nyugdíjkérelmek beadásához. Negyedévenként
jogsegélyszolgálatot biztosítanak. Az
Idősek Szabadegyetemének előadásai
is kéthetente zajlanak. Szó esik itt az
időskor történelmi áttekintéséről, a gerontológiafejlődéséről.Háromhetente
nosztalgia klubban töltik idejüket
felettébb kellemesen az emberek, mert
a zenés-táncos összejövetelek roppant
népszerűek; néha társklubjaikhoz is
ellátogatnak ilyen céllal. Hetente egy-

szer van a nyílt napjuk, amikor bemutatkoznak a kerületben élőknek, hogy
minél több ember kapjon tájékoztatást
a klub életéről. Természetesen vannak

Révész Marianna
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Emese és Zoli tánca

térítéses szolgáltatásaik is, ilyen például a fodrász, pedikűr, talp- és gyógymasszázs.
Micsoda műsort állítottak össze
ezúttal a szervezők! Táncos produkciók gyönyörködtették a nézősereget,
Emesét és Zolit régi ismerősként tapsolták meg a vendégek. Szilárd most
humoros összeállítással jelentkezett.
Keresztnévről szólítják őket a klubtagok – úgy érzik, szinte saját unokáik is
lehetnének. Valóban családias hangulatban ér véget a klubnap.
Moldován Ibolya
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SZABADIDŐ
HOROSZKÓP

Sok mindent el kell tűrnie mostanában, például dolga lesz egy nagyon
lassú, kedvetlen munkatárssal.
Bánjon kemény kézzel az ilyen emberekkel. Megjelenését igyekezzen
előnyösebbé tenni: csináltasson új
frizurát, amivel fiatalabbnak tűnik
és vonzóbbá teszi a külsejét. Ez az
időszak alkalmas a ruhavásárlásra.
Generálisan kellene újítania, frissíteni az életét. Vásároljon kis ajándékokat szeretteinek, ez megnyugtatja a
lelkiismeretét.

Most jól jön a kulturáltsága. Használja
fel kreatív képességeit, fessen vagy
írjon valamit, amivel lenyűgözhet
másokat. Megnyugtatónak és pihentetőnek fogja érezni, ha ilyesmivel
foglalkozhat. Módot kell találnia
a felfrissülésre, a regenerációra. Elképzelhető, hogy önt álmatlanság
kínozza, és gyógyszeres kezelésre van
szüksége ahhoz, hogy, legyőzhesse ezt
a betegséget. Azért nem kell túlságosan aggódnia.

Egyedül élő személy költözhet a
szomszédba. Legyen udvarias és
barátságos vele, de várja meg, hogy
ő tegye meg a kezdő lépéseket.
Tapasztalni fogja, hogy nincsenek
elvárásai önnel szemben. Semmi
bántódása sem esik, ha elfogadja a
kihívást, amit egy ilyen ember ajánl
fel. Időnként összejöhetnek, és kellemesen kikapcsolódhatnak esténként.
Ismerőseinek, barátainak is nyugodt
szívvel bemutathatja az illetőt.

Kerülje a vitát egy olyan emberrel,
akiről tudja, hogy durva, és mindentől elzárkózó. Csak önön múlik, hogy
megpróbálja-e megérteni. Ne irigyelje
azokat, akiknek több a pénzük van,
mint az önnek. Növelheti a befolyását,
ha most a pénz az, amire a leginkább
vágyik. Nagyon szeretne már magának új ruhákat venni, de ezzel várnia
kell, amíg anyagi helyzete lehetővé
teszi a vásárlást. Próbálja megőrizni a
jó természetét.
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Rossz társaságba keveredhet. Az,
hogy kedvesének új barátja van, nem
indokolja, hogy ön is új románcot
kezdeményezzen. Ha vannak felsőoktatásban részesülő gyermekei, szenteljen nagy figyelmet a vizsgáiknak és
az előrehaladásuknak. Ez az időszak
nem alkalmas arra, hogy családtagjai
olyan társaságban szórakozzanak,
melyet ön nem igazán szívlel. A baj az,
hogy nem szívesen mondja gyermekei
szemébe az igazságot.

Ne vegye a lelkére, ha rájön, hogy
egy művész rászedte. Próbáljon meg
azzal boldogulni, amije megmaradt.
Ön mindig nagyra értékelte azokat a
dolgokat, amelyek igazak és őszinték.
Sok embert zárt már ki eddig is az életéből azért, mert erről mást gondolt.
Egyaránt sok időt és gondolkodást
igényel baráti körének kiválasztása
és szűkítése is. Inkább gondolja át a
dolgot többször, mint hogy elhamarkodva, rosszul döntsön.

A házasság gondolata foglalkoztatja,
ám ez egyáltalán nem jó ötlet. Ön
irigy a választottjára. Ez a szerelem?
Csak a presztízs lebeg a szeme előtt,
amit ez a házasság hozhat, és a jólét,
ami ebből származhat. Itt az ideje,
hogy befejezze az álmodozást, és
sokkal reálisabb legyen. Keressen
magának valakit, akinek nemcsak
pénze van. Keressen olyan partnert,
aki önmagával is elvarázsolja önt
– különben boldogtalan lesz.

El kell fogadnia egy új helyzetet,
amivel jobb, ha megbarátkozik.
Környezetében valaki túloz, sőt teljesen valótlan dolgokat állít. Ne engedje,
hogyfélrevezessék.Ezazidőszakalkalmas arra, hogy megvizsgálja a saját
pénzügyi helyzetét, és eldöntse, hogy
megveheti-e az új autót. Ne keseredjen
el, ha erre még kis ideig várnia kell.
Vegye észre – és örüljön neki –, hogy
mások segítségére is számíthat.

KERESZTREJTVÉNY
Érzelmei mostanában rendkívül zavarosak. Partnerét érzi a legnagyobb
tehernek, amit az élet a hátára rakott.
A szomszédai elítélhetik, ha elválik,
de ön nem törődik a véleményükkel.
Egyedül csak a saját feje után megy.
Találnia kellene olyan új tevékenységet, amivel lekötheti a gondolatait.
Rengeteg meglepetésre számíthat. A
változások végül elnyerik a tetszését,
bár most még maga sem érti, mi miért történik.

A munka és a pénzügyek köthetik le
ideje nagy részét. A számlái kiegyenlítéséhez segítséget kell kérnie. Most ne
vásároljon semmi haszontalanságot.
Ha a szomszédaival beszélget, legyen
nagyon körültekintő, kellemes modorú és udvarias. Gondok léphetnek
fel az egészsége, az emésztése körül, de
ne aggódjon, valószínűleg csak gyomorrontásról lesz szó. Ha mégsem,
orvosa gyors és hatékony segítséget
tud nyújtani.

Úgy érzi képtelen valakit elcsábítani,
de ha sokat próbálkozik, előbb-utóbb
sikerrel jár. Szüksége van valakire, aki
képes arra, hogy csendesen beszélget
anélkül, hogy minduntalan felháborodna. Ön általában nevet, amikor
nem ért egyet másokkal, és ugyanezt
várja el partnerétől is. Esténként többet kellene szórakoznia, keressen fel
zenés-táncos helyeket, kapcsolódjon
ki, érezze jól magát. Ne legyen bátortalan és lusta.

Vegyen tudomást a betegségéről,
keressen fel egy orvost, aki meg tudja mondani, hogy mi okozta a bajt.
Elképzelhető, hogy a fogai vagy a
szeme körül kell keresni a probléma
gyökerét. Talán életében most először
szemüvegre lesz szüksége. A kiadások
miatt teljesen felesleges aggódnia.
Sokkal fontosabb, hogy egészsége
tökéletes állapotban legyen, mintsem,
hogy most verje a fogaihoz a garast.

(Rebeka)

ÉTELRECEPT

NÖVÉNYÁPOLÁS

Tavaszi kertészkedés

Fánk szezámmagos
karamellel, banánnal

Díszkertünk, gyümölcsösünk fái,
fás szárú bokrai már a tél végén
igénylik a gondozást.

Kertész Dániel

Erre azért van szükség, mert a kártevők hernyói, bábjai, tojásai, a gombák, baktériumok áttelelnek, és a jó
idő beálltával támadásba indulnak a
növényzet vegetatív részei, annak termésképződményei, a termések ellen.
A lemosó permetezést megelőzően a mechanikai védekezésről se feledkezzünk meg. A fáink törzsét tisztítsuk meg a mohától, zuzmótól, a taplógombától, a fákat rágó hernyóktól.
A kéregrepedésekben megbúvó kártevőket is el kell távolítanunk. Először
fakaparóval tisztítsuk meg a felületet,
majd drótkefével keféljük át a törzset,
a vastagabb ágakat. Vigyázzunk, a
tisztítandó felületet ne sértsük meg,
ugyanis a fa törzsének légzése a megtisztított felületen át történik. A rovarok mellett növényeinken az áttelelő
baktériumos, és a különböző gombás
betegségek is megtalálhatók.
A kártevők védett helyeken
keresnek búvóhelyet, amelyek ellen
lemosó permetezéssel eredményesen
védekezhetünk. A permetezés ne
ködszerű legyen, hanem bőséges,
hogy mindenhová eljusson a permetlé. Lemosó permetezésre réztartalmú
szereket alkalmazzunk, ilyen a rézoxiklorid, amely a gombabetegségek

