BUÉK Újbuda!
Ebben az évben 75 éves Budapest XI.
kerülete. Az itt élők 22 kisebb, számukra jól elkülöníthető kerületrészt
különböztetnek meg, igaz a másik
21-et szinte senki sem tudná hiánytalanul felsorolni. Az évforduló alkalom
arra is, hogy egyetlen közös név alatt
ország-világ előtt megmutathassuk,
azonosíthatóvá tegyük magunkat.
Az ünnep nyitánya január 6-án, a
Gellért Szállóban lesz. Ez alkalommal
a legnagyobb kerületi gazdálkodó
egységek és az önkormányzat vezetői találkoznak egymással. A kötetlen
megbeszéléseken a közös jövőre helyezik a hangsúlyt, bár szó lesz az eddigi sikerekről is.
Az Újbuda most kezdődő 15-ik
(kisjubileumi) évfolyamával ugyancsak ezt a célt szeretné szolgálni.
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Újévi körkérdés

A második Hadik

Világválogatott

A képviselő-testület mind
a 38 tagját megkérdeztük az
elmúlt esztendőről. Sokféle
választ kaptunk.

Karinthy Frigyes, Füst Milán,
Kosztolányi Dezső, Rejtő
Jenő... A kávéház kultúrtörténetével folytatjuk.

A 60-as évek kézilabdacsillagával, a későbbi tanárral,
sikeredzővel, Kovács Lászlóval beszélgettünk.

összeállításunk a 3–5. oldalon

2005-ben nyílik a Hadik Kávéház

Hivatalosan is Újbuda
Május 29-én lesz 75 éves a kerület,
ugyanis 1930. május 29-én lépett
hatályba a kerületet létrehozó
törvény. Új névvel ünnepelünk.

Az ünnepi események különleges
időszaka a május 29-i évfordulótól a
november 11-i Kerület Napjáig terjed,
de az év minden napján történhet valami érdekes és jó. Fontos, hogy minél
többen maguknak érezzék az ünnepségsorozatot, valamint, hogy annak
során minél többen meg tudjanak
nyilvánulni. A 2005. november 11-én

A kerület baráti köre támogatta a névadás ötletét

nevezés így jobban rögzülhetne a
köztudatban.
Az Újbuda Baráti Kör elnökségi
döntése alapján Vincze Kinga, a TV11
főszerkesztője lesz az évfordulós programok koordinátora, aki megjeleníti
az ünneplő Újbudát a nagyvilág felé.
Az újságíró elmondta, hogy az évfordulós ünnepségsorozat január 1-jén
kezdődik és december 31-én zárul.

rendezendő kerület napi fogadás lesz
egyúttal a Hadik kávéház ünnepélyes
megnyitója is. (cikkünk a 6. oldalon)
A május 29-i nagyrendezvénynek
a Duna-part szolgálhat helyszínül,
azon a kerület valamennyi jeles személyisége megjelenhetne. Az elképzelések között szerepel egy emlékmű
felállítása is az évforduló alkalmából.

wihart

Kertész Dániel

Karácsonyi beszélgetés

műsort, majd a polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. Molnár
Gyula elmondta, közös öröm, hogy
szinte minden felekezet számára gyarapodást hozott a 2004-es esztendő.
Például a református közösség Gazdagréten új templomban folytathatja
munkáját, melynek megépülését az
önkormányzat is támogatta.

interjúnk a 12. oldalon

Nehéz helyzetben a Budai Gyermekkórház

Vita a helyi
médiáról

Kétmilliós ajándék

Újbuda képviselő-testülete december
idusán tartotta tavalyi utolsó rendes
ülését. Többek között tízéves megállapodást kötöttek a közterületek rendjére vigyázó Budaplakát 11 Kft.-vel,
elfogadva Szántai Tamás nagyívű terveit. Tovább finomították a képviselőtestület és szervei szmsz-ét, vagyis a
működés szabályait, a táncrendet. A
korábbi döntésekből következő majd
kétszázmilliós technika átvezetést hajtottak végre a tavalyi költségvetésen,
amelynek kiadási oldala így megközelíti a 23 milliárdot.
Ezúttal a konzervatív oldal zúdított össztüzet a helyi médiára, hazugnak, silány pártlapnak titulálva az
Újbudát. Zárt ülésen Kiss Andrejnek,
a Média 11 Kft. igazgatójának munkaszerződését nem hosszabbították meg.
Január 1-jétől két ügyvezető irányítja a
céget: Vincze Kinga és Halász Lajos.

Különleges vendégek örvendeztették meg december 9-én a Budai
Gyermekkórház kis betegeit.
Hatalmas zsákkal bandukolva kukkantott be a kórtermekbe a fehér
szakállú, piros ruhás Mikulás, nyomában pedig – ügyesen forgolódva,
hogy szaloncukros díszű agancsa ne
akadjon be az ajtóba – ott toporgott a
rénszarvas is. Kikerekedett gyermekszemek tapadtak rájuk. Néhány pillanatra sikerült feledni bajaikat, mosolyuk pedig felderítette a nővéreket, a
látogató anyukákat is. Ez a mesebeli
kettős tulajdonképpen csak ráadás: a
nagy meglepetés a XI. kerületi Önkormányzat testületi döntése arról a kétmillió forintos adományról, amit ezen
a napon adott át Molnár Gyula polgármester – Balázs Gyula alpolgármester
és Végh Ágnes, a Gyógyír 11 Kht. ügyvezető igazgatójának kíséretében – a
nehéz helyzetben lévő gyermekkórház
alapítványa részére.
Dr. Blatniczky László főigazgató
köszönettel fogadta önkormányzatunk kétmilliós támogatását, és őszintén számolt be gondjaikról: – Az idei
évünk 180 milliós tartozással indult,

és ez az összeg megközelítőleg 30
százaléka az éves költségvetésünknek. Nehézségeink a megváltozott
finanszírozási rendszerből adódnak.
Drasztikus intézkedésekhez kellett folyamodnunk a kiadások csökkentése
érdekében, amelyeket – hála a remek
kórházi közösségünknek – nehéz szívvel, de tudomásul vettek a dolgozóink.
Elvettük tőlük a nyelvpótlék összegét.
Később kétszáz dolgozónkból 84-en
vállalták, hogy hatórás bérért végzik
el egyre nehezebb feladataikat. Megtörténik, hogy laboratóriumi vegyszerek, illetve gyógyszerek beszerzésével
küzdünk, és a térítésüket megkíséreljük 30-60 napra átütemezni a megoldás reményében. Jelenleg 3,2 milliós
összeg a gyógyszerártartozásunk,
ebből 2,1 millió forintot az újszülöttek szűrővizsgálatának költsége
emészt fel. Mindezek ismeretében
különösen sokat jelent a most kapott kétmilliós támogatás, és az is,
hogy figyeltek segélykérő levelünkre –
mondta a főigazgató. – Abban bízunk,
feladataink megoldására további segítőtársakra lelünk, és a jövőben pozitív
döntések születnek sorsunkról.

Moldován Ibolya

Rénszarvas és jegesmedve
a nagycsaládosok ünnepségén

Egyházi és világi vezetők találkoztak

December 16-án az önkormányzat
épületében Molnár Gyula polgármester és Tóthné Vécsey Éva egyházügyi
tanácsnok egy karácsony előtti ünnepségen kötetlen beszélgetésre fogadta a kerületben működő valamennyi
történelmi egyház képviselőjét, illetve vezetőjét. Az eseményen a Szent
Imre Gimnázium diákjai adtak rövid

írásunk a 6. oldalon

Évzáró testületi ülés

A városképvédelemtől az szmsz
módosításán át a költségvetésig
számos témát vitattak meg az
önkormányzatban. Kiemelt helyen
szerepelt a helyi média is.

Kertész Dániel

Az évforduló alkalmából a XI. kerület hivatalosan is felvenné az Újbuda
nevet. A számunkra már ismert, és
egyre szélesebb körben használt el-

2005. JANUÁR 5.

Újbud a ön kormányzata 2004ben is örömet kívánt
szerezni a több gyermeket nevelő családoknak a
szeretet ünnepén. A Nagycsaládosok Karácsonyát
2004. december 19-én vasárnap 10
órától rendezték meg az Általános
Vállalkozási Főiskolán. A különböző
korosztályokhoz tartozó gyermekeket
ezúttal három teremben, háromféle
programmal várták. Az előcsarnokban a nagyobbak Szandi: Vidám
Karácsony című zenés műsorát
hallgathatták meg, a 300-as
előadóban a kisebbek a Mosó
Masa mosodája című bábjátékot láthatták a Kincses
Színház művészeinek előadásában, a 600-as előadóban pedig mesefilmvetítés
várta az érdeklődőket. A
rendezvényen értékes nyereményeket sorsoltak ki, és
mindenkit vendégül láttak
süteményre, gyümölcsre, üdítőre. A vendégeket
Molnár Gyula polgármester, Veresné Krajcár Izabella (képünkön) és dr. Bács
Márton alpolgármesterek
köszöntötték.

Révész Marianna
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A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:
Szerda:
Péntek:

13.00–18.00-ig
08.00–16.00-ig
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A Polgármesteri Hivatal
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08.00–16.00-ig

Telefonszám: 372-4500

Az önkormányzat honlapja:
www.bp11.hu

Hírek
 ÉRTESÍTÉS

Elkészültek az alábbi kerületi szabályozási tervek, melyeket az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
tv. 9. § (6) bekezdése értelmében
a Polgármesteri Hivatal főépítészeti irodájának (XI., Bocskai út
39–41.) I. emeleti hirdetőtábláján
tettük közre. 1. Irinyi József u.–
Bogdánfy u.–Budafoki út által határolt terület terve. Megtekinthető
január 12-éig. 2. Daróci út és környéke terve. Megtekinthető január
19-éig. Tájékoztatást a fenti határidőkön belül ügyfélfogadási időben a főépítészeti irodán (I. emelet, 112 szoba) kérhetnek.

Új építkezés indul az Egérút környékén

Szabályos és szép legyen
A XI. kerületi Tervtanács december
16-án tartotta harmadik ülését,
amelyen kilenc épület terveinek
elbírálásáról, valamint két reklámelhelyezésről és egy portál átalakításról döntöttek.
Mint ismeretes, az újbudai szakmai
grémium a kerület városképi és építészeti arculatát szeretné megóvni.
Szándékában áll megakadályozni,
hogy olyan új építményeket emeljenek, illetve átalakításokat végezzenek,
amelyek rossz ízlésre vallanak, és rombolják a városképet.
A Tervtanács elé kell utalni – a városkép szempontjából kiemelt – a főbb
útvonalak mentén tervezett épületek,
illetve ezek utcai homlokzatainak átalakítási terveit. A testület a fővárosi
védett épületek külső megjelenését,
tömegét, színét, rendeltetését megváltoztató tervekkel, valamint a parkok
és a közterek felszerelési tárgyainak
zsűrizésével is foglalkozik. A decemberi ülésen kiderült, a Tervtanács ennél szélesebb körben tevékenykedik.
A tanács átdolgozásra utalta az
Újházy utca 10–12. sz. alatti 18 lakásos
épület engedélyezési tervét. Az építész
nem először járt a grémium előtt, korábbi terveit éppen a testület javaslatai
szerint kellett átdolgoznia. A bírálók a
tervek ismertetése után észrevételeikkel, kérdéseikkel ostrom alá fogták a
fiatal mérnököt. Hangsúlyt kapott a
Petzvál utcában álló, két világháború
között épült, díszesebb homlokzatú,

szomszédos házhoz való illeszkedés,
ezért vitatták a lábazat kváderköves
vagy téglaborítású kialakítását. A
túlméretezett tető nem illeszkedik a
környezethez, és a földszinti ablakokat
is túl kicsinek ítélték. Schreffel János
elnök és a testület szerint a terv lényegesen javult, mivel például a korábbi
manzárdtető megoldást elvetették. Így
nem szükséges, hogy az átdolgozások
után ismét megvitassák a tervet.
Az Olajbogyó utca 6. városképi jelentőségű beépítés, ezért a viták
lángja magasabbra csapott. Az Egérút környékének a beépítése ezzel a
lakóházzal venné kezdetét, így tervei
irányadóak a későbbi lakóházak kialakítása számára. Fontos, hogy az új
épület ne rontsa a terület további beépíthetőségét. A problémát olyannyira
jelentősnek értékelték, hogy az építész
már harmadszorra jelent meg a Tervtanács ülésén. A végeredmény néhány
tanácstagban még mindig erős kételyeket hagyott. Kifogásolták, hogy
egyetlen házba túl sok vitatható építészeti megoldást sűrítettek. Leginkább
az épület egyik oldalának lépcsőzetes
homlokzata váltott ki ellenérzéseket.
A kivitelező felvázolta terveit a környék más ingatlanjainak megvételére.
A meghatározó épület tehát csak nyitánya a további építkezéseknek a területen, a későbbi építkezéseivel egységes városkép alakulhat ki a jövőben.
Az építmény elfogadása mellett szólt,
hogy megfelel a szabályozási tervnek,
és az új terv szerint már alacsonyabb,

Kertész Dániel
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A Tervtanács tagjai részletesen megvizsgálják a benyújtott tervdokumentációkat

20 lakással kisebb alapterületű. Az elnök felhívta a figyelmet: a Kelenföldi
pályaudvar térségében új csomópont
alakul ki a metróberuházással, ott új
városközpont jöhet létre. A terület
szélein intenzívebb beépítés válik lehetségessé. Az Olajbogyó utcai épület
szintcsökkentése emberibb léptéket
eredményezett, ezt az önkorlátozó beépítési koncepciót kell folytatni a jövő-

10 milliós beruházás az idősek otthonában

 KDNP-FÓRUM

Január 17-én 17.30 órakor a KDNP
XI. kerületi szervezet székházában
(Karinthy F. u. 9.) Egészségesen élni jó címmel dr. Mikola István tart
előadást.
 ÖSSZEFOGÁS A KIÁLLÍTÁSÉRT

Az Őrmezei Közösségi Ház a lakosság segítségét kéri az Őrmező
hajdan és ma – a jövő a múltra épül
című helytörténeti kiállítás létrehozásához. Minden fotót, könyvet,
újságot, filmrészletet (8 mm-es is
lehet), személyes emléket, tárgyat,
élményleírást, Őrmezőn élt neves
személyiséggel való találkozásról
szóló visszaemlékezést szívesen
látnak. Információt Preisinger
Évától és Földi Annamáriától a
309-0007-es és a 310-0644-es telefonszámokon.
 PINGPONGVERSENY

Január 22-én, 13 órától párosban
és egyéniben pingpongversenyt
hirdet az Őrmezei Közösségi Ház
(XI., Cirmos u. 8.). Jelentkezni
Székely Veronikánál a 06/20/
517-9726-os, vagy a közösségi ház
310-0644-es és 309-0007-es telefonszámain lehet.

wihart-kiss

Új intenzív részleg Kamaraerdőn A közgyógyellátási támogatásról
Az Újbuda újság 2004. december 8án megjelent számában a 2004. évi
közmeghallgatásról szóló írásban téves információ jelent meg, mely szerint „akik egyszer már megkapták a
közgyógyellátásra jogosító igazolványt,
nem kell újra igényelniük”. Mivel a
közgyógyellátás jövedelemfüggő támogatás, az igazolványt minden évben
újra meg kell igényelnie az ellátottnak.
Fent idézett mondat a nyolcvan év fe-

 KÖZÖS KÉPVISELŐK KLUBJA

A klub január 10-én, 16 órakor
a XI. kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalában tartja
a következő ülését. Napirend: tájékoztató az önkormányzat 2004.
évi feladatainak teljesítéséről, a
2005. évi kerületfejlesztési tervek
megvalósítása, a kisközösségi riasztóközpontok telepítésének lehetősége. Meghívott: Molnár Gyula
polgármester és Visnyei Csaba, az
Újbuda 11 Kht. igazgatója.

ben is. A szavazás szoros eredménnyel
engedélyezésre javasolta az épületet.
A Budaörsi útra tervezett Woodoo
üzletlánc központja, egy családi ház tetőtérének átépítése a Dália, egy családi
villa helyreállítása a Pipacs utcában,
valamint a Hosszúréti Sportcentrum
engedélyezési terve is a decemberi soros ülés napirendjén szerepelt.

Még egyszer, most már helyesen

lettiek gyógyszertámogatására igaz,
mivel ez alanyi jogú támogatás, és
jövedelmi viszonyokra való tekintet
nélkül illeti meg a kerület idős lakosságát. Ebben az évben azon személyek
részére, akik 2003-ban részesültek az
ellátásból, kérelem nélkül hivatalból
elindított eljárás keretében biztosította
az önkormányzat a támogatást.
Veresné Krajcár Izabella
alpolgármester

VÉLEMÉNY-ELLENVÉLEMÉNY
Kertész Dániel
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December 22-én ünnepi pillanatok
részesei lehettek a Kamaraerdei Idősek Otthonának lakói: új intenzív
részleget adtak át. Az ünnepségen az
intézmény munkatársai mellett részt
vett Molnár Gyula polgármester, Simon Károly képviselő, dr. Szabó Lajos,
a Bárczy Gusztáv Főiskola docense és
Ikvai Szabó Imre, a Fővárosi Önkormányzat főosztályvezetője is.
– Az intézet az egyik legnagyobb
időskorúak otthona hazánkban: 646
embert látunk el. Ellátottaink jelentős
része szellemi leépülés miatt szorul
idősek otthonában való elhelyezésre, és ez meghatározza a feladatokat
is: a gondozást-ápolást, a szabadidő
értelmes eltöltését, a foglalkoztatást.