HOZZÁVALÓK: 4

ellen nyújt védelmet. Ha erős levéltetű, pajzstetű, esetleg atkafertőzés volt
a területünkön, akkor kéntartalmú
(mészkénlé, Agrol Plusz) szerekkel is
permeteznünk kell. A fák fertőzöttségének ismeretében eldönthetjük, hogy
érdemes-e a kémiai védekezés elvégzése. A lemosó permetezést végezzük
el a gyümölcsösünkben a fáinkon, a
bokor alakú bogyósokon, a szőlőn,
díszkertünkben a lombhullató fákon,
a rózsatöveken, a díszcserjéken.
Akkor járunk el helyesen, ha
a kémiai védekezést kiegészítjük a
környezetünket kímélő mechanikai
eljárásokkal. A lehullott, fertőzött
leveleket, az áttelelt gyümölcsmúmiákat gyűjtsük össze, és semmisítsük
meg. A lombozat aláforgatásával a
levelekben báb alakban áttelelő alma
aknázómolyok sorát gyéríthetjük.
Fontos tudnivaló: A kertünkben nevelt örökzöldeket, amelyek most is
„élnek” nem szabad permeteznünk!
Bánhidi János

db banán, 1 db tojás,
10 dkg liszt, 3 dkg burgonyakeményítő, olaj. A karamellhez: 2 evőkanál
szezámmag, 35 dkg cukor.
ELKÉSZÍTÉS : A tojást 2 dl hideg vízzel,
a liszttel és a keményítővel simára
keverjük. A karamellhez teflonban
megpirítjuk a szezámmagot. A
cukorból és 1 dl vízből kevergetve
karamellt főzünk, majd belekeverjük
a szezámmagot, és levesszük a tűzről.
Salátástálba hideg vizet és jégkockákat
teszünk, egy tálalótálat olajjal kikenünk. A banánokat meghámozzuk,
és vastag karikákra vágjuk. A tésztát
a banánkarikákba nyomkodjuk,
majd bő, forró olajban aranysárgára
sütjük. Konyhai papírtörlőre szedjük,
és tálalásig melegen tartjuk. A meleg
karamellbe mártjuk, majd habszedő
kanál segítségével a jeges vízbe merítjük. Lecsöpögtetjük, és az olajjal
kikent tálba rakjuk. Azonnal tálaljuk,
mert a fánkoknak kívül hidegnek és
ropogósnak kell lenniük, belül pedig
melegnek és puhának.
JÓ TUDNI: Ázsiai boltokban fekete és fehér szezámmagot is találhatunk. Ízük
majdnem teljesen azonos, a kínaiak
karamelles édességeik elkészítésénél
mégis inkább a fekete színűt kedvelik.
Jó étvágyat kíván minden kedves olvasójának a szerkesztőség.

PETŐFI SÁNDOR:
PACSIRTASZÓT HALLOK MEGINT
A költeményből idézünk két sort.
1. Az idézet első sora
(O, Z, K, R, T). 13. Korszak. 14.
Erőszakkal kicsikaró. 15. Ittrium, jód
és hidrogén vegyjele. 16. Borászati
eszköz. 18. Baranya megyei község.
19. Szembetűnően meglátszik. 20.
Klasszikus elöljáró szó. 22. Trinitrotoluol, röv. 23. Konyhakerti növény.
24. Benyovszky Móric. 26. Idegen művészet. 28. Évszak. 29. Annyi mint, röv.
30. Átizzó páratlan betűi. 32. Számtani
művelet. 35. Por betűi keverve. 36. …
Pitt, USA-beli filmszínész. 38. Svájci
város. 39. Színművészünk (András).
40. Francia zeneszerző (Léo). 41. Női
kalapokat készítő, árusító nő. 42.
Egykori lovas nép. 43. A Bolero szerzője (Maurice). 45. Munka, egymás
közt. 46. Egyharmad szelindek! 47.
Takarmány tartósítás. 49. Beteljesült
kielégüléssel járó gyönyör. 50. Odavissza: férfinév. 51. Felesége van. 52.
Vendégmarasztaló. 54. Kicsinyítő
képző. 55. Napszak. 56. A Tisza mellékfolyója. 58. Karddal harcol. 60.
Vas megyei arborétum. 62. Magyar
szerzetesrend. 64. Kitalált történet. 66.
Kettőzve: dobféle. 67. Többrészes film.
69. Nagy Konstantin szülőhelye.
FÜGGŐLEGES: 1. Síkságokon tapasztalható légköri fényjelenség. 2. Román
terepjáró. 3. Északi pásztornép. 4.
VÍZSZINTES:

ÚJ KREATIV és
AJÁNDÉKBOLT nyílt
1114. Bp.,. Móricz Zs.
körtér 1. sz. alatt.
Intézményeknek és
diákoknak kedvezmény
H-P: 10-19-ig, szo: 1014-ig.
gyöngyök, faáruk,
hobby festékek, üveg,
papír, ásványok, gyertya
alapanyagok, stb.

Linz határai! 5. Jós betűi keverve. 6.
Vászonkötésű merevített selyemkelme. 7. Erdélyi folyó. 8. Mértékegység.
9. Ezüstszínű fém, röviden. 10.
Ételízesítő. 11. Torkán leereszt. 12.
… mail, légiposta. 17. Időmérő szerkezet. 19. Talál. 21. Tolkien mesebeli
teremtménye. 23. Evőeszköz. 25.
Gyorsfagyasztott étel. 27. Róma folyója az ókorban. 28. Étel felszolgálása.
29. Levágott szárnyas ehető belső részei. 31. Futását Vörösmarty írta meg.
33. Ráncot kisimít. 34. Posztószerű
anyag. 35. Mestermunka. 37. A német
szabvány betűjele. 39. Félig kampós!
40. Az idézet második sora (L, E,
D, A). 44. Manysi emberek. 47. És
azonfelül. 48. Hosszú, szélesebb csík.
51. Nitrogén és szilícium vegyjele. 53.
Sorok végén összecseng. 55. Értelem.
56. Velünk együtt lévő személy. 57.
Becézett női név. 59. Szlovén nyelvű
népcsoport a Mura mellékén. 61.
Egyesült Arab Köztársaság, röv. 62. A
krimi atyja (Edgar Allan). 63. A madarak királya. 65. Szitál páratlan betűi.
67. Savó egynemű betűi. 68. Thomas
Mann. 70. Stroncium vegyjele.
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 1. és függőleges 40. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: március
24. AZ 5. SZÁM KERESZTREJTVÉNYÉNEK
HELYES MEGFEJTÉSE: „Rabok legyünk

vagy szabadok, ez a kérdés válasszatok”.
A SZERENCSÉS NYERTES: Széles Katalin,
1076 Bp. Garay tér 14. III. em. A nyeremény a szerkesztőségben vehető át.
Nagy András

A REGIO Játék
Nagykereskedés
elektronikában és
reklamációs ügyek
intézésében
egyaránt jártas,
gyors és türelmes

játékjavítót keres
Pályázni
kézzel írott önéletrajzzal a
Nándorfejérvári út 23.
szám alatt lehet.
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Pilinszky-versek és -fotók a Fonóban

Érző arcok

Költészet, tánc, zene

Olvasni jó – Karinthy Mártonnal

Színháztól a könyvírásig

Juha Okko finn
festő kiállítása

Bécs, Kolozsvár, Szabadka, Pozsony és
Prága után jutott el a Fonóba, és 20002001-ben legalább ötven előadást
megélt szerte Magyarországon is.

Olvasni jó! – hirdeti az Őrmezei
Közösségi Ház programja. Az e
címmel indított rendezvény írókat
hoz testközelbe az olvasóközönséggel. Elsőként Karinthy Márton
színházigazgatóval, rendezővel
beszélgetett az est házigazdája,
Köllő Miklós színművész.

Már többször volt Magyarországon
kiállítása Juha Okko finn festőnek,
tavaly Szigetváron, Budapesten
és Kaposváron is. Az idén márciusban a Karinthy Szalonban
látható képek két sorozat darabjai
Szemtanú és az Emlékezet címmel.

T. Szántó György

Meditáció címmel Pilinszky Jánosemlékműsoron vehettek részt
az érdeklődők március 4-én a
Fonóban.
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– jegyezte meg Karinthy – , de az az
igazság, hogy első fecskék voltunk, és
szemtelenül korán jöttünk elő.” És sokáig is maradtak. A Karinthy Színház,
Buda mindmáig egyetlen színházaként 1988 óta működik, mindenféle
normatív támogatás nélkül.
S hogy miért kezd el írni egy elismert

A kiállítást megnyitó Szombathy
Bálint elmondta, Juha Okko lágy mozdulatokkal, finom humorral, emberi
érzékenységgel készíti képeit. Szerinte
a finn művész „stíluselemei a finn
festészetben ritkán tapasztalható markáns mediterrán ízt adnak a papírízű
képi háttérvilágnak.”
A megnyitón megjelent Pekka
Kujasalo finn nagykövet, aki méltatta Juha Okko művészetét és közéleti
tevékenységét, valamint kiemelte az
idén ötödszörre megrendezésre kerülő
magyar–finn szimpózium munkáját.