Kamaraerdei telephelyünkön 400 emberről gondoskodunk, és a 100 ágyas
B épület lakóinak zöme teljes ellátásra
szorul – mondta el a főigazgató.
Az új, 20 személyes, intenzív ellátást biztosító női részleget 3 millió
forint pályázati pénzből, az SCA 1,5
milliós támogatásából és 5 millió forint saját forrásból valósították meg.
Az új részleg vezetője, Schmolczné
Havas Pálma elmondta: – Az intenzív
részleg kialakításánál szakmai célkitűzésünk a kognitív funkciók szinten
tartása, a szellemileg leépültek életminőségének javítása. Az új részlegre
joggal büszkék, de reménykednek, a
jövőben tovább bővülhet az intézet.
Moldován Ibolya

A társasházak jövőre 25% forrásadót fizetnek
A decemberi Közös Képviselők Klubja
az adózással foglalkozott. Elhangzott,
hogy a társasházaknak bejelentkezési
kötelezettségük van az adóhatóságnál,
ha gazdasági tevékenységet folytatnak, ha foglalkoztatnak valakit, vagy
ha a társasház értékesíti tulajdonát. A
külön adózó jövedelmeket – a padlástér, a gondnoki lakás értékesítéséből, a
kamatból vagy osztalékból származó
jövedelmeket – forrásadó terheli. A
jövő évtől a forrásadó nem 20, hanem
25 százalék, ez az egyik legfontosabb
változás az adózásban.

Ha a társasház értékesíti a közös helyiségeket, a közgyűlés megszavazhatja,
hogy az értékesítésből származó bevétel a tagokat illesse meg. Ebben az
esetben a teljes bevétel a magánszemélyek jövedelme lesz, és úgy adózik,
mintha ingatlanértékesítésből származó jövedelme keletkezett volna. Ha
a társasháznak keletkezik adófizetési
kötelezettsége, akkor nem a teljes bevétel képez jövedelmet, hanem annak
25 százaléka lesz az adóalap, ami után
2004-ben 20 százalék, 2005-ben 25
százalék adót kell fizetni.

Az egészségügyi bizottságról
Válasz Balázs Gyula
alpolgármesternek.
Az Újbuda 2004. évi 24. számában
Balázs Gyula, egészségügyért felelős
alpolgármester kifogásolta az ellenzék
működését.
Megértem, bár egyet nem értek
azzal, hogy a rossz, illetve késedelmes
döntés miatt az alpolgármester úr kényelmetlenül érzi magát, és könnyebb
útnak ítéli az ellenzék kritikáját.
Balázs Gyula szóvá teszi, hogy az
egészségügyi bizottság elnökeként
nem vettem részt a hétfői értekezleteken. A főállású alpolgármester úrnak
jeleztem, felsőoktatásban dolgozó tanárként, hétfőn délelőtt órákat tartok,
így ez az időpont számomra nem megfelelő. Alpolgármester úr nem kívánt
változtatni a tanácskozás időpontján,
ami szíve joga. Ezek után a szándék

őszinteségében – hogy résztvevője legyek az egyeztetéseknek – úgy vélem,
joggal kételkedem. Ettől függetlenül
természetesen folyamatosan tartom
a kapcsolatot az egészségügy kerületi
intézményvezetőivel.
Alpolgármester úr szerint nem
kellően veszünk részt az egészségügyet érintő folyamatokban. Erről
talán annyit: a 2004. évi II. féléves
üléstervben az szerepelt, hogy Balázs
Gyula októberben benyújtja a képviselő-testület elé a kerület egészségügyi
koncepcióját. Ehelyett novemberben
csak a koncepció másfél oldal terjedelmű irányelvét tárgyalta a testület, és a
végső kidolgozást – merőben szokatlan módon – az egészségügyi bizottságra bízta. Ki az, aki valójában nem
kívánt részt venni a folyamatokban?
Gyorgyevics Miklós
az egészségügyi bizottság elnöke

A képviselő ellenvéleménye
Az Újbuda 2004. december 15-i számában az Index internetes portál közleménye
alapján írtunk dr. Fenyvessy Zoltán családi lakásügyeiről. A képviselő véleménye
szerint a tények vizsgálata nélkül sugalltuk azt, hogy ő etikátlanul járt el Demszky
Gábor főpolgármester leányának lakáskérelme ügyében. Ugyancsak a tények teljes körű ismertetése nélkül sugallta a cikk azt, hogy dr. Fenyvessy Zoltán leányának
2002-es lakáscseréje ellentétes lett volna az akkori piaci értékviszonyokkal, mivel dr.
Fenyvessy Zoltán leánya nemcsak kisebb, hanem kevesebb szobaszámú és felújítást igénylő lakást kapott a nagyobb, magasabb szobaszámú és felújított lakásáért.
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Wieszt János

Balás Piri László

Fodor Vince

Wieszt János

frakcióvezető (MSZP)

ÚJÉVI
KÖRKÉRDÉS
2005
Az Újbuda hagyományaihoz híven
a 2005-ös esztendőt is a kerületi és
a kerülethez kötődő politikusokhoz intézett körkérdéssel kezdi.
Újdonság, hogy ezúttal a képviselő-testület mind a 38 tagját megkerestük. A válaszokat két egymást
követő számunkban közöljük.
Ugyancsak az idei második számunkban szólaltatjuk meg a
kerület egyéni parlamenti képviselőit, valamint a hagyományosan
Újbudához kötődő listás honanyákat és honatyákat.
Kérdéseink a következők:
Hogyan telt az elmúlt esztendő?
Emeljen ki egy örömteli eseményt,
vagy éppen kudarcot, ami a kérdést olvasva elsőként megörökítésre méltónak tűnik.
Milyen tervei vannak erre az esztendőre, mennyire optimista Ön,
és miben bízhatnak a kerület lakói?

Az elmúlt év mind a kerület életében, mind pedig a magam személyes
életében sok sikert hozott. Több projektet sikerült elindítani, illetve befejezni kerületünkben és a munkahelyemen egyaránt.
Folytatódott, illetve folytatódik
a belső városrész rekonstrukciója, a
piac és a József Attila Gimnázium
épülete után elkezdődött a rendelőintézet felújítása, új lakások épültek,
épülnek kerületszerte. Albertfalván és
Kőérbereken több utcát sikerült felújítanunk, folyik a kerületi intézmények
rekonsrukciója, befejeződött a játszótérprogram több beruházása.
Magyarországon és Budapesten
három innovációs kutatási központ
jött létre, örömmel regisztrálhatjuk,
hogy mindhárom kerületünkben.
Ezek közül kettő az Infopark városrészben a Műszaki Egyetemhez és az
ELTE-hez kötődően, egy harmadik
pedig a Daróczi úton, a SOTE együttműködésével. Félreértés ne essék, más
ilyen központ nincs az országban.
Kerületünk tehát a tudásipar földrajzi
központja, „szilíciumkerület” lett.
Elkezdődött az Öböl-projekt tényleges megvalósítása, előkészítettük
a nyugati kapuhoz kapcsolódó első
terveket. Előre léptünk a Kosztolányi
téren a kulturális városközpont megvalósításában. Kerületünk, környezetünk mindenütt fejlődik, szépül.
Végre elhárult az utolsó akadály is a
metróépítés megkezdése elöl, jövőre
kezdődik az építkezés, ennek minden
örömteli ígéretével és várható napi
gondjával.
Optimista vagyok, amit elkezdtünk, ami elkezdődött, jövőre folytatjuk. Így – mint eddig minden évben
– jövőre is „csak” elkezdett terveinket, munkánkat kell folytatnunk.
Optimizmusom tehát közös munkánkon alapul, és ebben bízhatnak kerületünk lakói.
Ugyanakkor vannak félelmeim is,
2005 már a következő országgyűlési
választás kampányéve, attól tartok, az
ellenzék nem fog válogatni eszközeiben. Jól mutatja ezt a legutóbbi példa:
a sajtószabadság elleni durva támadással kampányolnak kerületünkben
ellenfeleink. Meggyőződésem ugyanakkor, hogy a higgadt megközelítés,
a józan szó, ha nem is állíthatja meg
a hisztérikus hangok áradását, de jól
aláhúzhatja azok értelmetlenségét.

Balás Piri László
frakcióvezető (FIDESZ)

Az elmúlt évben örömként éltem meg, hogy számos olyan beruházás ért be, amelyet az előző ciklusban indítottunk el. Így például a
megnyitott a Savoya Park, letettük a
Kamaraerdőnél épülő sportközpont
és a Fehérvári úti lakótömb alapjait.
Ezek a kerület sikerei, függetlenül attól, ki akarja kisajátítani őket. Örülök

Kopcsay László

annak is, hogy választókerületemben
megújult a Bercsényi utca, bár az ott
lakók tájékoztatását nem oldotta meg
a polgármesteri vezetés.
A jövő évtől azt várom, hogy polgármester úr ne kiadványokban próbálja bebizonyítani a kerület polgárainak,
hogy egyre jobban élnek, miközben
az önkormányzati feladatokban szinte
semmi nem történik. A Fidesz-frakció a
következő évben is számon fogja kérni a
kerület vezetésén ígéreteinek teljesítését.

Fodor Vince

frakcióvezető (MDF)
Számadást készítve a 2004. évről
az örömteli eseményeket és kudarcokat tekintve az örömteli események
száma mindenképpen sokkal több
volt. Az igaz, hogy az örömtelik soksok apró élményhez kötődnek, mert
egy hosszabb idő óta végzett önkormányzati munka részeként illeszkednek egymáshoz.
A szokásos környezetvédelmi
munkák: konténerek kerti hulladékoknak, a közterületeken lévő fák ápolása és a hiányok pótlása, a Gellérthegy
Védő Egyesület munkájának hathatós
támogatása, utak, járdák javítása. Ami
a politikai életben mindenekelőtt említésre méltó az, hogy a választók akaratából az MDF mandátummal rendelkezik az EU-ban, és a konzervatív
értékeket képviselve a környezetvédelem területén hallathatja szavát.
Sajnos a negatív élmények kevés
száma nem azt jelenti, hogy minden
rendben lenne a kerületben. Súlyos
kudarcnak és a helyi lakosság érdekeit
másodlagosnak tekintő intézkedéssorozatnak vélem a Somlói úton tervezett, nagyarányú építkezést elfogadó
polgármesteri hivatali döntést. Ezzel
a Gellért-hegyen egy olyan lakóparki
építkezést engedélyeznek, ami súlyosan sérti az ott lakók és mindnyájunk
érdekét. Itt lenne az ideje, hogy az önkormányzat valóban kormányozzon,
és ne a vállalkozók óhaját szolgálja ki.
Szintén súlyos kudarcnak és szégyennek érzem a december 5-i népszavazás
eredményét, amivel a határon kívül
rekedt testvéreink felénk nyújtott kezét félrelökte az ország szavazóinak
egy része.
A jövőt tekintve egyre fogyó bizalommal reménykedem, hogy a Somlói
úton kisebb mértékű építkezés valósul
meg, az ott lakást vásárlónak is jobb
lenne, ha a természettel barátságosabb
környezetbe költöznének.
Bízom benne, hogy a lakosságra
nézve kedvezően rendeződik a gellérthegyi közutakat tartó támfalak sorsa,
mert jelenleg az a hivatalos álláspont,
hogy az ott élők javítassák meg a valamikor épült támfalakat a Somlói, a
Ménesi és a Kelenhegyi utakon. A hatóságok ráengedik a nehéz járműveket
az utakra, ezzel mérhetetlen károkat
okozva a 80 éve épült közutaknak. A
jövőre 75 éves kerületben igen jelentős
esemény lehetne, ha a polgármester
úr – ígéretéhez méltóan – támogatná
a Csonka János Múzeum építkezésé-

Fazekas Róbert

nek befejezését, és megnyitását, hiszen
Csonka János ezer szállal kötődött
a kerülethez. Reménykedem abban,
hogy a 2005. évi költségvetés nem sanyargatja tovább a kerület gazdálkodását, mert a vagyon jelentős mértékű
felélése folyik a működési kiadások
fedezésére.

Kopcsay László
frakcióvezető (MKDSZ)

Természetemből fakadóan megpróbálok mindig optimista módon
gondolkodni, ám ennek ellenére 2004
a politika terén kétségkívül a kudarc
éveként marad meg az emlékezetemben. A nyárvégi kormánypuccs következtében egy gátlástalan milliárdos
került a kormány élére, s ezzel nemcsak a jobboldali, hanem a baloldali
értékek is zárójelbe kerültek. A megtévesztő kommunikáció gőzerővel
sulykolja az emberekbe a sikerpropagandát, miközben két év alatt egyre
lejjebb zuhanunk: az unióhoz csatlakozó 10 ország közül az első helyről az
utolsóra kerültünk.
Az év végén a legsötétebb Kádárrendszerre emlékeztető támadás kezdődött az egyházak ellen is, ez minket,
kereszténydemokrata politikusokat
különösen felháborított.
Sajnos helyi szinten is sok a hasonlóság, valódi tettek helyett a kommunikációra összpontosít a balliberális
vezetés. Miközben minden kerületi
kiadványt, újságot elárasztanak a
polgármesterről készült fotók, azalatt
az intézmények ellehetetlenülnek, a
kerület költségvetését pedig csak a vagyon felélése biztosítja ideig-óráig. A
legnyomasztóbb gond, a közlekedés,
tovább romlott 2004-ben, ha ez egyáltalán még lehetséges.
A 2005. év munkáját a változásra
való felkészülés jegyében tervezem.
Az ország újra eladósodott, hasonlít
a helyzet a rendszerváltást megelőző
időszakra. Ezért tudatosítani kell mindenkivel, hogy a saját életkörülményei
is csak egy kormányváltás esetén
valósulhatnak meg. A kerület lakói
természetesen elsősorban magukban
bízhatnak. Szerencsére ma már a polgárok közül egyre többen próbálnak
meg a média alantas támadásai ellenére gondolkodni, tisztán látni s másokat is meggyőzni igazukról.

Fazekas Róbert
frakcióvezető (Jobbik)

Visszatekintve a 2004-es politikai
esztendőt drámainak minősíthetjük.
Az ország csatlakozása az EU-hoz:
tragikomédia; az ősz elején történt
kormányfőváltás: bohózat; az év végi
népszavazás végeredménye, és az ezt
megelőző kormányzati propaganda:
tragédia.
Az elmúlt 15 évben a kerület vezetésében, beleértve a polgármester urat
is, még soha nem ült ennyi a pártjaikban több vezető funkcióval büszkélkedő politikus. Gondolhatnánk, ebből

Fenyvessy Zoltán

profitálhatunk, ám épp az ellenkezője
igaz, és kevesebb időt képesek fordítani helyi ügyeinkre. A propagandagépezet azonban jól és hatékonyan
működik, így csak a napi szinten ezzel
foglalkozók látják, mekkora is a baj.
Az ellenzéki Jobbik nevében ígérhetem, hogy minden olyan ügyet támogatni fogunk, amely a kerületben
élők érdekeit szolgálja. A parkolási
rendszer gyökeres átalakítását kiemelten kezeljük. Egy olyan rendszert,
amely sem a helyben lakóknak, sem az
önkormányzatoknak nem jó, felül kell
vizsgálni, mégpedig haladéktalanul!

Fenyvessy Zoltán
(MIÉP)

Kétségtelenül legnagyobb sikeremnek a 2004-es évben azt tekintem, hogy – sok környékbeli lakóval
együttműködve – sikerült megakadályozni a Bikás-parkba tervezett nagypályás futballaréna megvalósítását,
amely nem egy lakótelep közepébe
való, annak sok zavaró hatása miatt.
A fenti, látványos siker mellett
legalább ennyire fontosnak tartom a
szociális bizottságban végzett munkámat, amelynek során meglehetősen
sok előterjesztést sikerült módosító indítványokkal jobbá tennem.
Ezt igazolja az is, hogy javaslataim
nagy hányadát a kormánypárti többségű bizottság elfogadta. A körülményeket nem ismerők talán nem is
gondolnák, hogy mennyi nyomorúság
van a kerületünkben is. Ez a rendszerváltás óta valamennyi kormány bűne
volt – én ezen a területen próbálok a
magam pici módján segítően közreműködni.
Sikeresnek tartom, bár a lakosságot közvetlenül nem érinti, hogy a
képviselő-testület számos ponton antidemokratikus Szervezeti és Működési
Szabályzatát sikerült legalább egy-két
részében (pl. az egy képviselővel rendelkező párt képviselőjére vonatkozó
szabályaiban) javaslataimmal demokratikusabbá tenni.
Az idei évre vonatkozó terveim
nem különböznek az előző évbeliektől, vagyis dolgozni a rászorulók érdekeiért, az igazságért, a kerület lakói
életkörülményeinek jobbításáért és a
kerület szebbé, otthonosabbá tételéért. Szeretném továbbá, ha már úgy
alakult, hogy sok – hazugságokkal
megtévesztett – választópolgár szavazott kerületünkben is „nem”-mel az
elszakított területeken élő magyarok
kérdésére, legalább a kerület vezetése
fokozza az együttműködést a jelenlegi
határainkon túli magyarok által lakott
testvértelepülésekkel.
Alapvetően optimista vagyok,
ezért abban bízom, hogy az emberek
a butító propagandák helyett előbbutóbb saját szemüknek és zsebüknek
fognak hinni, és nem szavaznak majd
a nyomorúságuk, munkanélküliségük
okozóira és a testvéreik megtagadására ösztönzőkre, hanem magyarságukra, az igazságra és a pusztítás helyett
az életre – vagyis a MIÉP-re.
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Szesztay András

Gehér József
képviselő (SZDSZ)

Az országot tekintve a 2004. év vitathatatlanul legnagyobb eseménye az
uniós csatlakozás volt. Természetesen
mindenki tudja, hogy ez nem egy év
eredménye, hanem hosszú évek folyamatának egy szimbolikus kiteljesedése. A Nemzeti Kerekasztal által
kidolgozott demokratikus berendezkedés újabb nagy próbát állt ki, és
bizonyította életképességét. Először
történt miniszterelnök-váltás politikai okokból egy parlamenti cikluson
belül, az ellenzék soraiból jött köztársasági elnök felelős magatartása mellett. Politikai stabilitásunk továbbra
is olyan érték, ami a térségben vezető
helyet biztosít Magyarország számára.
Veszélyes az a politika, mely ezt a stabilitást rövid távú belpolitikai sikerek
érdekében kockáztatja.
Abban bízom, hogy a kerületi
vezetés továbbra is az eddigi dinamikával látja el munkáját, és Újbuda
fejlődése töretlen marad ciklusokon
keresztül. 2004-ben számos esetben
megkaptuk az ellenzék egy részének
támogatását is. Számítunk továbbra is
ötleteikre, és szigorú kritikájukra. Az
egy főre eső toronydaruk számában
valószínűleg kerületünk első, nagy
fejlesztésekben nincsen hiány.
Elkezdtük az egészségügy és az
oktatás reformját, remélem, előbbutóbb ennek is megmutatkoznak az
eredményei.

Gyorgyevics
Miklós
képviselő (MKDSZ)
Az egészségügyi bizottság elnökeként, a decemberi népszavazás egészségügyre vonatkozó eredményét tartom igen jelentősnek. Az emberek kétharmada az intézmények állami, illetve önkormányzati tulajdonban maradását támogatta. Ez teljesen egybeesik
azzal a döntéssel, amit a Gyógyír XI.
Kht. kapcsán a kerületi egészségügyi
intézmények hosszú távú privatizációs
tilalmáról, a polgári oldal javaslatára a
képviselő-testület elfogadott. Ritkán
adatik meg, hogy egy döntés lakosság
általi támogatásáról ilyen meggyőző
bizonyítékot kaphassunk. Remélem,
ha eddig esetleg voltak is másmilyen
tervek, ezután ezek lekerülnek a napirendről és a Fehérvár úti Szakrendelő
dolgozói éppúgy megnyugodhatnak,
mint az itt élők. Ezt feltétlenül az ellenzék, de az egész önkormányzat
sikerének tartom. Sajnálom ugyanakkor, hogy a polgármesteri vezetés néhány hibás szervezeti és személyi döntése miatt csak késve kezdődhetett el
a szakrendelő felújítása, de mára azért
ez is megtörtént. Remélem, a folytatásban minden probléma nélkül fog
lezajlani, hiszen politikai oldalaktól
függetlenül ez mindannyiunk érdeke.
Sajnos magánemberként számomra
fájdalmas volt az elmúlt év. Elhunyt

Gehér József

az édesapám, és hiánya semmivel sem
pótolható.
Egyéni képviselőként, bizottsági
elnökként egyaránt szeretném tisztességesen és jól végezni a munkámat.
Szeretném elérni, hogy kicsit rendezettebb, sportolásra alkalmasabb legyen a Hamzsabégi út melletti park.
Remélem azt is, hogy a Bukarest téri
kávézó olyan üde színfoltja lesz a kerület kulturális életének, ami ugyanakkor nem zavarja a környéken élők
nyugalmát. Mint említettem, bízom abban is, hogy végre megújul a
Fehérvár úti Szakrendelő, és megfelelő
körülmények között tudja fogadni az
oda látogatókat. Nem vagyok viszont
optimista a jövő évet illetően sem az
ország, sem a kerület szempontjából. Úgy látom, az életkörülmények
nehezedni fognak. Hosszú évek óta
először nem emelkedtek a reálbérek,
és a jelentős, inflációt messze meghaladó mértékű gázáremelés, valamint
az egyéb közüzemi költségek emelése
sokakat állít majd kerületünkben is
nehéz helyzet elé. Sajnos tovább folytatódik a szocialista-liberális vezetésű
város agóniája is. Esélyt sem látok a
jelenlegi vezetéssel arra, hogy tisztává
váljanak közterületeink, megszűnjön
a folyamatos közlekedési káosz, javuljon a közbiztonság, és a sort sajnos
hosszan folytathatnánk.

Moravszki
Mónika
képviselő (SZDSZ)
2004. május 1. éjszakája volt a legszebb élmény, ami az elmúlt esztendőben ért. Keresztlányommal, aki egy fiatal, családos jogász hölgy, megvacsoráztunk, elmentünk az Andrássy útra,
leültünk egy padra és átbeszélgettük
magunkat egy másik történelmi pillanatba. Közben jöttek külföldiek, nagy
hévvel gratuláltak, szóltak a himnuszok és villogott a tűzijáték.
Reményeim szerint a 2005. év
nyugodtabb lesz az előzőeknél, elmaradnak a szokásos szavazások, népszavazások, foglalkozhatunk a jövőnkkel.
Elkezdődik több nagyberuházás, elsődlegesen a metró, a kerületi orvosi
központ és a Duna partján egy nagy
szórakoztató vízilétesítmény. Sok lesz
a bosszantó építkezés, de megéri, mert
szebb és jobb lesz a kerületben lakni.

Hoffmann
Tamás
képviselő (FIDESZ)
Számomra az elmúlt év legörömtelibb eseménye, hogy másfél éves
kislányom elkezdett járni. A kerület
életében viszont az elmúlt év nem sok
jót hozott, a kerület egy helyben jár.
A képviselői munkámban azt tapasztaltam, hogy sajnos sok esetben
olyan kérdések is többségi pártszempontok alapján dőltek el, amelyeket

Gyorgyevics Miklós

politikamentesen kellett volna megvitatni. Választókerületemben erre
jelentett rossz példát a Fürkész Óvoda
szakmailag elismert és a szülők által
nagy megbecsülésnek örvendő vezetőjének menesztése.
Remélem, jövőre sikerül a választókörzetem parkjait tovább szépítenem. Megújulhat a Lágymányosi
Általános Iskola melletti játszótér,
valamint az Irinyi József utcai zöldterületek is. A polgármesteri vezetés
stílusának a változását is várom a következő évtől, miszerint a sikerpropagandáról a konkrét problémák orvoslására helyezik a hangsúlyt.

Jankó István
képviselő (FIDESZ)

Számomra a legfontosabb és egyben a legtöbb örömöt nyújtó dolog
a családom. Bennük még sohasem
csalódtam. A mai politikai közéletről
már ez nem mondható el.
Két dolgot említek, amely számomra csalódást okozott. Az egyik
a december 5-i népszavazás. A másik
az SZDSZ ámokfutása az oktatás irányításában. Ismét bedobták a lovak
közé a gyeplőt. A látszólag liberális
párt egymásnak ugrasztja az oktatás
szereplőit. Figyelmen kívül hagyja az
erkölcsi nevelés szükségességét, ebbe
a koncepcióba illeszkedik az egyházi
fenntartású nevelési-oktatási intézmények hátrányos megkülönböztetése is.
Szeretném még intenzívebben
folytatni a munkát a választókörzetemben.
Már csak gyógypedagógusi hivatásomnál fogva is optimista vagyok,
optimista vagyok a politikában is,
bízom abban, hogy a december 5-i
népszavazást hátrahagyva idővel az
emberek rájönnek arra, hogy a fontos
nemzeti kérdésekben mégiscsak össze
kell fogni, a napi politikán felülemelkedve. Erre kell törekednünk a XI. kerületben is.
Örömökben és sikerekben gazdag
új évet kívánok minden kerületi polgárnak!

Bács Márton
képviselő (MSZP)

Mint képviselő, a legörömtelibb
eseménynek a választókörzetemben
az Allende parki játszótér felújítását
tartom. Az ottani házgyári lakásokban fiatal, gyermekes családok is laknak, akik nagy örömmel üdvözölték
a munkálatok megkezdését. Az pedig
külön jó érzéssel tölt el, hogy a felújítás során más lakók részéről felmerült
kifogásokat is sikerült gyorsan és hatékonyan – az eredeti elképzelések sérelme nélkül – orvosolni.
A 2005. évi terveim között szerepel az Arany Dániel téri park felújítása, valamint nagy gondot kívánok fordítani az utak állapotának javítására
a körzetemben. Ami az optimizmusomat illeti, minden okom megvan

Szabó Ferenc

arra, hogy bizalommal tekintsek a
jövőbe, hiszen véleményem szerint a
kerület ügyei jó kezekben vannak. A
folyamatok, melyeket a mostani polgármesteri vezetés elindított, a kerület
fejlődését szolgálják. Ezen folyamatok
kézzel fogható eredményei már megmutatkoztak, és a közeljövőben egyre
több olyan elképzelés válik valósággá,
mely a kerület és lakosai érdekét szolgálja. Véleményem szerint, a kerület
lakóinak saját tapasztalataik adhatnak
alapot a bizakodásra. Én személy szerint csak annyit ígérhetek, mindent
megteszek azért, hogy személyes teljesítményemmel is hozzájáruljak a
kerület sikeréhez.

Budai Miklós
képviselő (MDF)

Az elmúlt esztendő sok és örömteli munkával telt el, a körzetemben
egyéni képviselőként és az önkormányzat tagjaként is sok új témával
foglalkoztam. A körzetemben az
új szabványosításra váró játszóterek közül átadásra került két egység.
Különösen szépre sikerült a Rozsnyó
téri játszótér, ahol a szokásos játékelemek mellett szemet gyönyörködtető pillangó és színes játékok várják a
gyerekeket és szüleiket, akik vállalták,
hogy a játszótér megőrzésében és felügyeletében a későbbiekben is részt
vesznek. A Szombathely téri játszótér kisebb, de sok apróságnak nyújt
kikapcsolódást, szórakozást.
A körzet járdáinak akadálymentesítése is jól halad, az utcasarkokon
lehetőség lesz babakocsikkal és gurulós székekkel közlekedni. Fontos
lépés a Teleki Blanka Általános Iskola
épületében megvalósított fejlesztés is,
sokat javít a tanulók és tanárok körülményein az új ebédlő átadása, amely
kulturált, európai normáknak megfelelő körülményeket teremt.
Kiemelkedően fontos eredménynek tekintem a Kelenföldi lakótelepi
rendőrőrs kialakítását és működésének beindítását. Ettől a környék biztonságának jelentős javulását reméljük
az elkövetkezendő években.
A jövőt illetően is szeretném a
korábbi tempót tartani, a játszóterek
felújítását folytatni, a körzet virágdíszeinek kihelyezését támogatni.
Az utcáink állapotában is látványos
javulást szeretnék elérni, a folyamatos kátyúelhárítás mellett két-három
utcában szeretném az aszfaltszőnyegezést felújíttatni, valamint a parkjaink állapotában, tisztaságában,
fejlesztésében is előrehaladni.
Nem közvetlenül a körzetemet érintő ügy, de a Fehérvári úti
Szakorvosi Rendelő átadásával javulni fog valamennyi kerületi lakos
egészségügyi ellátása is, ezért képviselőként elő kívánom segíteni a
mielőbbi átadást és azt, hogy minél
kiterjedtebb szolgáltatások álljanak a
lakosság rendelkezésére.
Végezetül valamennyi kerületi
lakosunknak boldog és sikeres új évet,
jó egészséget és nyugalmat kívánok!

Hoffmann Tamás

Jellinek János
képviselő (MSZP)

A mögöttünk hagyott esztendőben sikerült néhány nyomasztó gond
felszámolásához hozzákezdenünk.
A lakótelep megépülése óta először
épültek új parkolóhelyek a közlekedési
szempontból leginkább terhelt Kérő,
Cirmos és Boldizsár utca területén,
sikerült bevezetnünk ezen utcákban
az egyirányú közlekedést, megújult a
Költők Parkjában az „Óra”, és az év végén elkészült a „fehér iskola” mögötti,
valóban európai színvonalú játszótér.
Folyamatokban hiszek. Ezért tervszerűen kívánom folytatni a közlekedésszervezésre, a parkfelújításra, az
utak állapotának javítására, az őrmezei intézmények fejlesztésére irányuló
törekvéseimet a 2005. évben is. Ezen
túl az engem szép számmal megkeresők egyéni észrevételeit, gondjait
az Őrmezei Hírek hasábjain történő
szakszerű tájékoztatással, fogadóóráimon személyes kapcsolattal fogom
feldolgozni, remélhetőleg megnyugtatóan elintézni. Hiszem azt, hogy a kerület lakóinak 8%-át kitevő őrmezeiek
számára, arányuknak megfelelő figyelmet és törődést sikerül biztosítani Újbuda életében, illetve terveiben.
Ehhez kérem az őrmezeiek további
támogatását és aktivitását.
Őrmező egyéni képviselőjeként
boldog új évet kívánok lakótelepünk
valamennyi lakójának!

Messel Gáspár
képviselő (SZDSZ)

2004-ben rendeztük meg a „20
éve az otthonunk Gazdagrét. Boldog
Születésnapot!” című programsorozatot, amelyben elsőként március 20án négy emlékfát ültetett a jövőnek
Molnár Gyula polgármester, dr. Józsa
István országgyűlési képviselő, Balázs
György önkormányzati képviselő és
jómagam. A programsorozatban volt
még „Gyalogtúra Próba”, néptánctalálkozó az unió jegyében, iskolások
uniós versenye, népek asztala gasztronómiai bemutató, zeneiskolások hangversenye. A Gazdagréti Közösségi
Ház rendezte a „Gazdagréti Tavasz”-t
április végén, melyben kórusverseny, festménykiállítás megnyitója,
„A hangszerek világa” hangverseny és
zenés-táncos mulatság volt. Áprilisban,
májusban és júniusban a sporté volt a
főszerep. Gyermeklabdarúgó-torna,
kispályás torna gazdagréti és kerületi amatőr labdarúgócsapatoknak
a Jubileumi Gazdagréti Kupa elnyeréséért, futóverseny, a Csíkihegyek
utcai Általános Iskola sportgálája és a
kerületi közalkalmazottak sportversenye került megrendezésre. Júniusban
a Törökugrató utcai Általános Iskola
20 éves jubileumi ünnepségsorozata, a Szent Iván-éji sportverseny és a
kétnapos Szent Iván-éji buli került
megrendezésre. Szeptember 24-én
tartottuk hagyományos halászléfőző versenyünket. November 11-én, a
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Kis József

Bács Márton

Kerület Napján zártuk a nagysikerű
ünnepségsorozatot, amelyen a kerületi
óvónők kórusa énekelt. Megjelent „A
Rét” folyóirat tematikus száma a lakótelep történetéről, a Rét Galériában
megnyílt az „Egy lakótelep születése”
című kiállítás és a lakótelep közepén
végighúzódó utcának ezen a napon
adtuk a „Kaptató sétány” nevet. A
rendezvényeken több tízezren vettek
részt nemcsak a lakótelepről, hanem a
kerület többi részéből is.
Gazdagréten többek között folytatjuk a játszóterek, parkok, parkolók
fejlesztését. 2005-ben ünnepeljük
kerületünk, Újbuda 75 éves születésnapját. Bízom benne, hogy kerületünk
és benne Gazdagrét lendületesen fog
tovább fejlődni. Újbudát vonzóvá kell
tennünk, hogy minél több polgár és
vállalkozás telepedjen ide, biztonságos és egészséges körülmények között
élhessen és működhessen. Ezeknek
a céloknak az eléréséért én mint gazdagréti képviselő és közbiztonsági tanácsnok mindent el fogok követni.

Schneller
Domonkos
képviselő (FIDESZ)
Örömteli esemény, hogy az én
javaslatom alapján fel tudott állni
egy olyan bizottság, amely a kerületi média kormánypárti elfogultságát
hivatott kivizsgálni. Év elején sokat
dolgoztam azon, hogy a kerület költségvetése minél több pénzt biztosítson az itt élők lakásproblémáinak
megoldására, az egészségügy, illetve
a nehéz körülmények közt élők helyzetének javítására. Ehhez képest azt
láttuk, hogy a polgármester a legtöbb
pénzt marketingcélokra, azaz önmaga
népszerűsítésére szánta a költségvetésben. Rossz érzés volt látni, hogy a
költségvetés vitája során a polgármester által vezényelt szavazógép minden
olyan javaslatot lesöpört, amellyel a
reklámra kiszórt milliókat szerettük
volna átcsoportosítani az itt élők érdekeit szolgáló valós célokra. Kár, hogy
a polgármester politikai témát kreál
szakmai ügyekből: ilyen volt a fiatalok
sportolási lehetőségei bővítését célzó javaslatom, amelyről a szocialista
többség tárgyalni sem volt hajlandó.
Újbuda lakóival együtt sikerpropaganda helyett valós eredményeket
szeretnék látni. Azt várom a kerület
vezetésétől, hogy ne más tollával akarjon ékeskedni, és ne a Juhos Katalin
által felépített bérlakásokat vagy a
korszerű okmányirodát próbálja saját
sikerként feltüntetni.

Riedel René
képviselő (FIDESZ)

Nincs olyan meghatározó esemény, ami hosszú évek múlva is
fémjelezhetné a 2004. évet. Budapest
szabad demokrata és a XI. kerület szocialista vezetői az egymás elleni koalí-

Jellinek János

ciós acsarkodáson kívül nem sok színt
hoztak az életünkbe. Ugyanakkor határozottan és koalíciós egyetértésben
folytatták tavaly is a város lepusztításának, az adósságok felhalmozásának
és a közvagyon elherdálásának, közös
jövőnk felélésének politikáját.
A kerület lakói, akik például a
Bartók Béla út külső szakaszán közlekednek, a 2005. évben is számíthatnak
néhány futóműcserére és cipősarok
törésre. Talán majd az idén is épül
néhány újabb, mozgólépcső nélküli,
használhatatlan aluljáró a hajléktalanok legnagyobb örömére. A 7-es buszok motorégése várhatóan csökkenni
fog a járatok ritkításának köszönhetően. A napi problémák megoldása
jegyében a kerület felveszi az Újbuda
elnevezést, az Önök adóforintjaiból
remek koktélos névadó ünnepségek
lesznek, színes brossúrák készülnek
majd. A polgármester, mindannyiunk
megelégedésére, továbbra is szívügyének fogja tartani a Gellért téri ivókút
sorsát. A körtéri hősugárzó köveket
pedig a lakossági gázáremelés kompenzációjaként fogja bevezetni az új
kommunikációs stratégia.

Kupper András
képviselő (FIDESZ)

Szakterületemen, az egészségügyben tette talán legfontosabb ígéretét a
kerület vezetése, amikor a Fehérvári
úti Szakrendelő korszerűsítéséről beszélt. Az elmúlt évben viszont egyetlen lépést sem tettek ennek érdekében,
még egy mindenki által elfogadható
terv sem született ebben a kerület
szinte minden polgárát érintő ügyben!
Ennek ellenére már a második jól fizetett vezetőt nevezték ki a nem működő
intézmény élére.
A 2005-ös évtől pozitív változásokat nem várok. A jelenlegi vezetéssel a
kerület nem fog megújulni. Jó irányba
csak a következő választások után fordulhat a kerület lakóinak sorsa. Csak
abban bízhatunk, hogy a hátralévő
másfél évben a mostani vezetés hátha
nem fog minden önkormányzati telket eladni, nem kótyavetyéli tovább az
önkormányzat vagyonát, azaz talán
nem fog helyrehozhatatlan károkat
okozni.