A gyertyákkal megvilágított színpadon Dóczy Péter színművész adott elő
verseket és naplórészleteket az életműből, melyeket Lőrinszky Attila bőgőművész, zeneszerző kísért hangszerével, illetve Blaskó Bori táncművész
táncával. Az előadóteremben Pilinszky
saját fényképeiből és Vattay Elemér fotóművész a költőről készített fotóiból
kiállítást lehetett megtekinteni.
Dóczy Péter szerint nem véletlen
választás a költő egyik szabadversének
címe az egész műsor megjelölésére,
ugyanis egy elgondolkodtató előadást
szerettek volna készíteni, amelyben a
közönség képes befogadni Pilinszky
költészetét, gondolatait és szemléletét a
tánc és a zene segítségével. A Fonóban
bemutatott előadás anyaga 1996-ban
készült. Berlin, Stuttgart, Frankfurt,

– Egy korábbi, Pilinszky műveiből
készült műsor, „A vesztőhely télen”
után beszélgettem Jelenits Istvánnal
és Vattay Elemérrel, akik elmondták, a
műsort „Jancsi örömmel vállalná”, ha
élne. Vattay Elemérrel az előadás után
megnéztük Pilinszky János nála lévő
fényképeit. A képek nagy hatással voltak rám, ekkor jött egy fotókiállítással
egybekötött színházi előadás ötlete
– avat be az előadás keletkezésének
részleteibe Dóczy Péter.
Dóczy Péter 2001-ben, Pilinszky
születésének nyolcvanadik évfordulója alkalmából az előadásból CDromot készített, amelyre a hanganyag
angol és német fordításán és egy
Pilinszkyről készült íráson kívül filmetűdök és fényképek is felkerültek.

Karinthy Márton és Köllő Miklós

„Nem érdemes a világot úgy itt hagyni, ahogy találtuk” – vallotta Karinthy
Frigyes, és ezt a tevékeny életfilozófiát
követve nemrégiben a zseniális író
unokája, Karinthy Márton is tollat
ragadott. A novemberben napvilágot
látott családi krónika, az Ördöggörcs,
heteken keresztül toplistás kiadvány
volt a könyvpiacon. Többek között a
könyvről, a híres név súlyáról, a vele
járó nyomasztó elvárásokról, sikerekről és kudarcokról mesélt a meghívott
vendég, hol humorosan, hol ironikusan, szóval amolyan Karinthysan.
Állítja, ő mindig a saját útját akarta járni. Így ő volt a legelső, aki sikeresen törte át az állami színházstruktúra
rendszerét, amikor Harsányi Gáborral
megalakítottáka Hököm színpadot.
Első nagy színielőadásuk máig emlékezetes. Végh Antal: Miért beteg a
magyar futball? arénabeli bemutatóján a „jóakarók” a nézők soraiba
központilag kirendelt sportiskolások
segédletével igyekeztek megbuktatni
a darabot. Sikerült. Botrány kerekedett, a színészeket mentővel kellett
kimenekíteni. „Magaménak tudhatom az évszázad legnagyobb bukását

W. K. T.

Juha Okko: Női arc

Széchenyi-kiállítás Kelenvölgyben

Történelem képeslapokon
A jeles államférfi, Széchenyi István
életét és munkásságát, 137 képeslapon keresztül bemutató kiállítás
nyílt március 11-én a Kelenvölgyi
Közösségi Házban.

T. Szántó György

Dóczy Péter idézte fel a költő írásait

Széchenyi sokrétű tevékenységét,
Sasvári Tiborné nagyatádi képeslapgyűjtő féltett kincsein keresztül
követhetik nyomon az érdeklődők.
Akad emlék a Magyar Tudományos

Juha Okko így vallott most kiállított
festményeiről: „képeim középpontjában inkább azok metaforái állnak.
Legutóbbi festményeimen a hasonmások forrásaként személyes emlékeimhez nyúltam. Ennek segítségével
a mű még érzékenyebbé válik. A kép
üzenete számadás helyet inkább képzettársítások áradatává alakul.”
(G. P.)

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

MÁRCIUS 17. Ön is lehet gyilkos.
MÁRCIUS 18. Örült nők ketrece.
MÁRCIUS 19. Dzsungel.
MÁRCIUS 21., 14.30 Örült nők ketrece.
MÁRCIUS 21., 19.00 Dzsungel.
MÁRCIUS 28. 10.30 Süsü a sárkány

(gyerekelőadás);
19.00 Ön is lehet gyilkos.
MÁRCIUS 30. Bolond vasárnap.
A külön nem jelölt előadások
19 órakor kezdődnek.
Katzler Vince kőrajza a legnagyobb magyarról és a Széchenyi-család címere

Kossuth által is „a legnagyobb magyarként” emlegetett Széchenyi
István 1791-ben, olyan családba
született, melyet évszázadok óta „a
haza boldogítóinak” neveznek. Apja,
Széchenyi Ferenc alapította a Nemzeti
Múzeumot, és idővel fia is csatlakozott a haza felvirágoztatásáért munkálkodó családi eszméhez. Az ifjú gróf
utazásai során bejárta Törökországot
és Európa tájait, miközben egyre
jobban rádöbbent Magyarország elmaradottságára. Életcéljául tűzte ki
nemzete sorsának előremozdítását.
Hazatérte után, a reformgondolatok
kezdeményezőjévé és egyben legnevesebb képviselőjévé is vált.

Akadémia 1825-ös megalapításáról,
a lóversenysport meghonosításáról,
a gőzhajózás előremozdításáról.
Gyönyörű régi lapok őrzik a Lánchíd
létrehozásának, a vasúthálózat kialakításának, a Duna-Tisza csatorna
építésének, valamint a Tisza szabályozásának mozzanatait.
Széchenyi álma, miszerint Pest
és Buda egy városként, Budapestként
összeforrva legyen a nemzet fővárosává, csak az 1860-ban bekövetkezett
halála után vált valóra. Most egy ideig
Budán, a Kelenvölgyet hatja át a gróf
mindmáig misztikus alakja, ahol képeslapokról szól örökké a mának.
(s. takács)

n MU SZÍNHÁZ
Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014

MÁRCIUS 1920., 20.00 Börcsök Enikő:

F.W. Bain: A hajnal leánya (bemutató) Hindu elbeszélés, szanszkrit
kézirat nyomán, Árny- és virágjáték.
MÁRCIUS 20., 21.00 (m)Színház: El
nem küldött levelek (Stúdiószínpad).
MÁRCIUS 2324. 20.00 Duplex – egy
este, két társulat: Juhos István: 3
MEN Budapest; Táncszínház: Ego
MÁRCIUS 2627. 20 óra Mándy Ildikó
Társulata: Szex, valóság, videó
MÁRCIUS 3031. 20.00 Duplex – egy
este, két társulat: Tóth Marianna:
Lélekhajlék (bemutató);
Pataki Klára: A katona története.

GYERMEK ÉS DIÁKPROGRAM:
MÁRCIUS 21. 11.00 GÉVA Táncszínház:

Hét nap (bemutató).
MÁRCIUS 28. 11.00 Andaxínház:
A Teremtő kakukkja (bemutató).
n SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
MÁRCIUS 1819. Barbárok.
MÁRCIUS 20. Pelva Gábor és barátai.
MÁRCIUS 21. Ördögök (Regős J.).
MÁRCIUS 2324. Kórház Bakony

(Pintér Béla).

MÁRCIUS 2526. Népi rablét (Pintér B).
MÁRCIUS 28. Ördögök.
MÁRCIUS 2930. Ingrata persona

(Bata Rita).

MÁRCIUS 31. Zsigervirág (Bata Rita).

A külön nem jelölt előadások
20 órakor kezdődnek.
KIÁLLÍTÁSOK

n BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók B. út 32. Tel./fax: 386-9038
MÁRCIUS 20TÓL ÁPRILIS 16IG végzős

tipográfusok diplomamunkáinak
kiállítása. A kiállítás munkanapokon
14–18 óra között látogatható.
n SCHEFFER GALÉRIA
Kosztolányi D. tér 4.
MÁRCIUSBAN Csobán András festő-

művész kiállítása.

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

színidirektor és rendező? „Olyan
közegben nőttem fel, ami kiváltság
egy gyermek számára. Elődeim élete
papírra kívánkozott” – osztotta meg
érzéseit hallgatóságával a szerző, aki
bevallotta, jó ideig nem mert toll után
nyúlni, attól tartva, nem tud megfelelni a Karinthy név által támasztott elvárásoknak. Családi emlékei azonban
rendre előtörtek. Nagyapja a háború
förtelme elől pincében megbújva rótta
sorait, így örökítve meg azt a világot,
melyet a feje fölött lőttek szét, zúztak
porrá. „Úgy érzem, most amikor az
európai kultúra utolsó romjain ülünk,
fölöttünk is kezd porba hullani minden. Itt lenne az ideje, hogy téglánként
építsünk fel valami újat” – vélekedett
Karinthy Márton. Elmondta: tartott
egy kicsit attól, mit szól a közvélemény
a család kiteregetett dolgaihoz. Ám félelme alaptalannak bizonyult. Kötete
átütő sikert hozott, bár vitatott, hogy
a könyv, műfaját tekintve regénynek
tekinthető-e vagy sem.
„Teljesen mindegy – szól Karinthy
válasza – a lényeg, hogy katarzist
okozva hasson az olvasókra.”
S. Takács Judit

MÁRCIUS 21IG Vasútmodell-kiállítás

MÁRCIUS 27TŐL Karai Sándor

n BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI

n TETŐ GALÉRIA
Ecsed u. 13.

naponta 10–18 óráig.
KÖZPONT

Etele út 55. T.: 371-2760

MÁRCIUS 30IG Csepregi György

képzőművész kiállítása.
n CONGRESS PARK

HOTEL FLAMENCO
Tas vezér u. 7.