Szabó Ferenc
képviselő (MSZP)

Az elmúlt esztendő sok munkával
és fáradsággal telt el, azonban meggyőződésem, hogy megérte. Sikeres évet
zártunk. Őszintén remélem, hogy a
kerületünkben élők is érzik, tapasztalják azt a fejlődést, ami jellemzi kerületünket. Nem szabad persze elfelejteni,
hogy a választási ciklus felénél járunk,
valamint azt sem, hogy kerületünk a
főváros egy része. Sajnos nagyon sok
kritikát kapunk olyan dolgokért, ami
alapvetően a Fővárosi Önkormányzat
feladata. (Tömegközlekedés, főforgalmú utak állapota stb.) Állítom, hogy a

Kupper András

kerület vezetése eredményesen kezeli
a problémákat!
Terveim világosak! Tovább azon
az úton, amit a választásokkor ígértem. Választókörzetem fejlesztése, az
élhetőbb környezet megteremtése, a
Lágymányosi-öböl és környéke fejlesztése végre ne csak terv, hanem
valóság is legyen. Épüljön és szolgálja
a kerületben élőket a Fehérvári úti
Szakrendelő az eddiginél jobb és kulturáltabb szolgáltatásával. Tudom,
hogy nem ábránd, csak még egy kis
türelem kell (meg sok pénz).
Kudarcokról, ha lehet, inkább
2006-ban. Én változatlanul bízok a
választókban, magamban, munkatársaimban.

Balázs György
képviselő (MSZP)

Gazdagréti képviselőként sok
örömteli esemény részese voltam
2004-ben. Idén volt 20 éves a lakótelepünk. Számos régi és új rendezvénnyel
sikerült köszöntenünk az évfordulót.
Láthatja mindenki, hogy a kerületben
elsőként itt a villanypóznákon elhelyezett virág díszíti az utcákat.
Végre sikerült az Eleven Center
előtti balesetveszélyes parkolót megszüntetni. A gazdagréti sétáló utcának
sikerült nevet adni, a Kerület Napja
alkalmából jómagam avattam fel a
Kaptató sétányt.
Továbbra is várom lakótársaim
észrevételét, javaslatait. Boldog új esztendőt kívánok minden olvasónak!

Szesztay András
képviselő (SZDSZ)

Kulturális bizottsági elnökként
nem tudom rangsorolni az elért eredményeket, hiszen valakik számára valami mindig a legfontosabb. Ha lenne
információm arról, mi volt az, aminek
a legtöbben örültek, akkor én is ezt
emelném ki, mert számomra ez ad
értelmet a munkámnak. Ugyanakkor
valószínűsíthetem, hogy talán a kulturális városközpont kialakításában
elért eredményeknek van a legtöbb
haszonélvezője a lakosság körében.
Ez természetesen nem az én egyedüli
érdemem, hiszen számos képviselőtársam és a hivatal dolgozóinak közös
erőfeszítése hozta meg ebben a még le
nem zárt folyamatban az eddigi eredményeket, de nekem is sok munkám
és ötletem van benne. Amire talán
személy szerint is büszke lehetek, így
év vége tájékán az, hogy a jelenleg
ellenzékben lévő képviselőtársaim
többségével sikerült kialakítani egy
kölcsönös megbecsülésen alapuló korrekt, konstruktív munkakapcsolatot.
Ami a jövőt illeti, remélem, hogy
az év utolsó testületi ülésére behozott
előterjesztésem hatására egységesebb
rend lesz a közterületeinken, és az
illegális, városképünket eltorzító óriásplakátokat és egyéb zavaró reklámhordozókat sikerül felszámolnunk.

Messel Gáspár

Budai Miklós

Kis József

képviselő (MDF)
Számomra – az országos kiemelkedő történéseket kerületi szinten
elemezve – örömteli esemény volt az
európai parlamenti választás, mivel
kerületünk polgárai az országos átlagot meghaladva járultak hozzá ahhoz,
hogy a Magyar Demokrata Fórumnak
is van európai képviselője. Ezt a támogatást szeretném megköszönni, mert
ez számomra azt jelenti, hogy az MDF
következetes keresztény-nemzeti értékrendjének elfogadottsága növekszik. Örömteli volt, hogy kerületünk
polgárainak közel 60%-a támogatta
a kettős állampolgárság megadását.
Dicséretes, hogy mindkét alkalommal egyformán kiemelkedően magas
volt a szavazási részvétel, amely nem
ált messze a kétharmados megjelenési
aránytól. Úgy gondolom, hogy kerületünk lakóiban erős az állampolgári
kötelezettség érzése. Kudarcnak érzem viszont, hogy a december 5-i népszavazás XI. kerületi eredménye nem
volt országos méretű.
Mint a szociális bizottság elnöke, örömteli volt számomra, hogy
működtetni tudtuk a szociális ellátás
minden formáját, kerületünk költségvetése ezekre a feladatokra biztosította
a szükséges forrásokat. Ez év december 15-én elfogadtuk kerületünk szociális szolgáltatástervezési irányelveit.
Elszomorít viszont az a tény, hogy
folyamatosan növekszik a közösségi
támogatásra szorulók, a napi megélhetésért küzdő családok, idős emberek számaránya. Ezt a kedvezőtlen
folyamatot kormányzati szinten kell
megállítani, önkormányzatunk lehetőségei ezen a területen csak tüneti
kezelésekre elegendőek.
Bízom abban, hogy kerületünk
a 2005. évben lakhatóbb lesz. Még
mindig sújt bennünket az útvonalainkon átzúduló közúti forgalom.
Rengeteg erőfeszítést tettem ebben
az ügyben az elmúlt évek során, de
nap mint nap tapasztalom, hogy a
Fővárosi Önkormányzat nem érzi az
itt élők gondjait. A főútvonalaink, és
kiemelten az Etele, a Hengermalom,
a Fehérvári és a Szerémi utak mentén
élő lakók életkörülményei jelenleg
a közúti zaj- és a levegőszennyezés
miatt elviselhetetlenek. Bízom abban, hogy a 2005. év több lehetőséget
kínál kerületünk polgárainak, hogy
kevesebb család és idős ember szorul
majd pénzbeli szociális támogatásra.
Bízom végül abban, hogy kerületünk
fejlődni fog, lakóépületekkel fog gazdagodni, és megáll majd kerületünk
lakosságapadási, lakosságelköltözési
folyamata. Biztos vagyok benne, hogy
a 2005. évben is sok erőfeszítésre lesz
szükség. Azt kívánom jelen soraim olvasójának, személyesen Önnek, amit
családomnak és barátaimnak is kívánok: Érje el a következő évre kitűzött
céljait, higgyen abban, hogy álmai
megvalósíthatóak, és tegyen azért,
hogy vágyai teljesüljenek!
Isten áldását kérve kívánok sikerekben gazdag új esztendőt!

Moravszki Mónika

Schneller Domonkos

Riedel René

Balázs György

Jankó István
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KÁVÉHÁZ

A Hadik

A Karinthyak
A családi asztal mellett írogatott
rendszeresen a kamasz Karinthy Gábor. Szőke fürtű, gyönyörű gyerek
volt, akit akkoriban irdatlan tehetségnek tartottak. Emlékszem, hogy
görcsösen írt. Egyszer fel is ugrott
munka közben, és elkezdett járkálni
az asztalok között. Csak akkor ült
vissza a helyére, amikor a pincér azt
mondta neki: Gábor üljön le és írjon! Egy másik alkalommal odaült
a nagypapához költői spleenjével:
– Mondja Kaiser úr, hogy lehet úgy
élni, hogy az ember nem látja a tengert. – Nézze Karinthy úr – felelte a
nagyapám – én ugyan még sohasem
láttam a tengert, de tudj’isten egész
jól megvagyok.
Időnként Karinthyék társaságához tartozott Karinthy Ferenc, Cini
is, aki mindig valami nagy rumlit csinált. A kártyaszobát eltakaró
nagy paravánba tekerte be magát,
így órákra eltűnt, senki sem tudta
hol van. Majd nagy röhögve előbújt
a paravánból, és csatlakozott meglepett szüleihez. Este főleg irodalmi
kávéház voltunk, Karinthyék délután
öt órától vacsora időig, körülbelül este nyolc óráig maradtak. A nagy író,
úgy emlékszem, délelőttönként is
megjelent, azonban akkor nem a társaságával volt. Ilyenkor a katonatisztek akkor épp üres törzsasztalához
ült le írni – oda, ahol ma a pénztár
található a cipőboltban. Nem emlékszem, hogy a társasági élet idején írt
volna, olyankor mindig középen ült,
és ő volt a kör központja. Sokszor beszéltem is vele, olykor megkerestem
azzal: Karinthy bácsi tessék pár fillért
adni a szegényeknek. Ilyenkor adott
két pengőt, és csak annyit írt a listára
a pénzösszeg mellé, hogy N. N., azaz
nomen nestio. Névtelen akart maradni. Általában a feleségek is ott voltak.
Külön emlékszem Böhm Arankára,
Karinthy második feleségére, aki egy
egészen frenetikus külsejű, rendkívül
szexepiles asszony volt.

válasza: – Mennék én Kaiser bácsi,
csak most nem vagyok úgy öltözve!
A tréfát félretéve, nem lehetett rossz
a kávé, mert azonnal tönkrementünk
volna. A felhasznált kávékeveréket
maga apám állítatta össze. Hozzá kell
tennem, hogy akkoriban még zöld
kávébabot vásárolhattunk, amit mi
szállítattunk taxival a Kálmán utcai
kávépörköldébe. Ily módon a fekete
mindig frissen pörkölt babszemekből
készülhetett.

Valóban pocsék a kávé?

Kaiser mama kék szeme

Devecseriné Guthi Erzsébet azt írja,
hogy förtelmesen rossz, csaknem
ihatatlan volt a kávé, ami a nagy
időket csak öregbítő, irodalmi fogás
lehet a részéről, hiszen elég sokan
jártak hozzánk feketézni. Az egyik
anekdota szerint is a kávé inkább
csak amolyan tréfálkozás tárgya lehetett. A nagypapa, Kaiser Adolf
nagyon izgága ember volt, aki nagyon könnyen felhúzta magát, és ez
cukorbetegsége miatt akár életveszélyes is lehetett. Karinthy ezt tudta
róla, és „elég gonoszul visszaélt” vele.
Mikor egyszer a nagypapa megkérdezte tőle: – Karinthy úr, milyen a
kávé? – Kaiser bácsi pocsék ez a kávé
– mondta. Nagyapám persze rögtön
izgalomba jött: – Karinthy úr, akkor
minek kell idejönni, tessék átmenni a
Gebauerhez (a mai Szeged Vendéglő
helyén a Gellért Kávéház – a konkurencia) – Mire Karinthy lesújtó

Édesapám, Kaiser Sándor a Szatyor
bár idején egészen fordított életet élt,
hajnali ötkor-hatkor tért haza, aludt
egyet, és délután már újra a „fedélzeten” volt. Apám korai házassága
miatt állt be dolgozni a családi vállalkozásba, pedig nagyon jó hangja
volt még színművészeti iskolába is
járt, sőt néhány szemesztert elvégzett
a bécsi egyetem közgazdásági szakán
is. A munkát beosztottuk a családban. Apai nagyanyám hatkor kezdett a kávéházban, délelőtt 10 órakor
édesanyám is leslattyogott, hogy a
továbbiakban ő ellenőrizze a személyzetet. Édesanyámnak kék szeme
volt. Egyszer, amikor kék ruha volt
rajta Karinthy ránézett, és azt kérdezte: – Mondja asszonyom, minden
ruhájához ilyen hozzáillő szemet választ? Nagyapa is délelőtt dolgozott,
Lajos nagybátyám pedig apámhoz
hasonlóan szintén délután járt le. Kö-

A Hadik Kávéház – vagy a régi köznyelv szerint a Hadik – helyén, a Bartók Béla út 36–38. sz. alatt
csak egy emléktábla emlékeztet Karinthy Frigyes egykori törzshelyére. Előző számunkban írtunk a helyreállítás terveiről,
betekintettünk a kávéház történetébe, a kávéházi életbe. Cikkünk második része a Hadik kultúrtörténetéről szól.

francia irodalmi szalonokra emlékeztető szellemi nyüzsgéssel találkozott,
bár kicsinyesebb pesti méretekben.
A kávéházban működött a Lágymányosi Sakk-kör és esetleg egyéb
sakkegyletek. A Kaiser család máig
őriz egy levelet, amelyben Karinthy
Frigyes megköszöni, hogy sakk-kör
működhetett a Hadikban.

Második otthon

Táncmulatság a Szatyorban a harmincas évek közepén. Boldog, szerelmes békeidők, ki gondol már a Nagy háborúra...

rülbelül 20 alkalmazottunk lehetett:
konyhások, mosogatók, ruhatárosok,
takarítók és pincérek az utcaszinten,
az alagsorban. Más volt a munkafegyelem hajdanán. Például, ha Adolf
nagypapám pincér korában, szabadnapot akart, előbb ki kellett lépnie,
majd valahová máshova be kellett,
lépnie. Csak így tudta megoldani, ha
valami komolyabb elintéznivalója
volt. Talán mondani sem kell, hogy
a vendég volt az elsőszámú, amint
belépett már hozták is alpakka tálcán számára a pohár vizet, hogy
csillapíthassa szomját. Szorgalmas,
beosztó és törekvő emberek voltak a
Kaiserek.

Az írók és hölgyeik
Karinthynak 1921-től 1934-ig volt a
törzskávéháza a Hadik és nemcsak
azért mert a közeli, ma nevét viselő, Verpeléti út 2.-ben majd 22.-ben
lakott.
Devecseriné Guthi Erzsébet irodalomtörténeti visszaemlékezése,
a Búvópatak szerint Böhm Aranka
– akihez egykoron Ady Endre is verseket írt – egyszer társaságában csak
úgy szórakozásból hívta fel a népszerű írót, amiből először ismeretség,
majd később – a hölgy elszántsága
miatt – házasság lett. Előtte azonban Karinthy már rendszeresen járt
a Hadikba, ahova Böhm Aranka,
Devecseriné és Klug Böske lágymányosi polgárfeleségek korábban oda-

szoktak, miután a babakocsi-tologatós, gyereksétáltatós és otthonokba
összejáró együttléteiket a kávéházba
tették át. Később is rendszerint Karinthy társaságának, az ún. foglalt
páholynak a hölgytagjai érkeztek
előbb a kávéházba „ellenállhatatlan kényszer hatása alatt”, majd öt
óra felé vette kezdetét „a rendelés, a
hivatalos óra”, amikorra a férjek és
kisebb-nagyobb rendszerességgel
a neves irodalmárok is megérkeztek. A szomszédos utcákból olykor
Surányi Miklós, Somlyó Zoltán és
Déry Tibor jött. Buda más tájairól
Tersánszky Józsi Jenő, Kosztolányi
és Tóth Árpád néztek be gyakran,
illetve Pestről Füst Milán, Nagy Lajos, Hunyady Sándor, Heltai Jenő és
Rejtő Jenő. Azt gondolhatnánk, hogy
a művésztársaság a Karinthyhoz fűződő barátság alapján csatlakozott,
Déry Tibor Ítélet nincs című regénye
szerint azonban Aranka és barátnői
jelentették a fő vonzóerőt. Ő is hasonlóan láttatja a társaság összetételét, miszerint Karinthy páholyában
öt és hét óra között általában középszintű pesti polgárasszonyok és azok
férjei, szeretői tartózkodtak, köztük
egy olimpiai aranyérmes kardvívó,
Petschauer Attila is. Jelentősebb vagy
ismertebb írók-költők viszont szinte
minden nap emelték az együttlétek
színvonalát. Déry Tibor a Hadikban
– mint beszámol róla – egy kávéháznyi páholy területén s kizárólagos
beltenyészetében a XVIII. századi

Devecseriné szerint a kávéház megjelenésük előtt gyéren látogatott hely
volt, ahol szinte maguk között lehettek, ugyanis a sakk-kör és a betévedő
2-3 vendég nem sok vizet zavart. A
társaság tagjai később már vendégeiket is a Hadikban fogadták, és a
„hivatalos időben” telefonhívásaikat
is oda irányították át. Elözönlötték,
kisajátították, második otthonukká
vált – írja, életmódszerűen tartózkodtak a kávéházban. Bár volt amikor
csak fél óráig, de előfordult, hogy késő
estig. Néha öten néha tizennyolcan.
A sakk-kör játékosai számára is
nagy attrakciót jelentett Karinthyköre, ugyanis Devecseriné szerint,
ha nem is mutattak nyílt érdeklődést
irántuk, de beszélgetéseikre fokozottan figyeltek. Ha ugyanis a zsibongás
zavarta volna az elmélyült játékosokat, úgy átköltöztek volna a terem egy
távolabbi sarkába.
Kaiser Márta visszaemlékezése és
Seregélyesi János kultúrtörténész szerint is – Karinthy a Gárdonyi-szoborral szemben, a bal kettes páholyban
írt, ahol ma még a pénztár és korábban a zoknifal is állott. Németh Andor
írótársa jegyzi meg, hogy a Verpeléti
úti lakásban íróasztala csak szobadísz
volt, Karinthy mindig kávéházban
dolgozott. Könnyedén írt, négy órától
hatig, fél hétig is. Devecseriné szerint
időnként szüneteket iktatott be. Pihenésül, vagy ha új látogató érkezett kicsit átült a társaságához. Néha pedig
átszökött a szintén „irodalmi jellegű”
Gellért Kávéházba, hogy befejezzen
egy cikket.

A vicc terjedési sebessége
Karinthy szeretett játszani a Hadikban. Biliárdozott, de a kör legismertebb, sajátos társasági játéka a
barkochba volt, vagy a szógyűjtés:
amikor megadott kezdőbetűvel híres
emberekből, városokból vagy más
csoportokból három perc alatt a lehető legtöbbet kellett felsorolni.
Miután Pestre költözött, és a
Centrál Kávéházba tette át a székhelyét, két esetről tudunk, hogy viszszatért a Hadikba. Az egyik az volt,
amikor megmérte a vicc budapesti
terjedési sebességét. Kigondolt és
elmondott egy viccet a Hadikban,
átment a Centrálba másfél órával
később. Ahogy Devecseri Gábor beszámol róla, ott már neki mesélték
ugyanazt az élcet. A másik az ötvenedik születésnapi vacsora utáni összejövetel volt, amikor ismét a Hadikban
gyűlt össze a társaság.
Wihart-Kiss Tamás

Patinás múlt, biztató jövő...

A Szatyor bár és pincérei. Első a vendég!

A Hadik Kávéház újra megnyitása érdekében megtörténtek az első lépések.
Az önkormányzattal szerződött Bartók
Kft. 280 millió forintért megvásárolta az
egykori kávéház és bár helyiségeit.
A kávéházi funkciót a Bartók Kft. állítja
vissza mintegy 100-120 millió forintból. A vendéglátóhelyet a XI. kerületi
Önkormányzat és az Újbuda Baráti Köre
tulajdonában lévő Hadik Kft. fogja üzemeltetni 10-15 éves futamidejű, mintegy
400 millió forint összegű lízingkonstrukcióban, amelynek végén a vendéglátóipari egység a Hadik Kft. tulajdonába
megy át. A mintegy 40 millió forint éves
ráfordítás nyereségből nem fedezhető
részét az önkormányzat finanszírozza.

Ezért cserébe a Hadik Kft. vállalja, hogy
a kávéházi funkció mellett közművelődési feladatokat is ellát majd a jövőben. Rendszeresen rendeznek majd
kiállításokat, irodalmi esteket, illetve 280
millió forintért a Hadik ad majd otthont
a kerület jelentős kulturális eseményeinek is. A kávéházban 2005. november
11-én rendezendő Kerület Napi fogadás
egyúttal a Hadik ünnepélyes megnyitója is lesz. Az üzemeltető egy igényes és
színvonalas szórakozóhelyet szeretne
működtetni a kerületben, amely méltó
a hely múltjához. Az elképzelések szerint az alagsorban étterem működne, a
földszinti kávéház-kiállítóhelyhez – mint
régen – terasz kapcsolódik majd.

A jelenlegi állapot
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Ötéves az Őrmezői Közakarat Egyesület

Egy panelvilág mindennapjai
Fél évtizede alakult meg az
Őrmezői Közakarat Egyesület
(ŐKE). Az alapítók a „közösségi
élet minőségének a javítását”
tűzték ki fő célként, megjelölve a
mindennapi élet számos
területét.
Őrmező látszólag egy „alvóváros”,
ám az itt élőket számos kérdés foglalkoztatja. Az egyesület mindig felvállalta az Őrmezőt érintő aktuális
problémák képviseletét. Így megszólalt a fővárosi fenntartású gyermekotthonnal tervezett változtatások
ügyében, de hallatta hangját a lakótelep parkolási gondjai, a közterületek
elhanyagolt állapota, a tömegközlekedés vagy a játszóterek kapcsán is.
– Komoly feladat az idősek, a rászorultak felkutatása és támogatása: ez
kezdettől végigkísérte az egyesület
tevékenységét. – mondta el Lőrincz
Józsefné, az egyesület elnöke.
Szóba kerülnek a tízezres lakótelep új keletű problémái is: a szelektív
hulladékgyűjtés, az egyre növekvő
gépjárműforgalom, a Neszmélyi úti
Idősek Klubjának jövője, a parkok
rendbetétele.
A millenniumi kopjafaállítás 2001
őszén fontos és látványos tette volt az
egyesületnek, az Őrmezei Általános
Iskola bejáratánál mindenki találkozhat vele. Másik fontos lakossági
fórumuk 2003 tavaszán a 4-es metróról szólt, pontosabban a tervezett
őrmezei–kelenföldi végállomásról, és
annak kedvezőtlen hatásairól.

Etelkák, Évák, Boriskák

Keveháza
ünnepeltjei
Búcsúztatni valakit, nyugdíjba
vonulása alkalmából, nem könynyű feladat. Különösen akkor,
ha évtizedek után, hatvanhárom évesen köszön el attól a
közösségtől, amelyikért annyit
fáradozott.

A milleniumi kopjafa az iskolakertben

– A tízezres lélekszámú Őrmező csupán
metrómegállót kíván, s nem növekvő
gépkocsiforgalmat és levegőszennyezést, romló közbiztonságot. Emellett a
metróvégállomás egy utánpótlás-nevelő sportpálya felszámolását is jelenti.
Metrót szeretnénk, de kérjük a döntéshozókat, tekintsék át az őrmezeik
érveit is. Hiszen az autópályák, a vasút
és az Egérút közé beszorítva él e közösség. Gyermekeink itt nőttek fel a 70-es
években, a szomszédos „Kopasz-dombon” vívták csatáikat. Valljuk, szeretjük
Őrmezőt, ezt a sajátságos panelvilágot.
Ennek tudatában akarjuk őrizni lakóközösségünk értékeit, hagyományait,
életterét. Így vágunk neki 2005-nek: új
reményekkel. – mondta végül.
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15 éve viseli nevét a Köbölkút utcai iskola

Iskolanapi vetélkedő és koncert

Révész Marianna

Az Ádám Jenő
Általános Iskola
adventi iskolanapi
hangversennyel és
vetélkedővel ünnepelte meg december
12-ét, a névadó
zeneszerző születésnapját.
A hagyományos kodályi gyökerekből táplálkozó összeállítással
és tanári segítséggel
egy musical színpadra
állításával örvendeztették meg egymást
idén a gyerekek. A
„Köböl-tudat” kilencven százaléka ezen a

Az Újbuda megnyugtat és jókedvre derít!

Tisztelt
szerkesztőség!
A mellékelt
fényképet ajándékba
szánjuk, talán
egy kis mosolyt
tudunk vinni
hétköznapjaikba,
és szívesen
fogadják egyik
kedvenc fotónkat.
Ezen a felvételen
a 4 hónapos
kislányunkat,
Tímeát egy hosszabb
nyűgösség és sírás
után csak egy
valamivel tudta
megvigasztalni és
jókedvre deríteni
apukája: az
Újbudával, amire
nem is gondoltunk
volna. További jó
munkát kívánunk!
Nádor család

Balla Istvánné az Egészségügyi Szociális Intézmények Igazgatóságának
volt a vezetője. Bensőséges ünnepségen köszöntek el tőle december 16án, méltatva áldozatos tevékenységét. A 8-as számú Idősek Klubjának
tagjai – a Keveházaként vált ismertté – már napokkal korábban készülődtek a búcsúztatásra, s az ezzel
összekapcsolt névnapköszöntésekre. Az idős klubtagokat ajándékkal
lepték meg, majd egy finom ebéddel folytatódott az Etelkák, Évák,
Boriskák ünnepe. Az ebéd töltött
káposzta volt rengeteg süteménnyel,
üdítővel. Jutott ezúttal pezsgő is az
asztalra, és sok kedves szó hangzott
el arról, hogy az eltelt évben, ki milyen munkát végzett. A kívánsággal, hogy továbbra is maradjanak
együtt ebben a közösségben, mindenki egyetértett. A klub gratulált
Radányi Lászlóné klubvezetőnek is
abból az alkalomból, hogy megválasztották őt az Életet az Éveknek
– a Nyugdíjas Klubok Országos
Szövetsége – alelnökének.
M. I.
közösségformáló házi hangversenyen
múlik – vallja dr. Fürjes Lajosné, az iskola igazgatója.
Idén 15 éve vette fel az iskola a híres zeneszerző-pedagógus nevét, ezért
az iskolanap programja is kibővült: zenei műveltségi és személyiségformáló
játékos versenyen mérhették össze tudásukat kerületi és budapesti iskolák
szakosított zenei tantervű osztályainak
tanulói a Bárdos Lajos, a Don Bosco,
a Teleki Blanka, az őrmezői, a Szent
Margit, a Szent Imre, a kelenvölgyi és
az Ádám Jenő iskolából. A zeneszerző
Szigetszentmiklóson született, ezért
az ottani, szintén Ádám Jenő nevét
viselő iskola diákjait is meghívták erre
a megmérettetésre. Ki, mit tud Ádám
Jenőről? Ennek a témának a jegyében
zajlott a felsősök versenye, amelyen
főleg életrajzi vonatkozású kérdéseket
feszegetett Székely Miklós tanár, Ádám
Jenő-kutató, a verseny házigazdája.
cszd
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Vandálok rongálták meg a Klebelsberg-szobrot

Mindenki tanulhat – de tanul is?
ön tartózkodó – és hazatérni már nem
szándékozó – Szent-Györgyi Albertet,
akit aztán Szegeden egyetemi tanárrá
nevezett ki.
Megsokszorozta a hazai kutatói
állások számát, kidolgozta a tudománypolitikai koncepciót és megvalósította a kultúrdiplomáciát. Az
Pedig ha tudnák, meghajolhatnának Akadémia támogatását és politikától
előtte. Gróf Klebelsberg Kúnó (1875– való függetlenségét törvénnyel biztosította. Létrehozta
1932) 1922–1931 között vallás- és közokaz Országos Termétatásügyi miniszterszettudományi Taként tevékenykedett.
nácsot és az Országos
Népiskolai programja
Természettudományi
keretében ötezer, főAlapot. Amikor a
ként tanyai iskolát léteszegedi egyetem díszsített, megreformálta a
doktorává avatták
középiskolai oktatást,
(1926), a következő
bevezette a reálgimnászavakat intézte a
ziumot. Nagyszabású
professzori karhoz:
egyetemi építkezé„Az állam és a vásekkel Szegeden, Debros csak épületeket,
recenben és Pécsett
klinikákat, laboratóriumokat emelhet.
megteremtette a felsőoktatás korszerű
Tudományos szellemet azonban ezekbe
műhelyeit. Létrehozta
Klebelsberg Kúnó
a külső keretekbe mi
a Collegium Hungaricumokat és az egyéb külföldi ösztön- nem lehelhetünk bele. Ezt a tanári kar
díjak rendszerét, melyben a tudósután- adja meg.”
pótlás biztosítását látta.
A pesthidegkúti Klebelsberg Kunó
Sikerült a közfigyelmet a termé- Emléktársaság részéről a neves oktaszettudományok és a műszaki tudo- táspolitikus leszármazottja panaszt
mányok fejlesztésének fontosságára emelt a XI. kerületi Önkormányzatnál,
irányítania, ennek is köszönhetőek a és felvette a kapcsolatot a köztéri szobkorszak reálértelmiségének eredmé- rot felállító galériával is. A szobrot
nyei a vegyiparban, gyógyszeriparban, szerencsére az illetékesek hamar megvalamint a villamossági, gépiparban. szabadították a rongáló anyagoktól,
Személy szerint is jól ismerte az egye- eredeti szépségét azonban nem tudták
temi tanárokat, folyamatos kapcsola- maradéktalanul helyrehozni, foltos
tot ápolt velük, tudta, min dolgoznak. maradt. Valószínűleg nagyobb anyagi
Számon tartott minden reményteljes ráfordítással lehet csak helyreállítani.
(cszd)
fiatalt. Ő hívta haza az akkor külföldA Villányi úton december elején
vandálok maró anyaggal, majd
vörös festékkel öntötték le az 1920as évek kultuszminiszterét, gróf
Klebelsberg Kunót ábrázoló szobrot. Vajon miért tették? Talán nem
tudták, hogy kit ábrázol a szobor?

OLVASÓI LEVELEK

Jó itt élni
A BKV 139-es járatán utaztam haza. Sok csomagom volt, s közülük a
legfontosabbat, egy mappát a buszon
hagytam. Még aznap elmentem a
gazdagréti végállomásra, ahol a sofőr
megnyugtatott: a XI. kerületben még
él a segítő szándék az emberekben.
Felkerestem a BKV Hamzsabégi úti
garázsát, ahol a diszpécser közölte, a
mappát megtalálták, és behozták.
Szeretném megköszönni mindazok
segítségét, akiknek jóvoltából visszakaphattam a pótolhatatlan iratokat.
Újbudán jó élni. Az emberek számíthatnak egymásra, ami sajnos másutt
már nem jellemző. Talán itt a megélhetés is könnyebb, a Polgármesteri

Hivatal vezetése sokat tesz azért, hogy
a kerület lakói biztonságban, kényelemben, otthon érezzék magukat.
egy kerületi lakos

Köszönöm a támogatást!
Ezúton köszönöm meg, hogy a karácsonyi ünnepeket boldogabbá tette
számunkra azzal, hogy mint gyermekeit egyedül nevelő apának, karácsonyi támogatást adott. Úgy gondolom,
az anyagi juttatáson túl az odafigyelés
a kerület rászoruló lakosaira mindennél többet jelent. Gyermekeim és
a magam nevében az önkormányzat
minden dolgozójának és képviselőjének sikeres évet kívánok!
Barta Balázs

RENDŐRSÉGI HÍREK

Csak tíz perc
December 17-én délelőtt egy orvos
megállt autójával az egyik mobiltelefon-szolgáltató ügyfélszolgálata előtt.
Alkatrészt cseréltetett a készülékében,
ami nem tartott tovább tíz percnél.
Mire visszament a kocsijához,
látta, hogy a bal hátsó ablakát betörték, s kiemelték az első ülés mögött
felejtett táskáját. A táskában volt egy
notebook, egy külső floppymeghajtó,
számos dokumentum és személyes
irat, számlatömb, kitöltetlen vények,
két orvosi műszer. A kár több mint
másfél millió forint.

Megjött az ajándék?
Egyszerű trükkel csöngetett be december 22-én egy 50 év körüli, ősz hajú, 170 centiméter magas férfi az egyik
Bartók Béla úti lakásba, melyben egy
idős házaspár lakik.
Azt mondta, az OTP-től jött, s
ha a házaspár nagyobb összeget tart
az OTP-számláján, akkor 70 ezer forintot kapnak ajándékba. Elővették a

bizonylatot, mire a férfi rögtön rávágta: amit lát rajta, az kevés. Ám ha van
itthon készpénzük és ékszerük, akkor
el tudja intézni, hogy megkapják a 70
ezer forintot. Az öregek erre megmutatták a pénzüket s az ékszereiket, az
idegen férfi pedig mindent alaposan
átvizsgált. Aztán meglepő gyorsasággal távozott. Kiderült, az idegen ellopott 140 ezer forintot, két darab arany
nyakláncot, négy darab arany gyűrűt
és egy arany karkötőt a mesterségesen
keltett kavarodásban.

Pénz az ülésen
Továbbra is rendkívül óvatosnak kell
lennie annak, aki nagyobb összeget
vesz fel valamelyik pénzintézeti fiókban. Egy férfi például 1,9 millió
forintot vett fel december 22-én az
egyik kerületi banktól. A pénzt egy
zipzáras autóstáskába helyezte, majd
beült a gépkocsijába, és elhajtott. A
Bocskai út és a Nagyszöllős utca kereszteződésénél piros lámpát kapott.
Hirtelen berobbant a gépkocsi jobb
első ablaka, behajolt rajta egy vékony

testalkatú, 20 év körüli, 170 centi magas, sötét, vállig érő hajú férfi, gyorsan
kiemelte a pénzt tartalmazó autóstáskát, majd futni kezdett. Mint kiderült, néhány méterrel arrébb a társa
már várta egy robogóval. Felpattant
mögé, majd a motorral mindketten
eltűntek a forgalom sűrűjében.

Fiatal huligánok
December 26-án hajnali négy órakor
egy kb. 15 főből álló fiatal társaság
szállt fel a villamosra a Tétényi úti
megállóban. Nem bírtak magukkal,
kitekerték az első kocsi összes izzóját,
s a nyitott ablakon keresztül kihajigálták őket az úttestre. A villamosvezető tettleg nem avatkozott közbe, de
megtette a szükséges lépéseket, a gyerekeket a Gellért téri megállóban már
várta a rendőrség.
A társaság diszkóból tartott hazafelé. Megdöbbentő, hogy a vandál csoport legidősebb tagja sem volt idősebb
15 évesnél, s a lányok is nagy kedvvel
vettek részt a balhéban.
S. F.
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Legyen óvatos szerelmi ügyekben,
mert elképzelhető, hogy arra méltatlan személy iránt érez vonzalmat.
Különösen az önnél fiatalabb személyektől tartson, akik kihasználják érzéseit: lehet, hogy ön becsületes lesz a
kapcsolatban, de könnyen elbukhatja a játszmát, ha partnere kétszínű.
Szerencsésebben alakulhatnak üzleti
ügyei, amit használjon is ki, és fordítsa
energiáit pozíciói megerősítésére.

Közeljövőjét érzelmi téren egy korábbi kapcsolatának alakulása határozza
meg: lehet, hogy az égig emeli, de aztán a pokolba taszítja majd. Van egy
kis esélye egy újabb romantikus kapcsolatra is. A hatékonyság és az emberi
kapcsolatok terén pozitívan alakulnak
üzleti ügyei, ezért érdemes lenne felpezsdíteni a vállalkozását vagy némi
anyagi kockázatot vállalni. A tőzsdén
is gyors nyereséget remélhet.

Idilli időszak a szerelemre. Kisebbnagyobb flörtjei hirtelen sokkal komolyabb irányt vesznek, és ezt néhány
korábbi kapcsolata megsínyli majd.
Folyamatosan a nagy Ő-t keresi?
Talán ideje lenne pontosan megfogalmaznia önmaga számára a valós
szükségletét. Az áru- és a pénzforgalom terén kedvező eredménnyel zárulhatnak üzleti húzásai, főleg ha azok
szezonális jellegűek.

Komoly szemrehányást kap valakitől,
aki gyengédebb érzelmeket táplál ön
iránt, amiért nem képes viszonozni
azokat. Ezért ne legyen vele goromba,
hanem gondolja át valódi érzéseit, és
esetleg egy vacsora során tisztázza a
dolgokat. Kilátásai kedvezően alakulnak üzleti ügyeiben, ha hagyja, hogy
a dolgok a maguk útján menjenek!
A csillagok állása különösen az adóügyek, a biztosítások és a megtakarítások terén hat majd kedvezően.

Főképp a türelmetlenségének köszönheti, hogy elűz a maga közeléből egy
olyan személyt, aki valójában nem
jelent veszélyt önre nézve. Ez az időszak kedvező az üzleti manőverek,
illetve vállalkozása szempontjából. Jól
tud másokkal dolgozni, munkahelyén
több bizalmat kaphat, felelősségteljesebb, akár vezető pozícióba kerülhet! Használja ki kreativitását, kamatoztassa ötleteit, hogy megfeleljen a
növekvő elvárásoknak.