MÁRCIUS 31IG Lehoczky Krisztina

festőművész kiállítása.

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

MÁRCIUS 26IG Juha Okko finn festő-

művész vendégkiállítása.
MÁRCIUS 28TÓL Alföldi Róbert színművész-rendező képzőművészeti
alkotásainak kiállítása a színházi
világnap alkalmából.
Nyitva hétköznap 10–16 óráig.
n MOLNÁR C. PÁL GALÉRIA
Ménesi út 65. T.: 209-0179
MÁRCIUS 26. 17.00: A kráter pere-

mén. Kuklay Antal atya előadás
Pilinszky Jánosról. Nyitva minden
szerdán 15–18 óráig.
n RÉT GALÉRIA
Törökugrató u. 9 . T/F: 246-5253
MÁRCIUS 13TÓL Pókos Szvetlana

festménykiállítása.

fotókiállítása.

ÁPRILIS 14IG tekinthető meg a Tető

Alapítvány rendezésében Molnár
Katalin festőművész A Koboldok
című kiállítása. Nyitva: hétfőtől
csütörtökig 17–20 óra között.
n ALBERTFALVI HELYTÖR

TÉNETI 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 jelene fényképeken. Nyitva: kedden,
csütörtökön 16–18-ig.
n XI. KERÜLETI HELYTÖR

TÉNETI 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

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

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.
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.
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.
HOME & Office ingatlaniroda ügyfelei
részére keres kiadó-eladó lakásokat, telkeket, ipari ingatlanokat Budapesten és környékén. 381-0300, 381-0900. www.hao.hu
SASHEGY déli oldalán 900 m2-es építési telek eladó. 06/20/9340-635.
GELLÉRTHEGY lábánál, cégközpontnak alkalmas, 536 m2-es, felújítandó, önálló
ház eladó. 06/30/9229-053.
XI. KERÜLETBEN, csendes kis utcában családi ház jellegű ingatlan eladó.
Irányár: 47 M Ft. 06/20/5987-187.
KISGELLÉRTHEGYEN háromlakásos
kockaház bővítésével kialakított, 2,5 szobás,
kétszintes lakás, terasz-, kertkapcsolatos negyvenmilliós irányáron eladó. 06/20/3513-141.
KÉSZPÉNZÉRT keresek 1-2 és 3-4
szobás lakást. 06/20/4383-154.

MEGVÉTELRE keresünk a kerületben
100-200 m2-es üzlet- vagy raktárhelyiséget,
jó megközelíthetőséggel. Tel.: 279-0412.
Fax: 279-0413
KERESEK 85-140 m2-es lakást, III.-IV.
emelettől liftes házban, 15–26 M Ft-ig készpénzért. Tel.: 06/70/2118-673, magánszemély.
KERESEK 1-2 szobás lakást III. emelettől 8 M Ft-ig készpénzért. Panel kizárva.
Tel.: 06/70/2288-413.
KORREKT ingatlanközvetítés, hiteles
értékbecslés. Tawellco Ingatlan.
280-4496, 06/30/9311-211.
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.
SCHWEIDEL utcára néző, első emeleti,
felújítandó, kétszobás lakás 19,9 millió
irányáron eladó. 385-6815, 06/20/3513-141.
KOSZTOLÁNYI Dezső téren 60 m2-es,
1+2 félszobás, felújított lakás 17 M Ft-ért
eladó. 06/20/3648-676.
MEGBÍZHATÓ magánközvetítő keresi ügyfélkörébe, adásvételre kiajánlható
belbudai, lakásokat, házakat. Személyes
kapcsolattartás, szakmai háttér, rugalmas,
korrekt feltételek. 06/30/4061-836.
IMMOBILIEN Müller Nemzetközi
Ingatlaniroda teljes ügyintézéssel eladó-kiadó ingatlanokat keres-kínál a XI., XII., XXII.
kerületekben, Budaörsön, Törökbálinton:
246-1615, 319-2525, fax: 248-1606,
06/20/4541-380, 06/20/2303-016.
XI., MADÁRHEGYEN 2662 m2-es,
panorámás, önálló telek eladó (4 részre
megosztva is). 2 épület építhető összesen 4
lakással. Közmű hiányzik. Tel: 249-3006.
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. Teljeskörű, gyors, korrekt ügyintézés.
204-1028, 06/30/9347-070.

ANZSU OPTIKA
Felnőtt, gyermek komputeres látásvizsgálat
és szakorvosi vizsgálat bejelentkezéssel.
SZTK-vény beváltása!

Kontaktlencsék. Márkás napszemüvegek 50% kedvezménnyel,
óriási választékban.
Nyitva tartás: H-P: 10-19 óráig,
Sz: 10-13 óráig.
Gazdagrét, 1118 Bp., Rétköz u. 49.

a 139-es busz Torbágy utcai megállójánál.
Telefonszám: 309-0390

ANZSU OPTIKA

VÁSÁROLOK minimum 2,5 szobás,
emeleti, világos, téglaépítésű, zöldövezeti,
csendes lakást. 06/30/4401-452.
LAKÁSCSERE! Zuglói kétszobás, kéterkélyes, gyönyörűen felújított lakásunkat
cserélnénk nagyobb, erősen felújítandóra.
Panel kizárva! Értékegyeztetésnél ráfizethetek. 06/30/9345-785.
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., FRAKNÓ utcai, IX. emeleti, 65 m2es, 3 szobás, erkélyes öröklakás tulajdonostól
eladó. Irányár: 12 700 000 Ft. Tel.: 203-6628.
6070 M2 körüli öröklakást keresek a
Tétényi út mentén. 215-7336.
KELENFÖLD kertvárosában eladó 2,5
szobás, szeparált, kertes házrész kocsibeállóval, nagy terasszal 28 M Ft-os irányáron.
06/70/5170-790.
SASAD felső részén 600 m2-es telken,
170 m2-es kétszintes, külön bejáratú, 4+2
félszobás, generációs családi ház külön
fogyasztásmérőkkel eladó. Irányár: 58
millió. Telefon: 06/30/4290-743, du. 14-től;
06/30/2708-421, egész nap.
XI., KAROLINA út közelében téglaépítésű, 38 m2-es, 1,5 szobás, erkélyes,
világos, gépészetileg is felújított, gázfűtéses
öröklakás gépkocsibeállóval eladó. Irányár:
13,3 millió. 06/30/2500-254.
ULÁSZLÓ utcai téglaházban eladó
déli, 2 szoba-hallos, gázkonvektoros, III.
emeleti lakás pincével, fedett kocsibeállóval. Lift nincs. Garzoncsere lehetséges.
Közvetítőiroda kizárva. 06/30/5691-166.
ŐRMEZŐN 55 m2-es (2 szoba-hallos),
K-NY-i fekvésű, IX. emeleti, kulturált lakás
tulajdonostól, reális áron eladó.
06/20/9240-040, 06/20/9932-241.
KORONA Ingatlaniroda keres-kínál ügyfelei részére budai-pesti és főváros környéki
ingatlanokat. Értékbecslés! Korrekt, gyors
ügyintézés jogi háttérrel! 279-0834,
06/70/5558-034. www.koronaklub.com

BÉRLEMÉNY
SKÁLÁNÁL 1 1/2 szoba hallos, 55 m2-es,
gázfűtéses, I. emeleti lakás kiadó. Irodának,
rendelőnek kiváló. 06/30/3083-815.
NAGYSZŐLŐS utcánál 110 m2-es lakóterű ház 80 m2-es raktárral 200 000 Ft-ért
kiadó. 361-4287.
GAZDAGRÉTEN bevezetett szolárium
teljes berendezéssel átadó.
Tel.: 06/70/5467-417.
KERESEK a XI.-XXII. kerületben,
forgalmas helyen 15-20 m2 körüli kiadó
üzlethelyiséget. Telefon: 204-2206.
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.
XI. KERÜLET, Beregszász úton 54 m2es lakás kiadó. 06/20/4452-455.
XI., BARTÓK Béla út 152/c-ben 22 m2es, bútorozott iroda kiadó 1600 Ft/m2/hó.
06/20/2303-016.
VÁROSMAJORNÁL 61 m2-es öröklakás kiadó (irodának is). 06/30/2093-544.
KELENFÖLD városközpontban, a XI.
kerületben parkra néző albérleti szoba kiadó 1 férfi részére. Bérleti díj 30 ezer/Ft/hó.
Telefon: 367-0702.

GARÁZS
GARÁZS eladó! Sashegy, Bod Péter és
Oroszvég lejtő sarkán, belső, zárt udvari.
Irányár: 2,6 M. Tel.: 06/30/3998-520.
GARÁZS Sasadi úton kiadó április 1jétől raktárnak is. T.: 463-9908.
GARÁZS eladó a Kisgellérhegyi Csukló
utcai garázsparkban 600 E Ft-ért.
T.: 06/20/9943-954.
GARÁZS kiadó raktárnak is. Tétényi út
38-42. 06/20/4410-472.

OKTATÁS
ÁLLAMILAG elismert dajka, pedagógiai asszisztens és gyógypedagógiai
asszisztens szakképzés. Kasza Szakképzési
Központ: 276-5918.
MATEMATIKA, fizika-, kémiaoktatás
általános iskolásoktól egyetemistákig.
385-3280, Obádovics.
MATEMATIKUS középiskolásokat,
egyetemistákat tanít egyénileg! 365-2969.
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.
TANULÓSZOBA, korrepetálás,magánórák minden tárgyból, németoktatás, iskola-előkészítés óvodásoknak. Diszlexia-terápia. T.: 06/30/2309-428, 06/20/2518-457.

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.

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
ANGOL, német-, francia-, spanyol-,
olaszórák igény szerint. 201-3139.
JOGOSÍTVÁNYOSOKNAK gyakorlóórák, kezdőknek jogosítvány Peugeot
206-al. 06/30/9607-559.
ANGOLNYELVTANÍTÁSTvállalnyelvtanár 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.
ANGOLTANÍTÁS brit anyanyelvűtől,
minden szinten 1500 Ft-tól/45 perc.
06/30/5561-563.
ANGOL nyelv oktatását vállalom minden szinten. Házhoz megyek.
Telefon: 205-7037.
HEGEDŰÓRÁT ad tapasztalt, szakképzett tanárnő minden korosztálynak.
210-1813, 06/20/4535-772.
ANGOLOKTATÁS, hatékony nyelvvizsga-előkészítés a Kosztolányi térnél. 466-9494.
SPANYOLÓRÁK nyelvtanárral minden szinten, Gellért térnél. Háznál is.
06/30/2417-213.
SZABÁSVARRÁS tanfolyam mindenkinek a Kosztolányinál, délelőtt, délután. Telefon: 385-3683, 06/70/3198-631.
ANGOLTANÍTÁS kezdő szinttől
nyelvvizsgákig, Gazdagréten angoltanárnál.
246-8246.
ÉNEKZENE tanítás, zeneelmélet, korrepetálás minden szinten: óvodások dalos
játékától felvételi előkészítésig tapasztalt,
fiatalos, nyugdíjas tanárnőnél.
Telefon: 386-0540.
KARATEOKTATÁS általános iskolásoknak a kerületben, több helyszínen.
06/20/3446-904.
NÉMETTANÍTÁST vállal Bécsben tanult egyetemista. Tel.: 06/30/2247-711.
MAGYAR szakos egyetemista lány gyerekfelvigyázást, magyarból korrepetálást
vállal hétvégeken. 06/70/2057-772.
TÖRTÉNELEMTANÍTÁS érettségire,
felvételire felkészítés. Házhoz megyek.
T.: 06/70/2432-953.

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.
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.

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

RENDELJEN MÉG TAVALYI ÁRON!

GÁZKÉSZÜLÉKEK minden típusának
javítása aznap, garanciával. Gázvezeték,
fűtésszerelés, vízvezeték-szerelés, javítások.
06/30/8504-225.
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.
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.
VILLANYSZERELÉS, Györffy István:
lakásfelújítás, villanybojler, elektromos
fűtések, kaputelefon szerelése, hibaelhárítás.
Telefon: 203-0134, 06/20/3210-295.
VILLANY, vízszerelés, bojlerek,
villámhárítók szerelése, javítása. Anyagbeszerzéssel, garanciával.
T.: 310-4018, 06/20/9152-678.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, vízvezetékszerelés, csapok, szifonok, WC-tartályok
javítása, cseréje garanciával! Hétvégén is.
Tel.: 06/20/3446-631.
VILLANYSZERELÉS. Hanusi mester.
Hibaelhárítás azonnali kezdéssel.
Tel.: 06/30/9507-009.
VÍZSZERELÉS. Csapok javításától a
teljes felújításig. Beázások, csőtörések elhárítása. Tel.: 378-4649, 06/30/9332-115.
GYORSSZOLGÁLAT, villany-, víz-, lakatosmunkák. Villanybojler, villanytűzhely,
szauna szakszerviz, 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
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása (tűzhely, konvektor, cirkó), duguláselhárítás. Javításnál díjtalan kiszállás.
358-0935, 06/20/9458-504.
VÍZSZERELÉS! Tartályok, csapok,
szifonok javítása, cseréje, duguláselhárítás.
Javításnál díjtalan kiszállás. 06/70/5128-516.
GÁZKÉSZÜLÉKEK tavaszi, 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.
S.O.S. zárambulancia. Zárcsere, hevederzár-szerelés, biztonsági zárak szerelése, lakatosmunkák. T.: 233-2478, 06/20/9437-075.

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

FESTÉS, tapétázás, PVC-, parkettajavítás, -csiszolás, -lakkozás, lamináltparketta,
gipszkartonszerelés, ablakszigetelés, burkolás. 322-4590, 06/30/2328-732.
PARKETTÁZÁS, csiszolás, lakkozás,
PVC-, szőnyegfektetés.
208-0721, 06/20/9494-529.
ZÁRCSERE gyorsszolgálat. Hevederzárszerelés, biztonsági ajtórácsok, lakatosmunkák. T.: 230-4834, 06/20/9535-200.
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.
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-, padlástér-beépítés, 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.
KŐMŰVES és ácsmunkák, házépítés,
tetőtér-kivitelezés, gipszkartonozás, festés,
bontás. 06/20/3710-364.
CSEMPÉZÉST, vízvezeték-szerelést,
kőművesmunkát garantált minőségben
vállalok. 06/30/9750-053, 227-4896.
MINŐSÉGBEN vállalunk szobafestést,
mázolást, tapétázást, lépcsőházak festését
bútormozgatással, fóliázással, takarítással.
XI-XXII. árkedvezmény. 06/20/9219-335.
LAPOSTETŐSZIGETELÉS csapadék
ellen, korszerű, Villas bitumenes lemezekkel. Garancia: 10-12 év. Homlokzat-felújítás
és egyéb szakipari munkák kivitelezése
alpintechnikával. Géczi Imre, 273-1857.

HIRDETÉS

2004. MÁRCIUS 17. ÚJBUDA
ÜVEGEZÉS háznál még ma, de holnap
biztos. Számlánkat a biztosítók visszafizetik.
Strenglass Üvegező Bt. XI., Őrmezei út 55.
Telefon: 310-4116, 06/30/2811-457
RELUXA, redőny, napellenző, szalagfüggöny, roletta, rolós és fix szúnyoghálók,
aluredőny motoros+távirányítós kivitelben,
garanciával. Érdeklődni: Kiss Zoltán.
Tel.: 362-4112, 06/20/9575-038.
PARKETTALERAKÁST, csiszolást,
lakkozást, hajópadló-fektetést, -javítást
vállalok. Tel.: 06/30/2313-807.
MŰANYAG ablak, 5 légkamrás.
Megrendeléstől beépítésig 10 munkanap
alatt. 5 év garancia. Érdeklődni:
362-4112, 06/20/9575-038
CSEMPÉZÉST, padlóburkolást vállalok
rövid határidőn belül, garanciával.
206-3579, 06/20/5780-073.
ASZTALOS, lakatosmunkák készítéstől a legkisebb javításig.
319-6349, 06/70/9414-349.
25% KEDVEZMÉNNYEL napellenzők motoros és kézi kivitelben, napernyők,
szalagfüggönyök, redőnyök javítása minőségi anyagokból, korrekt áron, garanciával.
Szentgyörgyi Béla árnyékolástechnika.
Tel.: 06/30/9966-871.
FÜRDŐKÁDAK, lemez, öntvény javítása, cseréje és teljes felújítása, zománcozása
a legfejlettebb technológiával. Szentgyörgyi
Béla, 06/30/9966-871.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás,
parkettás munkák, takarítás garanciával,
minőségi kivitelben, kedvező áron.
262-6283, 06/30/9821-689.
GARÁZSKAPUK szekcionált, hőszigetelt kivitelben. Úszó, nyíló kapuk. Automata
kapunyitók. T.: 397-0246, 06/70/3131-414.
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.
BÚTORKÉSZÍTÉS intézmények és
magánszemélyek részére: egyedi bútorok
tervezése, kivitelezése, iroda- és konyhabútorok, galériák, berendezési tárgyak
minden méretben, rövid határidővel. Gyors,
szakszerű, minőségi munka elérhető áron!
1114 Bp., Fadrusz u. 12.
Tel.: 209-3086. www.fadrusz.hu
SZOBAFESTÉS, tapétázás, mázolás
azonnal, illetve teljes lakásfelújítás garanciával. Nyugdíjasoknak kedvezmény.
06/70/3364-194, 06/30/6065-938.
SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást,
parkettázást, burkolást vállalunk azonnali
kezdéssel, garanciával. Nálunk a minőség
nem az árban jelentkezik.
06/70/3358-829, 06/20/4333-198.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
BOJLEREK tisztítása, karbantartása,
cseréje, mikrosütők, WC-tartályok, csapok
javítása, cseréje garanciával. Ingyenes
kiszállás. Tel.: 280-2685, sürgős esetben:
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.
VARRÓGÉPJAVÍTÁS a helyszínen,
garanciával. 397-0246, 06/70/3131-414.

TÁRSASHÁZAK figyelem! Vállaljuk
közös képviselői teendők ellátását az összes
könyvelői, műszaki, jogi teendők elvégzését,
szervezését. Díjunk bruttó 680 Ft/lakás.
Érdeklődni: 06/30/3426-549.
TÁRSASÁGOK könyvvizsgálatát, adó
szakértését, 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.
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.