Régi álma válhat valóra. Szerelme beteljesülhet, esetleg az esküvő napját is
kitűzik. Élvezni szeretné ezt az időszakot, ennek ellenére valami mélységesen nyugtalanítja mindvégig. Talán
szüksége lenne emiatt egy kis gondolkodási időre. Nagyon fontos, hogy
munkájában kooperatív legyen. Ezzel
jelentősen megnövelheti hatékonyságát, ami később nemcsak az általános
teljesítményében, hanem anyagi téren
is megmutatkozik.

KERESZTREJTVÉNY

SIMON ISTVÁN: VERS ÚJÉVRE
A költeményből idézünk két sort.

Kellemes időszak várja boldog napokkal és estékkel, romantikus együttlétekkel. Újra összejön egy olyasvalakivel, akihez mindig is vonzódott, ez
különösen emlékezetessé teszi ezt az
időszakot. Ahogy telik a január, üzleti
és anyagi helyzete felfelé ível majd, és
ez a folyamat lesz jellemző az egész tavaszra. Az eladások, a reklám, az emberi kapcsolatok, illetve az üzleti tervek
tekintetében horoszkópját pozitívan
befolyásolja a kedvező bolygóállás.

Nem lesz képes elegánsan fogadni az
építő kritikát egy szeretett személytől,
ráadásul emiatt túlságosan magába
fordulhat, és visszautasíthatja mások
közeledését is. Ne hagyja, hogy negatív
érzelmei eluralkodjanak önön, főképp
ironizáló hajlama, amivel másokat
megbánthat. Anyagi és üzleti ügyei viszont kedvezően alakulnak. A jó szerencse is önre mosolyog, használja hát
ki! Érdemes most lebonyolítani régebb
óta húzódó ügyeit.

Becsülje meg azt, amije van, mert ha
nem is veszi mindig észre, az nagyon
értékes! Lesznek pillanatok, amikor
partnerével komoly vitába keveredik.
Ne élezze tovább az ilyen helyzeteket,
próbáljon meg mielőbb kibékülni
kedvesével. Üzleti ügyek tekintetében
igazán elemében érezheti magát. Új
vállalkozásokat, új embereket próbálhat ki nagyon kevés kockázat mellett.
Új kereseti lehetőségeket is találhat, ha
kis erőfeszítést tesz a felkutatására!

Felkelti valakinek az érdeklődését
jókedvével, ápolt kinézetével és az álmodozással a szemében. Ne lepődjön
meg, ha ezt az illetőt már régebbről
ismeri, talán épp egy régi barátja álmodozik önről. Január kezdetekor
pozitív elmozdulást tapasztal az anyagi ügyeiben. Munkahelyét valószínűleg bővítik, és ez kedvező időszak lesz
a befolyása kiterjesztésére, a bevétele
növelésére és ingatlanok vásárlására.

A nagybetűs szerelem vár önre. De talán túl lángolóan fog szeretni, és nem
biztos, hogy bölcsen, főképp, ha ritkán
néz szembe a következményekkel. A
holnap tán új szerelmet hoz, gondolja
– minek aggódni? Ha komoly üzleti
lépésen gondolkodik, azt most próbálja kivitelezni. Ne féljen újítani, más
módszereket kipróbálni, mert ezek
komoly előrelépést jelenthetnek anyagi helyzete tekintetében.

Váratlanul éri el a boldogság, mivel
megtudja, hogy egy önhöz régóta
közelálló személy viszonozza érzelmeit. Koncentráljon a boldogságára, de csendben örüljön. Ha valami
mégis rosszul alakul, legyen türelmes.
Hallgasson a munkatársai, felettesei jó
tanácsaira, mert jelentős előnye származhat belőlük! Nagyobb felelősségű
beosztást kaphat munkahelyén.

Magánrendelés
Dr. Tamássy Klára

belgyógyász,
gasztroenterológus főorvos

Gyomor-, bélrendszeri betegségek (fekélybetegség, IBS, Chron betegség) tejcukor-,
lisztérzékenység megállapítása, kezelése,
diétás tanácsadás. Candida kimutatása
tenyésztéssel!

Privat praxis

internist, gastroenterolgist
In case of gastrointestinal
complaint call, Bejelentkezés:
06/30/9518-606.
Rendelő (adress):
1221 Bp., Kapisztrán u. 2.

TÁRSAT,
TÁRSASÁGOT KERES?
„KORONA”
Klub és Baráti Kör
- XI. ker. a Körtérnél Kirándulásokkal, rendezvényekkel!
Fényképes társtaláló program.
Január 14-én!

BATYUS PÓTSZILVESZTER
Február 5–6-án!

VIDÉKI DISZNÓTOROS

Egy igazi disznóvágás, zenés vacsorával,
lovasszánkózással, termálfürdővel...
stb.!

Tel: 279-0834, 06/70/363-5767
www.koronaklub.com

(Rebeka)

KERTÉSZET

A szobanövényeink éhesek
A szobanövényeink, mint minden
élő szervezet, fejlődnek, növekednek, ezért tápanyagokra van szükségük, különösen olyankor, amikor
virágot nevelnek.
A cserepes növényeket tápdús és megfelelő szerkezetű talajba kell ültetni, és
a tápanyag-utánpótlásról is gondoskodnunk kell. A tápanyagok hiányára
növényeink idővel külső elváltozásokkal reagálnak. Amikor azt észleljük,
hogy egy szobanövény fejlődése megáll vagy lelassul, első teendőnk, hogy
a felső talajréteget szedjük ki, és érett
komposzttrágyával vagy földdel pótoljuk a hiányt, majd bőségesen öntözzük meg a növényt. A szerves anyagok
alkalmazása a lakásban nem célszerű,
ezért tápanyag-utánpótlásra szervetlen műtrágyákat használjunk.
Míg a növények számára legszükségesebb ásványi sók, mint a nitrogén,
foszfor, kálium (N, P, K) a szerves
anyagokban együttesen megtalálhatók, addig a szervetlen műtrágyákban
ezek csak külön-külön vannak jelen.
Figyelembe kell venni, hogy az egyes
szervetlen műtrágyák szerepe eltérő:
a nitrogén főleg a növekedést a levelek
és a gyökérzet erőteljes fejlődését segíti elő. A pétisónak nitrogéntartalma
mellett magas a mésztartalma, ezért
a kémhatása lúgos, így a savanyú és a

közömbös talajokat kedvelő növények
esetén nem ajánlatos az alkalmazása,
mert a lombozat sárgulását okozza. Helyette a kénsavas ammóniát
adhatjuk. A nitrogéntartalmú műtrágyák mind gyorsan lebomlanak.
Használatuknak látványos, üde, zöld
színű levélzet lesz az eredménye.
A virágzó szobanövényeinknél
jelentős a foszfor szerepe, mivel a virágzást segíti elő. A foszforsav szuperfoszfát formájában kerül forgalomba.
A műtrágya hatása lassú, akár több
hónap is lehet, ezért már ültetéskor
keverjük a termőtalajba. A kálium a
szárak és a gumók erősödését fokozza.
A káliumtartalmú műtrágyák közül
a 40%-os kálisó a legelterjedtebb, de
klórtartalma igen magas, ezért a kényesebb növények káliumigényének
kielégítésére nem ajánlott. Helyette
kénsavas káliumot használjuk.
Az alapműtrágyák mellett a növényeknek szüksége van még mészre,
vasra, magnéziumra, kénre, valamint
nyomelemekre, pl. mangánra, bórra,
rézre, cinkre. Ezek rendszerint elegendő mennyiségben jelen vannak,
így pótlásukról gondoskodnunk nem
kell. Ha valamelyikük még sincs jelen
a talajban, akkor hiánybetegség lép fel:
a cink hiánya törpeszárúságot, a vashiány erős sárgulást idéz elő.
Bánhidi János

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (E,
V, T, E, T, T). 13. Jane … (Charlotte
Brontë). 14. Lengyel iparváros. 15.
Tetszetős. 16. Japán táblás játék. 17.
Késő, angolul. 19. Jelez a kutya. 21.
Egykori válogatott labdarúgó (Lajos).
22. … Sumac, a perui csalogány. 24.
Munkabér. 26. Az egyik oldal. 27.
Ritka férfinév. 29. Hegedűtartozék. 31.
Dombormű. 33. Középen javul! 35.
Szerep a Turandotban. 37. … Tepes,
Drakula gróf. 38. Mohácsi patak. 40.
Myrica …, mocsári mirtusz (GALE). 41.
Kiejtett betű. 42. Zala megyei falu. 43.
Orosz repülőgépjelzés. 44. Fa zöldje. 46.
Orgánum. 47. Növényi szaporítószerv.
49. …baba, magyar film. 51. Időhatározó
szó. 52. Pedagógiai tevékenységet folytat.
53. Az uralkodó megszólítása. 55. A szabadban. 56. Török férfinév. 58. Örömteli
érzés. 61. Vissza: nőstényszarvas. 63.
Építőanyag. 64. Felirat német filmek végén. 65. Bizonytalan lábakon áll. 67. Igen,
de csak félig! 68. Időtlen. 70. Veterán
dán válogatott labdarúgó (Morten). 72.
Gonosz kívánság.
FÜGGŐLEGES: 1. 2. Kultúrnövény ellensége. 3. Győr páros betűi. 4. Elé betűi
keverve. 5. Autós szálloda. 6. Korai gyümölcs. 7. Menni, angolul. 8. Női becenév.
9. Izraeli sivatag. 10. Napszak. 11. Néma
Elza! 12. Női név. 13. Az idézet második sora (É, S, R, B, T, K). 18. Heveny.
20. Névelős tartó. 23. Energiaburok az
emberi test körül. 25. Tévútra irányítana. 26. Dél-amerikai indián vadász-

FORMA STÚDIÓ

SIMON ISTVÁN (1926–
1975) József Attila- és
Kossuth-díjas költő,
újságíró, műfordító. Szülőfalujában, Bazsiban
nevelkedett 18 éves koráig. Orosz hadifogság,
majd a budapesti tudományegyetem elvégzése után különböző lapok munkatársa. Az ötvenes évek közepétől jelentkezett
politikai töltésű gondolati lírával, amely
életművének mindvégig meghatározója
maradt. Lírájának alapélménye a szülőföld, a nép, a magasra törő ember szeretete, a velük való összeforrottság érzése.

eszköz. 28. Büntetőt értékesíteni. 30.
Kereskedelmi kifejezés: en gros. 32.
Szennyes edényt tisztít. 33. Vívómenet.
34. Szélsőséges, túlzó. 36. Máshollét
igazolása. 38. Szögfüggvény, röv. 39.
Egységes Országos Vetület, röv. 45. Kis
Mihály. 48. Iskolai beírás. 50. Női név.
52. Egykori államférfi (Josip Broz). 54.
Messzire hajít. 55. Kenyeret vajazna. 57.
Gyenge bor. 59. Személyével. 60. Bécsi
cél! 62. Nemesgáz. 64. Talajművelő eszköz. 66. Akadály. 69. Ördögi részlet! 71.
Saját kezűleg, röv. 73. Varróeszköz.
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 1. és függőleges 13. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: január
12. A 25-ös szám rejtvényének megfejtése: „Egy tilinkó sírdogál valahol, mint
hogyha jönne tél és hó alól”. NYERTESEK:
Horváth Mariann 1115 Sósfürdő u. 5. és
Dénes Imréné 1224 XIV. u. 62. A 26-os
szám rejtvényének megfejtése: „Mesével
nagy gyermekszemedben, megjöttél újra szent karácsony”. NYERTESEK: Fülöp
Ferencné 1119 Zsombor u. 34. és Lukács
Imre 1114 Fadrusz u. 26/A.
Nagy András

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

RECEPTEK

Túrógombóc

Almás túrófelfújt

75 dkg tehéntúró, 4 tojás, 0,5 dl olaj, 8 dkg liszt vagy búzadara, 8 dkg morzsa, csipetnyi kapor,
só, víz. ELKÉSZÍTÉSE: A négy tojás sárgáját az olajjal kikeverjük, hozzáadjuk a passzírozott túrót, lassanként
a lisztet, a morzsát, végül a felvert tojásfehérjét. Gombócokat formálunk,
és forró, sós vízben kifőzzük. Pirított
zsemlemorzsába forgatjuk. Tejföllel jó.

HOZZÁVALÓK: 3 tojás, 50 dkg túró, 10-

HOZZÁVALÓK:

15 dkg búzadara, 1 citrom leve, 1 csomag vaníliás cukor, 5-6 db alma, méz.
ELKÉSZÍTÉSE: A tojások sárgáját mézzel,
reszelt citromhéjjal, vaníliás cukorral
habosra keverjük. Túrót, grízt adunk
hozzá, elkeverjük a darabolt almával.
A citromlével keményre vert tojáshabot hozzávegyítjük. Kikent formában
sütjük. Hidegen is tálalhatjuk.

Főszerkesztő: Halász Lajos  E-mail: lhalasz@axelero.hu  Szerkesztőség: 1111 Bp., Szt. Gellért tér 1–3.
Telefon: 372–0960  Kiadja a Média 11 Kft. 1111 Budapest, Szt. Gellért tér 1–3.  Telefon: 372–0960
E-mail: ujbuda@axelero.hu  Felelős kiadó: Halász Lajos ügyvezető igazgató
Tervezőszerkesztő: Tóth István  Layout: Kertész Dániel Prepress: OZ 2000 Kft.
 Nyomdai előállítás: Szikra Lapnyomda Rt. 
Felelős vezető: Matolcsi Miklós vezérigazgató  Internet: www.szikralapnyomda.hu
E-mail: info@szikralapnyomda.hu  Terjeszti: Ht Express Kft.  Telefon: 283–0738

MEGJELENIK KÉTHETENTE 75 EZER PÉLDÁNYBAN. AZ ÚJBUDA INGYENES.
Kommunikációs partnerünk a T-Mobile

ÚJBUDAI PROGRAMOK / TV11

ÚJBUDA 2005. JANUÁR 5.

MOZGÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE

Keveháza u. 19–21.
JANUÁR 12. 14.00: klubnap.

SZENTIMREVÁROSI EGYESÜLET (SZIE)
Himfy u. 9. www.szie.org.hu
BABA-MAMA KLUB: szerda délelőttönként
9.30–11.30-ig. GYERMEKNÉPTÁNC:

csütörtök 16.15–17.45-ig.

17.00 latin aerobik (két csoportban);
18.00 Egészségünk titkai – előadássorozat; 19.00 ír sztepptáncklub.
PÉNTEK 14.00–18.00 biovásár; 15.30
nyugdíjastorna; 15.45 táncos gyermektornák. SZOMBAT 12.00 társastáncklub

gyerekeknek, fiataloknak (több csoportban). VASÁRNAP 8.00 hobbiklub; 15.00
Nosztalgia klub nyugdíjasoknak.
BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Etele út 55. Tel.: 371-2760
SZOMBATON 15.00 Őszidő Nyugdíjasklub.
ÁLLANDÓ PROGRAMOK: Vasútmodellklub

EVANGELIZÁCIÓS SZAKOSZTÁLY: házas

hittan szerdán 20.15-től.

CUKORBETEGEK KLUBJA (AKH)
Gyékényes u. 45–47.
JANUÁR 19. SZERDA klubnap.

Művelődési ajánlatok
ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Gyékényes u. 45–47. Tel./fax: 204-6788
JANUÁR 9. 10.30 Mese-mese meskete
– Domonkos Béla bábszínháza. JANUÁR
12. 10.00–13.00 a CSCSPE ruhaakciója
HÉTFŐ 14.00–16.00 Életet az éveknek

Nyugdíjas Klub, a Vöröskereszt 11/16 és
11/17 sz. alapszervezete; 16.00–18.00
Családok a Családokért Polgári Egyesület
(klubnap); 18.30 AKH Gesualdo Kamarakórus (próba). HÉTFŐ (KÉTHETENTE)
16.00 az AKH Opera- és dalstúdiója. KEDD
14.00 Albertfalvai Keresztény Társas Kör
Nyugdíjas Klubja. SZERDA 17.00–19.00
Albertfalvai Polgárok Köre. KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK 17.00 callanetics; 18.00 ovis
torna; 20.30 felnőtt-táncklub. CSÜTÖRTÖK
19.00 felnőtt kezdő tánctanfolyam.
SZOMBATON 20.00 (KÉTHETENTE) AKH
össztáncklub. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG
10.00 –19.00. internetezési lehetőség.
BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók B. út 32. Tel./fax: 386-9038
HÉTFŐ 18.00 Tajcsi-csikung foglalkozás.

FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Fehérvári út 47. T.: 203-3868
HÉTFŐ 9.30 tücsökzene; 14.00 Nóta-tv
Klub; 15.00 akrobatikus rock and roll
klub 4 éves kortól; 17.00 hatha jóga;
17.00 latin aerobik (két csoportban);
17.00 gyógytorna; 18.00 Hanna holisztikus klubja; 19.00 Greenfields; 19.00
hastáncklub; 19.15 ír sztepptáncklub.
KEDD 9.30 zsebi baba játszóháza; 15.30
nyugdíjastorna; 16.30 alakformáló
torna; 16.30 etka jóga; 17.00 Muzsikás
gyermektáncház; 17.45 táncos gyermektorna; 19.30 szenior társastáncklub
felnőtteknek. SZERDA 10.00 csikung klub;
16.00 akrobatikus rock and roll klub;
17.00 nindzsaedzés; 19.15 hastáncklub.
CSÜTÖRTÖK 16.30 etka jóga;

felnőtteknek, gyermekeknek (10-18 éves
korig); gerinctorna; kerámiatanfolyam
felnőtteknek, gyerekeknek; papírmárványozás, komplex kézművestanfolyam
gyerekeknek; callanetics torna; fotóklub;
Ikebana klub; hastánctanfolyam; számítógépes tanfolyamok.
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
Sztregova u. 3. T.: 206-5300
JANUÁR 12. 18.00 tánctanulás
Savanyúval, 20.00 Téka együttes – koncert és táncház. JANUÁR 13. Shannon
együttes – ír zene. JANUÁR 14. Fonó
zenekar klub. JANUÁR 15. Csángó farsang

– fellépnek: a Tatros, a Somos, a Szigony
és a Fanfara Complexa zenekarok.
JANUÁR 17. 18.30 Fonó filmklub, Török
Ferenc: Szezon – házigazda: Kántor
László; 20.30 Tangószínház, tánctanítás
Budai Lászlóval. JANUÁR 18. 19.00 Perka
klub Müller Györggyel és Dely Dáviddal;
karibi ritmusok. JANUÁR 19. 18.00
Tánctanulás Savanyúval; 20.00 Méta
együttes – koncert és táncház.
A külön nem jelölt programok 20 órakor kezdődnek.