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

GYÓGYÁSZAT

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 szakszervize, javítás,
vízkőtelenítés, csere aznap, garanciával.
Tel.: 216-2603. www.lakasszerviz.hu
MOSÓGÉPEK, bojlerek (Hajdú és
olasz készülékek), hőtárolós kályhák javítása, (mosógépek cserelehetősége), ingyenes
kiszállás. 06/70/2410-802.
HŰTŐGÉPEK, bojlerek, mosó-, mosogatógépek, hőtárolós kályhák javítása,
korrekt áron. 06/20/9112-060, 370-8623.
STELCZER Zsolt háztartásigép-szerelő
vállalja mosógép, villanybojler, villanytűzhely, hőtárolós kályha megbízható javítását
garanciával, díjtalan kiszállással.
208-4187, 06/20/4191-329.
PORSZÍVÓK, háztartási kisgépek,
hordozható rádiók javítása, nagy engedménnyel. 319-2008.
MOSÓGÉPEK gyors, szakszerű javítása garanciával. Kiszállás három órán belül,
javítás esetén ingyenesen. T.: 285-6335,
06/70/3159-525, 06/20/2572-866.

SZÉPSÉGÁPOLÁS
PEDIKŰRŐS várja kedves vendégeit
kedd-csütörtök 8–20-ig. Nyugdíjasoknak
kedvezmény. Cím: Budafoki út 59.
Bejelentkezés: 06/30/2120-898.
MASSZÁZS! Frissítő svédmasszázs,
cellulitmasszázs, várom kedves vendégeimet. Bejelentkezés: 06/30/3227-704.
PEDIKŰR! Talpmasszázs! Megbízható
pedikűrös házhoz megy, napközben is.
Tel.: 06/20/8043-149.
PRÍMATORNA, gerinctorna, jóga,
hastánc, masszázs, dietetikus, szolárium!
Forma Stúdió, XI., Bartók Béla út 9.
Tel./fax: 209-5258.
Információ: www.sportkapu.hu/forma.

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.
INFORMATIKUS szívesen segít önnek
számítógépe karbantartásában, fejlesztésében, otthoni hálózata kialakításában,
üzemeltetésében. 06/20/3379-341.
PCGYORSSZOLGÁLAT. Komputerek bővítése, komplett konfigurációk összeszerelése stb. 06/30/2323-662,
208-4649, herosstudio.bt@chello.hu

A Bartók Béla út 66. szám alatt biztonságos, széles választékú
megtakarítási konstrukciókkal várja ügyfeleit.
Matrac betétjegy 3, 6 és 15 hónapos lekötéssel
Takarékszelvény 3 hónapos lekötéssel, havi sávos kamatozással
l
l
l
l
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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.
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.
SZÁMÍTÓGÉPKARBANTARTÁS,
-bővítés, -beszerzés. Sulinet-beüzemelés.
Tanácsadás. Internet, hálózat. Hirdetés,
weboldal. 1000 Ft/óra.
Pluhár János rendszerinformatikus.
Tel.: 06/70/5312-469 vagy 208-0377.

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.
KERT, telektakarítás, favágás, gallyazás,
kertrendezés, bozótirtás, egyéb kert-telekkel kapcsolatos munkák garanciával. Tel.:
273-0369, fax: 384-0556, 06/20/9475-830.
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.
VESZÉLYES fák kivágása,bontással,kosaras daruval! 06/26/301-860, 06/30/5766-679.
SZŐNYEGTISZTÍTÓGÉPkölcsönzés
házhozszállítással, ablaktisztítás, nagytakarítás azonnalra. Irodatakarítás, szőnyeg-,
kárpittisztítás helyszínen. 06/20/9815-412,
420-5830, 06/30/4179-525.

TÁRSASHÁZKEZELÉS!
Kerületi
székhellyel kft. társasházkezelést vállal
megfelelő műszaki, jogi háttérrel.
204-0765, 06/20/9578-545.
TÁRSASHÁZAK figyelem: teljes körű
házkezelést, üzemeltetést referenciával
vállalunk. Érdeklődni: Áthrium Tóth Bt.
T.: 466-0922.
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.
TÁRSASHÁZAK közös képviselete
szakképesítéssel, 10 éves gyakorlattal.
06/30/9040-803. thiroda@freestart.hu
KONTÉNERES sitt, homok, sóder, föld
stb. szállítása. 06/30/2678-989.
KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen!
Ingyen biztosítunk pótkocsit, dobozokat!
Bauer-Teher. 281-1881.
REGISZTRÁLT mérlegképes könyvelő
7 év gyakorlattal mindenfajta könyvelést
vállal, visszamenőleg is, beszámolók készítésével, tanácsadással, tb- és APEH-képviselettel, korrekt áron. T.: 06/20/3370-931.
TÁRSASHÁZAK közös képviseletét vállaljuk teljes körű ügyintézéssel. Tel.:
06/30/2421-730 vagy du. 15 órától 217-4347.
KÖNYVELÉS, könyvvizsgálat, bérszámfejtés, adótanácsadás, adóbevallások
elkészítése, hitelbírálatok előkészítése, vagyonértékelés gazdasági társaságok részére.
Tel.: 382-7060.
KISMAMARUHÁK, kertésznadrágok,
nadrágok, kötényruhák, fürdőruhák, tunikák készítőtől kedvező áron kaphatók.
Tel.: 203-4979, Tóth Györgyné.
KONTÉNERES sittszállítás sóder, homok, termőföld. Tel.: 06/20/4646-233.
FÉNYKÉPEZŐGÉPJAVÍTÁS garanciával, Gazdagréten. H–P.: 10–18 T.: 246-8915.
KÖNYVELÉS, adótanácsadás teljes
körűen, bérszámfejtéssel visszamenőleg is.
Summa Konzultáns Kft.
T./fax: 204-6549, 06/70/2108-062.
TÁRSASHÁZKEZELÉS! Kerületi kft.
referenciával, teljes körű háttérrel társasházkezelést vállal. 204-0765, 06/20/9578-545.
SZÁLLODAI takarítói gyakorlattal
rendelkező egyetemista lány hétvégén
lakások, irodák takarítását vállalja.
06/70/2057-772.
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.

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

RÉGISÉG
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.
GORKA, Gádor, Zsolnay és egyéb
márkás kerámiákat vásárolna budai gyűjtő
magas áron. Törött darabok is érdekelnek.
339-8084. www.magyarkeramia.hu

TÁRSKERESÉS
ÉRTELMISÉGIEK, vállalkozók színvonalas társközvetítője fergeteges rendezvényekkel,
programokkal. 269-4589, Kiss Etelka.
30 ÉVES, rendezett életvitelű fiú megismerkedne független, hozzáillő lánnyal.
06/20/5277-454.
45 ÉVES, 160/55, fiatalos, energikus,
érzékeny, művészeti beállítottságú nő jó körülményekkel keresi hasonló, tiszta gondolkodású, jellemes társát tartós kapcsolathoz.
Tel.: 06/70/2511-488.
TÁRSAT, társaságot keres? Korona
társkereső és baráti kör kirándulásokkal,
rendezvényekkel! 279-0834.

VEGYES
ELTARTÁSI szerződést, életjáradékot
kötnék idős személlyel. Leinformálható,
középkorú hölgy. Tel.: 220-5446.
NYUGDÍJAS eü. dolgozó vállalja idős
emberek ellátását a XI-XII. kerületben.
T.: 319-1844.
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.
RENDKÍVÜLI banki ügyintézés!
Magas kamatozású hitelét kiváltjuk alacsony kamatozású 5,5% EU szabadfelhasználású hitel, lakásvásárlás akár 25 M 5,5%,
újépítési+szocpol., bővítés, korszerűsítés.
06/20/2182-949, 06/30/5537-800.

ÁLLÁS
MUNKATÁRSAKAT keresünk csoportvezetőnek, üzletkötőnek új közüzemi
szolgáltatói körbe, mellékállásba is.
T.: 228-1804.
TAKARÍTÁSRA és vásárlásra heti
rendszerességgel hosszabb időszakra keresek bejárónőt Kelenvölgybe 500 Ft/óra bérezésért. Telefon: 424-5604, kizárólag este.
HÚSZÉVES nő közgazdasági érettségivel, német közép, angol alapfokú
nyelvismerettel, számítógépes gyakorlattal
titkárnői, adminisztrációs állást keres.
Telefon: 06/30/667-0819.

Budapest XI., Fehérvári út 89-95.
Telefon: 382 1600 – 382 1605-ig

CELERIT házak porotherm téglából

Takarékszövetkezetünk az alábbi szolgáltatásokkal várja
a lakossági és vállalkozói ügyfeleket:
l
l
l
l
l
l
l
l

(meghatalmazott, haláleseti rendelkezés)

1114 Budapest, Bartók Béla út 66.
Telefon: 279-1171, 279-1169

KÖNYV

JOSEPHJOSEPH, a helyszínen, készpénzért, magas áron vásárolok: bútorokat,
garnitúrákat, festményeket, órákat, vitrindísztárgyakat, ezüstneműket, csillárokat,
tükröket, szőnyegeket, varrógépet, zongorát,
írógépet, szőrméket, teljes hagyatékot; lakásfelszámolás.
T.: 280-3619 v. 06/20/9326-495.
SZŐNYEGBECSÜS vásárol régi, keleti
szőnyegeket sérült állapotban is. Kiszállás
díjtalan. Tel.: 06/30/4563-938.

SIKLÓS ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET

Futamidő alatt fix kamat
Kamatfizetés a lejárat előtt felmondott betétekre is
Költségmentes pénzforgalom
Díjmentes rendelkezési lehetőségek

Pénztári órák:
Hétfő:
8.00-16.30
Kedd-csütörtök: 8.00-15.00
Péntek:
8.00-13.00

BŐRGYÓGYÁSZATIonkológiai
magánrendelés, általános és gyermekbőrgyógyászat. XII., Alkotás 7/a.
Bejelentkezés: 466-8328, dr. Bánfalvi.
DR. NAGY Erzsébet reumatológiai és fizikoterápiai rendelője. Bp. XI., Karinthy F. út
16. Bejelentkezés: 209-2470, 06/30/2318-306.
FOGSORKÉSZÍTÉS szükség esetén
lakásán. Javítás munkaszüneti napokon is.
Budafok, Árpád u. 45. 226-2792.
NAGY gyakorlattal és referenciával
rendelkező, szakképzett magán ápolónő
betegápolást vállal. Házhoz megyek.
Érdeklődni: 06/20/3784-103.
PSZICHIÁTRIAI és homeopátiás rendelésen hangulatzavarok, viselkedésproblémák, válsághelyzetek kezelése, hormonális
zavarok, gyulladások, légúti betegségek
gyógyulásának homeopátiás támogatása.
Dr. Katona Edit: 361-1876.
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,
www.sargavonal.hu/intimtorna
GYÓGYÁSZATI segédeszköz bolt.
Gyógyászati és rehabilitációs eszközök,
sport-védőfelszerelések,
sportfehérneműk, rugalmas pólyák, gyógyharisnyák,
vérnyomásmérők, hőmérők vényre is!
Akciósan csecsemőápolási termékek,
gyógyszandálok, gyógycipők, masszírozók,
nyakpárnák, sóinhalátorok, légtisztítók,
víztisztaságmérők. 1113 Karolina út 17/b.
Nyitva: H–P: 9–17, CS: 10–18. 209-1143
thuasne@axelero.hu
INTIMTORNA® tanfolyam indul! Forma Stúdió, XI., Bartók Béla út 9.
Tel./fax: 209-5258.
Információ: www.sportkapu.hu/forma.

Kulcsrakész irányár: 132.000 Ft/m2+áfa

Szerkezetkész és kulcsrakész kivitelezés,
tervezés, teljeskörű hitelügyintézés
Információ: 9024 Győr, Kálvária u. 1-3., 1020 Budapest,
Hűvösvölgyi út 89/b. ( 06/1/391-0756, 06/20/95-35-129

Kedvező betétkonstrukciók,
Költségmentes könyves betétek
Előnyös, gyors hitelfelvételi lehetőség
Minden igényt kielégítő bankkártya
INGYENES, megbízható „Homebank”szolgáltatás
ATM szolgáltatás
Alacsony díjtételek
Gyors, rugalmas ügyintézés

BETÉT kamata: évi 11% (EBKM 11,15)
1MFt feletti egyösszegű 3 hónapos lekötött betét után
+0,5% kamatprémium.
Kérjük, keresse fel személyesen Takarékszövetkezetünket,
vagy várjuk érdeklődését a fenti telefonszámokon.

www.siktak.hu
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Tanút keres a rendőrség

Rendőrségi hírek
Sajnos továbbra is szorgalmasan dolgoznak a kerületben az úgynevezett
trükkös tolvajok. A rendőrök szerint
különösen az a páros okoz sok fejtörést a kerületi kapitányságnak, amely
vízvezeték-szerelőnek adja ki magát, s
így csönget be idős, főként egyedülálló
emberekhez. Általában azt mondják,
hogy dugulás történt a ház lefolyó
rendszerében, s ezért most minden
lakást meg kell vizsgálniuk. A két férfi
közül az egyik beviszi a lakás tulajdonosát a fürdőszobába vagy a WC-be, s
arra kéri, nyitogassa a kád fölött levő
csapot, illetve huzogassa az öblítőtartály láncát. (Még az is előfordul, hogy
észrevétlenül vizet locsolnak szét a
fürdőszoba kövezetén, azt a látszatot
keltve, mintha valóban dugulás lenne
a lakásban.) Ezalatt a másik álszerelő
alapos kutatás
végez odabenn
a szobában, s
minden értéket
elt u lajdon ít .
Ha nem találja
a pénzt, akkor
szerelési előleget
kér a lakástulajdonostól.
Kifigyeli, honnan veszi elő a pénzt az
idős ember, majd visszaküldi őt a fürdőszobacsaphoz, tovább nyitogatni...
A két férfi közül a képen látható személy 160 centi magas, zömök, fekete
hajú, 35 éves lehet. A másik szintén
35 év körül járhat, 170-180 centi magas, vékony testalkatú, fehér bőrű. A
sértettek elmondása szerint ő játssza
a főnök szerepét, ő intézkedik, ő ad
utasításokat a kollégájának. A páros
egyébként rendkívül udvarias, mondhatni behízelgő modorú, ez sajnos
sok-sok idős embert megtéveszt.

A kerületi kapitányság kéri, hogy
akiknél jártak az említett szerelők, sőt,
el is tulajdonítottak tőlük különböző
értékeket, jelentkezzen a 381-4300
telefonszámon.
Egy másik páros is tevékenykedik
a kerületben, s szintén a vízművekre
hivatkoznak, amikor becsöngetnek
egy-egy idős embernél. Itt egy 160
centi magas, 30 év körüli, sötét, válig
érő hajú hölgy is „dolgozik” a duóban.
Társa, vagyis a férfi 35-40 év körüli
lehet, 175 centi magas, ő is normál
testalkatú. Ők azt mondják az ajtót
nyitó időseknek, hogy új ellenőrzési
módszereket alkalmaz a vízügy, s
ehhez ellenőrizniük kell a vízórákat.
A rendőrség kéri, hogy akinél járt ez
a páros, szintén jelentkezzen az előbb
említett 381-4300 telefonszámon.

Antik ezüstök
Február 25-én dél körül szólt az egyik
Villányi úti ház lakóinak a postás,
hogy betörés történt az épületben, az
egyik lakásajtón ugyanis feszítés nyomait vette észre. A helyszínre érkező
rendőrök megállapították, valóban
bűncselekmény történt. A tulajdonos
elmondta, délelőtt ment el otthonról,
addig semmi gyanúsat sem észlelt. A
lakásban tartott szemléből kiderült, a
betörők elsősorban arany ékszereket,
ezüsttálakat és antik tárgyakat vittek
el. A kár 500 ezer forint.

Laptop az autóban
Még mindig nagyon kevesen fogadják
meg a rendőrök tanácsait, mely szerint
semmiféle értéket vagy értékesnek
látszó tárgyat se hagyjunk parkoló autónkban, mert ez mágnesként vonzza
a bűnözőket. Március 3-án a Dajka
Gábor utcában például egy laptopot és

A Zala Volán elleni mérkőzésen
mutatkozott be a BEAC-ban az ifikorú Jekatyerina Lisina, aki Pécsről
érkezett kölcsönjátékosként az egyetemista csapathoz. A debütálás jobban
nem is sikerülhetett volna, a 17 éves
játékos ugyanis 13 pontja mellett 13(!)
lepattanót szerzett a mérkőzésen. A
fiúk szoros mérkőzésen a végjátékbeli
betlizésnek „köszönhetik”, hogy elmaradt a siker.
BEAC-Újbuda–Zala Volán-ZTE 84:
81 (22:20, 15:17, 12:13, 17:16, 8:8, 10:7)
1. forduló, Gabányi-sportcsarnok
BEAC-Újbuda: Izsák (6/6), KISS
G. (12), Kovács K. (4), NAGY
V. (15), LISINA (13). Cserék:
Muszbek
(2),
DÖMÖTÖR
(18/3), Koncz (9), Selmeci (5/3).
Az eredmény alakulása. 3. p.:
7-9. 8. p.: 18-19. 14. p.: 29-30. 25.
p.: 41-46. 33. p.: 51-54. 38. p.:
63-58. 42. p.: 68-70. 47. p.: 78-78
Fej fej melletti küzdelem volt az alsóházi meccsen, amelyen a házigazda
BEAC-Újbuda kétszeri hosszabbításban tudta érvényesíteni az akaratát.
MAFC-Újbuda–Soproni
Ászok-SMAFC
77:81
(17:
19,
25:23,
23:19,
12:20)
22. forduló, Gabányi-sportcsarnok
MAFC-Újbuda: Maljkovics (14/3),
BUDDENBURG (15/6), KANGYAL
(24/12), Sajni (6), Rowe (14). Cserék:
Kecskés (2), Kolarics (2).Az eredmény
alakulása. 4. p.: 5-11. 8. p.: 13-17. 14. p.:
26-24. 18. p.: 38-37. 25. p.: 53-53. 28.
p.: 65-57. 33. p.: 71-64. 36. p.: 71-73
A mérkőzés elején egyik együttes
sem tudott jelentősen meglépni.

értékes ruhákat loptak el egy parkoló
gépkocsiból a tolvajok. A kár eléri a
800 ezer forintot.