AATV11
TV11MŰSORA
MŰSORA
2005. január 5.–2005. január 19.

TIT STÚDIÓ
JANUÁR 5.
 SZERDA
18.00 ismétlés
21.00 Csörgőlyuk (Kisfilm a Mátra szívében található legendás barlangról.)
21.40 a Főnix TV műsora
22.10 a 9STV műsora
JANUÁR 6.

számítógépes központjában hétköznapokon 10.00–19.00 óráig internetezési
lehetőség várja az érdeklődőket.
Bridzsklub indul! Jelentkezni lehet a
246-0538-as telefonszámon Molnár
Dezsőnél.
ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ

Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644
HÉTFŐ, SZERDA 16.00 Harmónia mozgásiskola (5-8 év); 17.00 Harmónia mozgásiskola (9-13 év); 19.00 kondicionáló
torna; 20.00 hastánc (szerdán 10.00).

JANUÁR 13.
09.00 ismétlés

 CSÜTÖRTÖK

JANUÁR 14.
 PÉNTEK
18.00 és 22.30 ismétlés

JANUÁR 7.
 PÉNTEK
18.00 és 22.30 ismétlés

JANUÁR 15.
 SZOMBAT
09.00, 14.00 és 23.00 ismétlés

 CSÜTÖRTÖK

JANUÁR 8.

 SZOMBAT
09.00, 14.00 és 23.00 ismétlés

JANUÁR 9.
 VASÁRNAP
09.00, 13.00 és 23.00 ismétlés
JANUÁR 10.
 HÉTFŐ
04.00 ismétlés
18.00 Újbuda hírek
18.10 Magazin 11
18.55 Sport 11
19.05 Hit és élet
19.10 Életközelben
19.20 SzivárványSzín
19.50 Otthonunk melege
20.20 Ágnes Vanilla műsora
JANUÁR 11.

 KEDD

18.00 és 22.30 ismétlés

JANUÁR 12.
18.00 ismétlés

 SZERDA

Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514 www.tit.hu
JANUÁR 10. 18.00 gombász szakcsoport:

21.00 Az eurázsiai ősló
21.30 a Főnix TV műsora
22.00 a 9STV műsora

09.00 ismétlés

GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Törökugrató u. 9. T.: 246-5253, www.c3.hu/~gkh
HÉTFŐ, SZERDA 17.30 aikido. KEDD 10.00
eklektika klub. SZERDA 18.00 Szülők
Gazdagréti Egyesülete, fogadóóra; 19.30
hagyományőrző íjászklub. KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 aerobik; 19.00 Kenpo karate.
SZERDA 15.30 fashion dance (pénteken is
16.00). PÉNTEK 9.00 ízületi torna (hétfőn
is); 18.00 tánciskola. A közösségi ház

Team bringás klub. MINDEN HÓ ELSŐ HÉTFŐJÉN 15.00 nyugdíjasklub. MINDEN HÓ
ELSŐ PÉNTEKÉN 18.00 autómodellklub.

JANUÁR 16.

 VASÁRNAP
09.00, 13.00 és 23.00 ismétlés

SZENT IMRE-PLÉBÁNIATEMPLOM

JANUÁR 17.
 HÉTFŐ
ismétlés
Újbuda hírek
Magazin 11
Sport 11
Hit és élet
Égető kérdések
SzivárványSzín
Csörgőlyuk

Villányi út 25. Tel.: 466-5886
JANUÁR 16–23 ökumenikus imahét:

04.00
18.00
18.10
18.55
19.05
19.10
19.20
19.50

minden este reformátusok, evangélikusok, baptisták, unitáriusok és római
katolikusok egymás templomaiban
közösen tartanak imaórákat. JANUÁR 19.
19.30 bibliai elmélkedések a Szent Imreházban.JANUÁR 20. 18.30 az ökumenikus
imahét keretében imaóra és agapé a
Szent Imre-templomban.

JANUÁR 18.
 KEDD
18.00 és 22.30 ismétlés
JANUÁR 19.
 SZERDA
18.00 ismétlés
21.00 Az elfeledett múlt (Téma: a Keszt-

hely közelében nemrég felfedezett barlang.)
21.30 a Főnix TV műsora
22.00 a 9STV műsora

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

HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 9.00 senior tartásjavító torna. KEDD 17.00 numerológia
II.; 18.00 szteppaerobik. KEDD, CSÜTÖRTÖK: 9.00 callanetics torna (kedd,
péntek 19.00 is); 10.30 Tarka színpad;
16.00 ÉS 19.00 (csütörtök); 17.00 óvodás
balettiskola; 20.00 Tendency Sport Club
(táncoktatás). KEDD, SZERDA, CSÜTÖRTÖK
8.00 erősítő női torna. SZERDA 20.00
pingpongklub (péntek 19.00). SZERDA
17.00 numerológia I.
CSÜTÖRTÖK 17.00 vers- és prózamondó
műhely; 18.00 Tae-bo aerobik. PÉNTEKEN
17.00 jóga. SZOMBAT 9.00 Comedia 2000
színházi műhely. VASÁRNAP Goldance
tánciskola 15.30 kezdő, 18.30 középhaladó, 14.00 haladó I., 17.00 haladó II.
VASÁRNAP 8.00 római katolikus szentmise. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00-IG és
SZOMBATON 15.00–19.00-IG internetezési

lehetőség a Netkuckó eMagyarország

pont. JANUÁRTÓL kreatív stúdió indul:
kézügyesség, kreativitás, különleges
kézművestechnikák és -ismeretek.
KARINTHY SZALON
Karinthy F. út 22. Tel.: 209-3706
CSÜTÖRTÖK 18.00–20.00 Retro tánciskola.
PÉNTEK 18.00 Korona Klub – baráti kör.

KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363
JANUÁR 14. 19.00 Sramli-est. HÉTFŐ ÉS
SZERDA 18.00 szteppaerobik; 19.00 kondi
torna. HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 9.00 alakformáló torna. KEDD 15.00 kézművesfoglalkozás gyerekeknek; 17.00 ifjúsági
klub; 17.00 bridzsklub. KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK 10.00 Trilla énekiskola (csütörtökön
14.00); 16.30 akrobatikus rock&roll;
18.00 aikido. CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 17.00
festőiskola. PÉNTEK 18.00 Happy Bike

Apa és fiú a Rét Galériában

BUDAPEST LEGNAGYOBB
KÖZÖSSÉGI TELEVÍZIÓJA
A tv11 a főváros legnagyobb lélekszámú kerületének, egyben az ország ötödik legnagyobb
önkormányzatának közösségi televíziója. Műsorai Újbuda több mint ötvenezer lakásába jutnak el.
A tv11 egyes – országos érdeklődésre számot tartó – hírei a helyi televíziókat tömörítő, az ország
807 településén több mint egymillió lakásban, műholdon keresztül pedig a csaknem egész
Európában fogható Hálózat TV-ben is megjelennek.

 PROFESSZIONÁLIS SZAKMAI HÁTTÉR

A tv11 célja Újbuda lakosságának objektív, alapos és átfogó tájékoztatása az őket
legközvetlenebbül érintő eseményekről, a legfrissebben és a legérdekfeszítőbb tálalásban.

 SAJÁT GYÁRTÁSÚ ÁLLANDÓ MŰSOROK

Magazin 11 – közéleti információs magazin – Szivárványszín – kulturális magazin és ajánló
Varázslók klubja – ezoterikus műsor – 11-es beszélgetések – zenés, szórakoztató műsor
Biztos, ami biztos - közbiztonsági magazin – Sport 11 – sport-, túraajánló műsor
közönségjátékkal Városlakó – riportműsor, külső helyszíneken – Vallási műsorok – katolikus,
református, evangélikus. Tervezett új magazinok: autó, informatika, ingatlan, utazás.

 VÁLTOZATOS HIRDETÉSI LEHETŐSÉGEK

A tv11 a leghatékonyabb eszköz az Ön reklámüzeneteinek közvetlen eljuttatására vásárlóihoz,
ügyfeleihez: reklámspot, képújság, stúdióbeszélgetés, reklámriport külső helyszínen s
további változatos műsortámogatási lehetőségek…

 TECHNIKAI SZOLGÁLTATÁSOK

Vállaljuk professzionális reklámfilmek készítését, események videó dokumentálását, műsorok
szerkesztését, különböző adathordozókon történő rögzítését és sokszorosítását.

 HIRDETÉSI KAPCSOLATFELVÉTEL

Szente Mária e-mail: comedit@chello.hu  Telefon/fax: 246-6376  Mobil: 06-30-960-0821.
Szerkesztőség: 1118 Budapest, Csíkihegyek utca 13.  e-mail: tv11@tv11.hu  Tel.: 2466-259.
Főszerkesztő: Vincze Kinga

megnyitó, beszámoló 2004 eseményeiről, vezetőségválasztás. JANUÁR 12. 17.00
suiseki klub: Suiseki stílusok VI., viasszerű
kövek (ea.: Szabó Zsolt); 18.00 ásványbarát szakkör: ásványtani előadássorozat
VI.: Ásványok színe – a Börzsöny és a
Cserhát ásványai (ea.: Uzsovics József).
JANUÁR 17. 17.30 hajózástörténeti klub:
Hajózás Rómától Lepantóig (ea.: Tarr
Gábor); 18.00 akvarista klub: biotóp
akváriumok tervezése; 18.00 gombász
szakcsoport: A gombák táplálkozása (ea.:
dr. Vetter János, diavetítéssel).

Erdélyi tájak
Sólyom Zoltán és ifj. Sólyom
Zoltán festménykiállítását a
Rét Galériában Gerő Tibor,
a Művészetbarátok Egyesületének elnöke nyitotta meg december 17-én. A tárlat január
5-éig tekinthető meg mindennap 16 és 24 óra között.
Apa és fiú együttes kiállítására ritkán kerül sor hazai
galériákban. A korán elhunyt
apa akvarelleket festett – fia
a mostani kiállítással tiszteleg előtte. Festményein tiszta,
természetközeli erdélyi tájakat örökített meg az idősebb
Sólyom Zoltán, aki után mintegy 300 kép maradt.
Az ifjabb Sólyom Zoltán
nem készült festőművésznek, s
csak jóval édesapja halála után,
fordult a képzőművészet felé.
Nem apja nyomdokain, nem őt
utánozva nyúlt az ecsethez, ő
olajképeket fest. Szereti az erős
színeket, a lágy vonalakat, a tájat egy az egyben felmutatni. Ő
is az erdélyi városok régi házait,
utcáit örökítette meg.

Túraajánlat
OLAJIPARI TERMÉSZETBARÁT SE
MINDEN SZERDÁN túra nyugdíjasoknak.

Találkozó: 7.20-kor a Moszkva téri metrókijáratnál (a hétvégi Budai-hegység
túrákra szintén ez időben és helyszínen
van a találkozó). Túravezető: Kremser
Ferenc. A hétvégi vonatos túrákra az
előző túrákon lehet jelentkezni.
A pilisi túrák találkozója 7.15 órakor
a Batthyány téri HÉV-végállomáson.
JANUÁR 1. Budai-hegység: Hűvösvölgy–
Libanoni cédrus–Hármashatárhegy–Árpád-kilátó. Találkozó 9.00-KOR a
Moszkva téren. Táv: 14 km+400 m.
JANUÁR 2. Budai-hegység: Nagykovácsi–Nagykopasz–Szarvasárok–Mamutfenyők–Budakeszi.
Táv: 16 km+300 m. JANUÁR 8. Pilis
hegység: Pilisszentkereszt–Szurdok–
Kevélynyereg–Bécsi út. Táv: 20 km.
JANUÁR 9. Budai-hegység: Nagykovácsi–
Vasvári erdő–Dezső vh.–Kopasz-erdő–
Nagykovácsi. Táv: 18 km. JANUÁR 15.
Gerecse: Vértesszőllős–Baji vh.–Öreg
Kovács–Szelim-barlang–Turulmadár–
Tatabánya. Táv: 16 km. JANUÁR 16.
Budai-hegység: Solymár–Alsójegenyevölgy–Kálvária h.–Virágosnyereg–
Árpád-kilátó–11-es busz vá. Táv: 16 km.

SZÍNHÁZ
 KARINTHY SZÍNHÁZ
XI., Bartók B. út 130. T.: 203-8994
JANUÁR 8. Tanár úr, kérem! JANUÁR 9.
14.30 Őrült nők ketrece. JANUÁR 15.
10.30 Rigócsőr király JANUÁR 16. 14.30
Bolond vasárnap.
A külön nem jelölt előadások 19.00 órakor kezdődnek.

 MU SZÍNHÁZ
XI., Körősy József u. 17. T.: 209-4014
JANUÁR 7–9. 20.00 Tudod, hogy nincs

bocsánat – József Attila verseit előadja
Hobo. JANUÁR 13–16. 20.00 6. Szóló és
4. Duó Nemzetközi Tánc Fesztivál az
Orkesztika Alapítvány szervezésében.

A külön nem jelölt előadások 20.00 órakor kezdődnek.

KIÁLLÍTÁSOK
 ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI

GYŰJTEMÉNY

XI., Pentele u. 8. T.: 208-6635

Állandó kiállítások: Római ásatások, egyház- és iskolatörténeti kiállítás, Albertfalva
önállóságának évei. Időszaki kiállítás:
Papp László, a K. O. király című életműkiállítás. Megtekinthető JANUÁR 31-ÉIG.
 BARTÓK 32 GALÉRIA
XI., Bartók B. út 32. Tel./fax: 386-9038
JANUÁR 21-ÉIG Szotyori László festőművész kiállítása látható. Állandó kiállítás:
Dayka Margit-emlékszoba.

 BMK
XI., Etele út 55. T.: 371-2760
DECEMBER 17-ÉTŐL JANUÁR 8-ÁIG a XX.
Vizuális Művészeti Hónap alkalmából
grafikai kiállítás. JANUÁR 13-ÉTŐL 31-ÉIG
az Afrikáért Alapítvány fotó- és gyermekrajz-kiállítása.

 HOTEL FLAMENCO
XI., Tas vezér u. 7.
JANUÁRBAN a Scheffer Galéria adventi
kiállítása, melyben Ágg Károly, Paál
Zsuzsa, Salamon György és KovácsGombos Gábor alkotásai láthatók.

 KARINTHY SZALON
XI., Karinthy F. út 22. Tel.: 209-3706
JANUÁRBAN a DunapArt csoportkiállítása. A Kávézóban Tóth Mariann Az ember
tragédiája c. kiállítása.

 MOLNÁR C. PÁL GALÉRIA
XI., Ménesi út 65. T.: 209-0179
JANUÁR 15. 17.00 Koncert a Benyus

családdal.

SCHEFFER GALÉRIA

XI., Kosztolányi D. tér 4.

Januárban Josef Fischnáller kiállítása.

Karácsonyi koncert az AKH-ban
A zene és a művészet szeretete népes közösséget kovácsolt össze az Albertfalvi
Közösségi Házban. A Gesualdo
Kamarakórus december 13-i
koncertje után újabb különleges program, az AKH Operaés Dalstúdiójának karácsonyi
hangversenye következett.
Maradandó élményt nyújtott a
szereplők hangja, alkatukhoz
illő énekszámai. Alkotótársa a
műsornak Hegedűs Valér, aki
érzékeny zongorakíséretével se-

gíti kibontakozni a művek szépségét. Szilfai Márta, a Magyar
Állami Operaház magánénekesnője lenyűgöző biztonsággal engedte szárnyalni hangját.
Valójában nem szabadna senkit
sem kiemelni egy ilyen csodálatos csapatból. Inkább felsoroljuk
a szereplők névsorát! Ők pedig:
Adrigán Judit, Lovász Márta,
Kecskeméti Rita, Buliska Edit,
Henk Marika, Egyházi Géza,
Takács Zoltán.
M. I.

A Vizuális Művészeti Hónap grafikái a BMK-ban

Révész Marianna

Klubprogramok
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D. A.

A RÉT Galériában január 8-ától
Halpert Mária festménykiállítása látható. Nyitva: 16.00–24.00

A Budapesti Művelődési Központ január 11-éig megtekinthető kiállítása napjaink amatőr grafikájának keresztmetszetét mutatja be.
Az idei tárlat díjazott alkotói Farkas Rita, Tölgyesi Gabi és Santl János.
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HIRDETÉS

B R I T A N N I C A ANGOLNYELVŰ
GIMNÁZIUM
Felvételi vizsga:
2005. február 5., szombat

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

BÉRLEMÉNY
BEVEZETETT kozmetika forgalmas helyes más célra is kiadó. 06/20/4114-349.
ETELE úti üzlet (kapualj) bérleti joga
átadó. Üzlet, iroda, csendes tevékenység
folytatható. Tel.: 06/30/3921-682.

LAKÁS-INGATLAN
KERESÜNK-kínálunk eladó-kiadó lakásokat, házakat, telkeket. Teljes körű, gyors,
korrekt ügyintézés. 10 éve folyamatosan
működő ingatlaniroda. 315-0031.
www.amadex.hu
WWW.INGATLANABC.NET Eladó,
kiadó ingatlanokat keresünk-kínálunk a
kerületben! 351-9578.
XI., SOMOGYI úton 67 m2-es, 1+2 félszobás, IV. emeleti, nagyteraszos, cirkófűtéses
öröklakás továbbköltözés miatt sürgősen
eladó! Irányár: 18,9 millió.
Tel.: 06/30/2878-190.
ELADÓ-KIADÓ ingatlanokat keresek
Budapesten és a környékén. Várom hívását.
Tel.: 355-0827, 06/20/5475-475.
BUDAI idősek otthonába beköltözhető
lakrészek korlátozott számban rendelkezésre állnak. Érdeklődni hétköznap 8–15-ig.
Tel.: 246-1509.
HA fontos a vagyona: Eufim minősített
ingatlanforgalmazás. Reális Ingatlaniroda:
361-4725.
ÜGYFELEINK számára keresünk eladó
60-90 m3-es öröklakásokat esetleg garázszsal, beállóval. Bruckner Márta
06/30/2776-622.
A KERÜLET családi házas övezetében
ügyfeleink számára keresünk ingatlanokat.
Bruckner Márta, 06/30/2776-622.
EUFIM minősített ingatlanforgalmazó
ügyfelei részére keres háromszobás öröklakást lehetőleg erkéllyel.
361-4725, 06/30/9529-848. www.realisingatlan.hu
BANALP Ingatlaniroda keres-kínál, eladó-kiadó lakásokat, házakat, építési telkeket. 14 éves szakmai tapasztalat.
361-4287, 385-4887. www.banalp.hu

XI., ALLENDE parkban, négyemeletesben, 67 m2-es, 3 szobás, igényesen felújított,
emeleti lakás eladó. Irányár: 17,2 millió.
06/70/5785-914.
ÜGYFELEINK részére keresünk eladókiadó lakásokat. Megbízható, gyors, teljes
körű ügyintézés. D. R. Pont Ingatlaniroda.
Budaörs, Budapesti út 123. 06/23/500-964.
Nyitva tartás: H–P 10–18.