Letépők
Sajnos növekszdik az úgynevezett
táskaletépések száma is. A rendőrök
nem tartják kizártnak, hogy az esetek egy tetteshez köthetők, a legtöbb
táskaletépés egyébként Kelenföldön
és Albertfalván történik. Legutóbb
is Albertfalván, a Gyékényes utcánál
ment hazafelé egy idős hölgy, majd a
tettes hirtelen ott termett a hát mögött, letépte a válláról a táskát, s elfutott a zsákmánnyal. A hölgy pénzével,
irataival, sőt, némi élelmiszerrel is. A
támadó 165-170 centi magas, vékony
testalkatú férfi. A bűncselekmény idején sötét sapka, háromnegyedes kabát
és sötét nadrág volt rajta.
Sinkovics Ferenc

Minden második rablót elfogtak
Folytatás az előző számból

A rablások számának emelkedése
kellemetlen jelenség, de jól meghatározható okokra vezethető vissza. Az
említett 106 esetből 84-et kifejezetten közterületen, útonállásszerűen
követtek el, főként tizenéves fiatalok,
s áldozataik is tizenévesek voltak.
Elsősorban mobiltelefonokat és készpénzt zsákmányoltak. Mint kiderült,
kábítószerre, a napi adag megszerzésére kellett nekik a pénz, illetve a
közvetlenül is drogra váltható mobiltelefon. A kereskedők egy része ezt is
elfogadja fizetségként. A tapasztalatok
azt mutatják, hogy a fiatalok által elkövetett rablások egyre brutálisabbak,
akkor is ütnek, rúgnak, sőt, szúrnak a
rablók, ha áldozatuk semmiféle ellenállást nem mutat.
Szomorú, hogy 9 lakásrablás is
történt tavaly a kerületben, ennek a
veszélynek általában az idős, egyedül
élő emberek vannak kitéve. A rablások tekintetében is a városközpont
vezet, itt 54 eset történt 2003-ban.
Kelenföldön viszont csökkent a számuk, 2001-ben még 33, 2002-ben
27 rablást regisztráltak a rendőrök,
2003-ban viszont már csak 20 ilyen
jellegű bűncselekmény történt ezen a
környéken. Az éves értékelés szerint
a fokozottabb rendőri jelenlét áll a
kelenföldi csökkenés mögött.
Tudni kell azt is, hogy sok bűnöző
látogat át a XI. kerületbe főként a VI.,
VII. és a VIII. kerületből, melyeket jelentős mértékben bekameráztak már,
ott ezzel megnőtt a lebukás veszélye.
A kerületközpontban lopták el a
legtöbb gépkocsit tavaly, szám szerint
225 darabot. A sorban itt is Kelenföld
következik, ám ebben a kerületrészben érzékelhetően javult a helyzet. Itt
2002-ben 196 autót tulajdonítottak

A kerület vezetése kiáll a sport mellett

Sporthírek
Két szoros meccs: egy
győzelem, egy vereség

A BRFK XI. kerületi Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya
nyomozás folytat ismeretlen elkövetö(k) ellen a BTK. 316§-ba
ütköző lopás vétség megalapozott
gyanúja miatt. Az elkövető vagy
elkövetők 2004. január 29-én a
Budapest XI. kerület Hadak útja
6. sz. előtt parkoló Opel Corsa
típusú gépkocsi dísztárcsáit és
antennáit eltulajdonították. Az
esetnek volt egy szemtanúja, aki
cédulát hagyott a sértett kocsiján,
ráírva az elkövetők gépkocsijának
adatait. Kérjük ezt a személyt,
jelentkezzen a BRFK XI. kerületi
Rendőrkapitányságán személyesen vagy telefonon a 381-4300/
51-133, vagy munkaidőn túl a 3814300/51-189-es telefonszámon,
vagy küldjön e-mailt a zsombi@interware.hu címre.

Javuló közbiztonság – elégedett főkapitány

A nagyszünet után a remek napot
kifogó Kangyal két triplájával meglépett a MAFC, Merim Mehmedovics
együttese azonban elszalasztotta
győzelmi esélyét. A záró negyed
közepén ugyanis a MAFC-nál bekövetkezett rövidzárlatot könyörtelenül
kihasználták a vendégek, és Rawlins
vezérletével megnyerték a csatát. Kár
érte, ugyanis a rájátszásban az egymás
elleni eredményeket magukkal viszik
a csapatok, a végelszámolásnál pedig
hiányozhat az elveszített két pont…

Diák sakkolimpia
Március 6-án rendezték a budapesti
iskolák felsős csapatainak diák sakkolimpiáját. Ezen, a hagyományoknak
megfelelően, a Petőfi Sándor Általános
Iskola Gimnázium és Szakközépiskola
képviselte kerületünket a fiú csapatversenyben, s – az elmúlt évekhez
hasonlóan – beverekedte magát az
országos döntőbe, amit májusban
Szombathelyen rendeznek. A siker kiharcolói a következők voltak: Sükein
Alex 3,5; Jakobetz Zoltán 4,5; Sziebert
Borbála 2; Jakobetz András 5 pont.

Újbudai sportkitüntetettek
Folytatás az első oldalról

A beszédeket követően Molnár
Gyula emlékplaketteket nyújtott át
a megjelent díjazottaknak. Néhány
sportoló a feszített felkészülési időszak miatt nem tudott részt venni
az ünnepségen. Ők egy későbbi időpontban vehetik át az elismerést. Az
idei kitüntetettek közül kiemelkedően
sikeres esztendőt tudhat maga mögött
Répási Ildikó úszóedző. Versenyzői a
senior úszó EB-n 17 arany, 21 ezüst
és 13 bronzérmet szereztek! Répási
Ildikó 1978 óta lakik a XI. kerületben. Húszéves koráig versenyszerűen
úszott, majd egyetem, munka és gyermeknevelés következett. 1987-ben
tagja lett az akkor létrejött Budapesti

Senior Úszó Klubnak, mely a főváros
első senior egyesülete és a Kondorosi
úti uszodában van az otthona. Évekig
versenyzett, majd később versenyzőből edzővé lépett elő. Tíz éve tevékenykedik az egyesület edzőjeként,
heti 3 alkalommal tart edzést. A
tavalyi EB rendkívül jól sikerült, a 17
megszerzett arany önmagáért beszél.
Répási Ildikó reméli, hogy erre az idei
világbajnokságon is képesek lesznek.

Díjazott sportolók
és edzők:
Majer Gábor
úszó, Pongrátzné Vasvári Erzsébet
sportlövő, Sánta Krisztián úszó,
FELNŐTT VERSENYZŐK:

el, tavaly viszont
„csak” 145-öt. A
kerületi kapitányság rendőrei 11
alkalommal értek
tetten autótolvajokat 2003-ban,
s több, komoly
bűnbanda ellen
Dr. Czellér Ferenc is eljárást folytatnak. Az egyik társaság Opelekre specializálta magát. Összesen 52 Astrát és
Corsát loptak néhány hónap leforgása
alatt a fővárosban. Ugyancsak elfogott
a kerületi rendőrség egy jól felépített
és kitűnően szervezett csapatot, mely
eddig legkevesebb 100 nagyértékű
gépkocsit lopott el. Nemrégiben került horogra egy társaság, mely sorozatban lopta el az egykor igen kedvelt
Trabantokat a kerület utcáiról.
A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekről szűkszavúan emlékezik meg az éves jelentés. A kerület
lélekszámához képest kevés, mindössze 137 esetben jártak el a rendőrök.
Annak ellenére, hogy sok felsőoktatási
intézmény és középiskola található a
kerületben. Ennél a bűncselekményfajtánál óriási a látencia, a 137 eset
csupán a jéghegy csúcsa.
Megemlékezik a beszámoló a
gépkocsifeltörésekről is. Tavaly 870
gépkocsifeltörés történt a kerületben,
míg 2002-ben csupán 715. Ennek oka
többek között az autótulajdonosok
könnyelműsége is. Már az is előfordult, hogy valaki kétmillió forintot
hagyott egy aktatáskában a kocsija
hátsó ülésén. Igaz, csak pár percre,
míg iszik valahol egy kávét.
Dr. Czellér Ferenc ezredes úgy érezte,
a kerületi kapitányság teljesítette legfontosabb vállalásait.
S. F.

Steinmetz Barnabás vízilabdázó,
Vári Attila vízilabdázó, Vasali László
kenus.
IFJÚSÁGI

ÉS

JUNIOR

VERSENYZŐK:

Gárdonyi
András
vízilabdázó,
Heinrich
Dávid
vízilabdázó,
Zsebeházy István tájékozódási futó.
SENIOR VERSENYZŐK: Bánhidy Attila
úszó, Csaba Gábor úszó, Csaba
László úszó, Dr. Csikány József úszó.
EDZŐK: Angyal Zoltán, a kajak-kenu
válogatott szövetségi kapitánya,
Csipes Ferenc, a férfi kajak ifi válogatott edzője, Gulácsy Ferenc vívó szakedző, Igaly Józsefné sportlövőedző,
Kenderes Gábor erőemelő szakági
vezetőedző,
Ludasi Róbert, a kenu válogatott
szakági edzője, Mentes Éva úszóedző,
Nánai Ferenc karateedző, Némethné
Jánosi Zsuzsa vívó utánpótlás szövetségi kapitány, Répási Ildikó úszóedző.
Dergán Ádám

Túraajánlat 2004-re
A XI. kerületi Önkormányzat sport
és üdülési csoportja és a XI. kerületi
Természetbarát Szakbizottság új túrasorozatot szervez családok, baráti
társaságok, iskolai közösségek részére.
A négy túra időpontja a következő:
április 17. szombat: Görgényi út–
Hűvösvölgy,
május 1. szombat: Fenyőgyöngye–
Határnyereg–Fenyőgyöngye,
szeptember 18. szombat: KFKI–Csíki
csárda,
október 16 szombat: Szépjuhászné–
Hárs-hegy–Szépjuhászné.

Révész Marianna

Dugulás van kérem
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