GARÁZS
GARÁZS (4x5 m) kiadó a Gellérthegy,
Minerva utcában. T.: 386-2787, este.
XI., BEREGSZÁSZ úton garázs kiadó.
Tel.: 06/30/6388-934.

OKTATÁS
ANGOL-, német-, francia-, spanyol-,
olaszórák igény szerint. 201-3139.
ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsgára felkészítés gyerekeknek, felnőtteknek.
Tel.: 06/30/2540-414, 209-3175.
MATEMATIKA-, fizika-, kémiaoktatás
általános iskolásoktól egyetemistákig.
385-3280, Obádovics.
ANGOL-NÉMET nyelv tanítását vállalja
nyelvtanár felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt. Házhoz is megyek.
246-6869, 06/70/5403-337, 06/20/5176-873.
ANGOLUL 14 évestől mindenkinek.
Anyanyelvű, diplomás, tapasztalt tanártól a
XI. kerületben. 466-4670.
KUNG-FU magánoktatás, gyors, hatékony önvédelem, légzés technikák, közelharcoktatás. Emelt szintű, egyénre szabott
képzés. 06/20/9203-624.
MATEMATIKA, fizika, kémia közép- és
felsőfokon. 06/70/2189-000.
MATEMATIKA-KORREPETÁLÁS, érettségire felkészítés középiskolásoknak, egyénileg. Felnőtteknek is. 466-4933.
ANGOLÓRÁK tapasztalt nyelvtanártól
felnőtteknek, gyerekeknek, cégeknek.
226-1071, 06/30/2695-356.
ANGOLTANULÁS Gazdagréten nyelvtanárral, délelőtt is. 246-8045, 06/70/6165-035.

A CORVIN Rajziskola rajz, festészet,
szobrászat mellett szakmai előkészítőket indít: művészettörténet, textil, divatrajz, grafika, anatómia, belsőépítészet, animáció, fotó
és kreatív rajzszakkör gyerekeknek. 1111
Bp., Lágymányosi u. 14/B.
209-2832, 06/70/5173-982. www.corvin-art.hu
MATEMATIKÁT, fizikát, mechanikát,
műszaki tárgyakat tanít minden szinten
mérnöktanár. 246-2122.
ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsgára felkészítés Sashegyen (minden szinten).
Tel.: 319-5724.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
GÁZBOJLEREK, konvektorok, cirkók javítása, villanybojler vízkőtelenítése, csapok,
WC-k javítása azonnal, garanciával.
06/22/476-238, 06/30/9248-010.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS,csatornaszerviz!
XI. kerületi gyorsszolgálat. Lefolyótisztítás
falbontás nélkül, azonnal. Csatornák, lefolyók javítása, cseréje, építése. Vízvezetékszerelés. 228-6193, 06/30/9210-948.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületieknek, azonnal. Falbontás nélkül, több évtizedes gyakorlattal. 227-7210, 06/30/9400-748.
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS! 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.
VÍZ, gáz, központi fűtés, csatorna szerelése, tervezése Gázműveknél átadása.
Gázkészülékek javítása. Tel.: 06/30/9446-513,
Nagy László épületgépész.
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása, cseréje. Víz-, gáz-, központifűtés-szerelés.
Tel.: 248-0417, 06/20/9291-318.

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

Angolnyelvű és tantervű gimnáziumunk felvételt
hirdet tandíjkedvezményes helyeire a leendő 5-11.
évfolyamos tanulóknak.

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

Jelentkezés: 466-9794, Budapest. XI., Aga utca 10.
www.britannicaschool.hu

RENDELJEN MÉG TAVALYI ÁRON!

VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő mester. 06/20/9344-664, 246-9021.
Elmű által minősített vállalkozás.
VÍZ-FŰTÉS szerelés, teljes felújítás, ázások
megszüntetése, készülékek javítása, cseréje
garanciával. Balázs János épületgépész technikus. Tel./fax: 362-4050, 06/20/9170-697.
VILLANYSZERELÉS! Győrffy István.
Lakások elektromos felújítása, hőtárolós és
cserépkályhák, villanybojler, kaputelefon
szerelése. T.: 203-0134, 06/20/3210-295.
GÁZKÉSZÜLÉKEK téli, 25%-os, kedvezményes cseréje, javítása, tűzhelyek, konvektorok, vízmelegítők. Tel.: reggel és este 7–9
óra között 466-6113, mobil: 06/30/2124-693.
GÁZKÉSZÜLÉKEK, fűtőberendezések,
cirkók, konvektorok, vízmelegítők javítása,
cseréje. 276-9408, 06/20/9554-768.
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, gázkészülékjavítás, duguláselhárítás. Hívjon bizalommal: 402-0627.
GÁZKÉSZÜLÉK-SZERVIZÜNK udvarias, jól képzett szerelőkkel áll ügyfeleinek
rendelkezésére hétköznap és hétvégén
7–23 óráig. FÉG gyárialkatrész-bázissal.
06/20/9212-215, 06/30/4715-440.
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, WC-k, csapok, csőtörések javítása aznap.
Tel.: 215-0250. www.vizszereles.hu
FÉG gázkészülékek szakszervize, vízmelegítők, cirkók, konvektorok javítása aznap.
Tel.: 215-0250. XI., Karcag u. 28.
VÍZÓRÁK, locsoló vízórák, almérők teljes körű ügyintézéssel. 455-0913.
www.vizszereles.hu
VILLANYSZERELÉS gyorsszolgálat, hibaelhárítás, javítások, felújítások még aznap,
garanciával. 455-0912. XI., Karcag u. 28.
www.lakasszerviz.hu
LAKÁSSZERVIZ, víz-, gáz-, fűtésszerelés,
villanyszerelés, vízszerelés, duguláselhárítás
a bejelentés napján. 216-2603. XI., Karcag
u. 28. www.lakasszerviz.hu
WC-TARTÁLYOK, csapok cseréje, vízszerelés, villanyszerelés, bojlerek, tűzhelyek,
hőtárolós kályhák javítása.
358-0935, 06/30/6808-510.

GÁZKÉSZÜLÉKEK cseréje, áthelyezése,
javítása aznap garanciával. Tel.: 216-2603.
www.futesszereles.hu
VILLANYBOJLEREK javítása, karbantartása, cseréje, WC-k, tartályok, szifonok, mosogatók, csaptelepek, kerti csapok javítása,
cseréje, vízvezeték-szerelés. 06/30/2234-729.
VILLANY-, vízszerelés,bojlerek,villámhárítók szerelése, javítása. Anyagbeszerzéssel,
garanciával. T.: 310-4018, 06/20/9152-678.
VILLANYSZERELÉS, felújítás azonnal,
garanciával. Telefon egész nap:
246-0927, 06/20/9261-533.
HAJDÚ villanybojlerek szakszervize itt
a kerületben. A készülék folyik, csepeg?
Hibáját elhárítjuk! Vízkötelenítés, az elektromos hibaelhárítástól a felújításig, anódcserével, vízszereléssel és karbantartással +
garanciával. A kiszállás díjtalan hétvégén is!
Tel.: 319-1487, 06/20/4989-131.

LAKÁSSZERVIZ
ZÁRMESTER gyorsszolgálat! Ajtónyitás,
zárszerelés, betörésbiztos hevederzár-szerelés, lakatosmunkák, rácsok. 06/30/9613-794.
PARKETTÁZÁS, csiszolás, lakkozás,
PVC-, szőnyegfektetés.
208-0721, 06/20/9494-529.
REDŐNY, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüggöny, napellenző, szúnyogháló készítése,
javítása. 356-4840, 06/30/9544-894.
ÁCSMUNKÁT, tetőkészítést, tetőtér-beépítést, galériakészítést, zsaluzást, lépcső,
szaletli készítését vállalom.
Tel.: 06/30/5878-666, 397-1625, este.
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestés, mázolás, tapétázás, gipszkartonszerelés, álmenynyezetek készítése, burkolás, parkettázás,
alpintechnikai munkák. Tisztán, olcsón,
garanciával! 06/30/4302-998.
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.
MINDENFAJTA redőny javítása, újak
gyártása, reluxa, szalagfüggöny készítése,
javítása. 370-4932.

REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, harmonikaajtó készítése méltányos áron, garanciával. 342-2008, 334-1879.
CSERÉPKÁLYHÁK, kandallók építése,
javítása kedvező áron, garanciával.
Tel.: 249-3119, m.: 06/30/9618-397.
NONSTOP gyorsszolgálat, lakásszerviz:
villanyszerelés, vízszerelés, lakatosmunkák, számítógép-szervizelés. CD-DVD írás,
szkennelés, archiválás. Weboldalak, prezentációk, digitális fotók, fotóalbumok készítése. 228-8306, 06/30/9513-828.
SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást
szépen, olcsón, garanciával vállalunk. Festés
már 400 Ft/m2-től. T.: 06/70/2581-271.
ASZTALOS-, lakatosmunkák készítéstől a
legkisebb javításig. 789-3958, 06/20/4114-349.
MINDENFÉLE tető- és épületbádogos
munkát garanciával végzek.
T.: 267-5234, 06/20/9268-321.
CSEMPÉZÉST, padlóburkolást vállalok
rövid határidővel, garanciával.
206-3579, 06/20/5780-073.
AJTÓ-ABLAK passzítása, légszigetelése,
szőnyegpadló, parketta fektetése, festés, mázolás, tapétázás. Garanciával! Riener és Tsa.
276-1805.
KÁRPITOS vállalja modern és stílbútorok áthúzását, javítását bőrrel, szövettel.
Ingyenes felmérés, szállítás. Rieder György
kárpitos. Tel.: 256-8285.
RIASZTÓRENDSZEREK megtervezése,
kivitelezése. Épületek, családi házak, hétvégi
házak. Malek Nándor: 06/20/9359-403.
ABLAKSZIGETELÉS! Ajtók-ablakok
szigetelése szilikongumival, garanciával.
06/20/4943-657.
KŐMŰVESMUNKÁT, burkolást, nyílászárók beépítését, fürdőszobák és konyhák teljes felújítását garanciával vállaljuk.
Lakásfelújítás, festés, gipszkartonozás stb.
06/30/2234-729.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával (hajdúsági, Whirlpool, Zanussi
stb.), hétvégén is. Tel.: 207-3971.

HIRDETÉS
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HŰTŐGÉPSZERELŐ gyorsszolgálat a
kerületben. Fagyasztószekrények, hűtőszekrények helyszíni javítása írásos garanciával,
hétvégén is. Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Tel.: 291-4633 vagy 06/30/9328-870.
VILLANYBOJLEREK vízkőtelenítése,
karbantartása, villanytűzhelyek.
06/30/9606-590, 06/20/5833-307. Gelka-Sztár.
VILLANYBOJLER szakszervize, javítás,
vízkőtelenítés, csere aznap, garanciával.
Tel.: 216-2603. XI., Karcag u. 28.
www.lakasszerviz.hu
MOSÓGÉPSZERVIZ a kerületben automata mosógépek, mosogatógépek javítása
4 órán belül hétvégén is.
421-5959, 06/30/9422-946.
HŰTŐGÉPSZERELŐ gyorsszolgálat
a kerületben. Lehel, Zanussi, Whirlpool,
Gorenje, Minszk, egyéb fagyasztók, hűtők
helyszíni javítása, ajtószigetelések cseréje 4
órán belül, hétvégén is. Javításkor kiszállási
díj nincs. Tel.: 421-5959, 06/30/9422-946.
HAJDÚ villanybojlerszerviz a kerületben. Szerelés, javítás, vízkőtelenítés a bejelentés napján, hétvégén is.
421-5959, 06/30/9422-946.
BOJLEREK tisztítása, karbantartása, cseréje, mikrosütők, WC-tartályok, csapok javítása, cseréje garanciával. Ingyenes kiszállás.
Tel.: 358-0935, sürgős esetben:
06/30/6808-510.

TV-ANTENNA-SZÁMÍTÓGÉP
SZÍNESTÉVÉ-JAVÍTÁS! Orion, Videoton, ITT-Nokia, Dual, Schneider televíziók
helyszíni javítása azonnal, villamosmérnöki
végzettséggel, garanciával! 06/20/5317-638.
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, vírusirtás,
problémák megoldása. Szerviz kiszállással.
T.: 395-3579.
PARABOLA, AM-mikró, UPC-direct, antennaszerelés, műszeres beállítás, dekóderbeüzemelés.
Tel.: 06/20/4483-108, 319-1715.

SZOLGÁLTATÁS
LOMTALANÍTÁS, költöztetés, sittszállítás, pince-, padlástakarítás.
204-5172, 06/30/9215-983.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, sittszállítás, pince-, padlástakarítás.
204-5172, 06/30/9215-983.
SZŐNYEGTISZTÍTÓGÉP-kölcsönzés
házhozszállítással, ablaktisztítás, nagytakarítás azonnalra. Irodatakarítás, szőnyeg-,
kárpittisztítás helyszínen.
06/20/9815-412, 420-5830, 06/30/4179-525.
RUHAJAVÍTÁS, -átalakítás. XI., Budafoki
16–18. 361-3776.
KÖNYVELÉS, adóbevallás cégeknek,
vállalkozóknak. Nelzol Bt.
249-3229, 06/20/9193-800.

Tömegtájékoztatási profilú kerületi önkormányzati cég

AGILIS GAZDASÁGI
MUNKATÁRSAT KERES
azonnali belépéssel.
Szerkesztőségi gyakorlattal
rendelkezők előnyt élveznek.
Bérezés megegyezés szerint.
Érdeklődni lehet munkanapokon 10-14 óra között a
372-0965-ös telefonszámon,
vagy időkorlát nélkül az
lhalasz@axelero.hu e-mail
címen a referenciák és a fizetési
igény egyidejű megküldésével.
MÉRLEGKÉPES könyvelő PM-regisztrációval, 8 év gyakorlattal és egy adótanácsadóval mindenfajta könyvelést vállal, viszszamenőleg is, korrekt áron.
T.: 06/20/3370-931.
KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen!
Ingyenes pótkocsi, dobozok. Bauer-Teher.
292-1612, 06/30/9443-717.
TÁRSASHÁZAK kezelése, közös képviselete szakképesítéssel 10 éves gyakorlattal.
06/30/9040-803. thiroda@index.hu
CSALÁDI és társasházak tervezése, kivitelezése, műszaki vezetés, műszaki ellenőrzés. 06/30/3501-348.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok
termőföld, murva. 06/20/4646-233.
KÖNYVELÉS, adótanácsadás, bérszámfejtés, adóbevallás kedvező áron társaságok, egyéni vállalkozók, társasházak,
magánszemélyek részére a MOM Park közelében, adótanácsadó, regisztrált mérlegképes könyvelők többéves tapasztalatával.
2005-ben 2 hónap díjmentes. 224-0433,
mjbalanszkft@vnet.hu
TÁRSASHÁZKEZELÉS! Kerületi kft.
műszaki, jogi háttérrel társasházkezelést
vállal. 204-0765, 06/20/9578-545.
KÖLTÖZTETÉS-LOMTALANÍTÁS! Csomagolás ingyen dobozokkal, bútorszerelés,
zongoraszállítás. Budapesti Teher 250-0698,
06/20/4116-655.
KÖLTÖZTETÉS-CSOMAGOLÁS! Bútorszerelés, zongoraszállítás zárt teherautókkal!
Lomtalanítás! Euro Teher,
430-1951, 06/20/3207-325.

SZÉPSÉGÁPOLÁS
FENG SHUI harmónia, egyészség, siker!
06/20/9694-377, 06/70/2844-010.
PEDIKŰRÖS-masszőr többéves tapasztalattal házhoz megy. T.: 06/20/4835-501.

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

VEGYES
ELADÓ pianínók garanciával, szállítással,
felhangoltan a legolcsóbban.
06/20/9124-845, 209-3247.
REFERENCIÁVAL rendelkező hölgy takarítást vállal heti 1-2 alkalommal. 276-1805.
REFERENCIÁVAL rendelkező bébiszitter
gyermekfelügyeletet vállal 0–6 évesig.
276-1805.

GYÓGYÁSZAT
DR. NAGY Erzsébet reumatológiai és fizikoterápiai rendelője. Bp. XI., Karinthy F. út
16. Bejelentkezés: 209-2470, 06/30/2318-306.
BŐRGYÓGYÁSZATI-kozmetológiai
magánrendelés, lézerkezelés. Szemölcsök,
bőrkinővések eltávolítása. Dr. Kalán Júlia
főorvos. Bejelentkezés: 06/20/5433-948, IX.,
Ferenc tér 1. (bejárat a Tompa u. felől).
INTIMTORNA-tanfolyam (Kriston) a
szégyenbetegségek megelőzésére és gyógyítására. Rusznák Tiborné:
249-3185, 06/30/3106-994.
SÉRÜLT gyermekek, felnőttek egyéni
fejlesztése otthonukban új terápiás módszerekkel! Mozgás-, értelem-, beszédfejlesztés,
izomlazító gyógymasszázs. 06/20/9924-342.

ÁLLÁS
JÖVEDELEM ajándék tagsággal. Oriflame svéd kozmetikumok forgalmazásához munkatársakat keresünk.
06/20/3669-432, 06/70/3696-778.
SASADI útnál lévő lakásunkba leinformálható, gyakorlott takarítónőt keresünk
pénteki napokon, délelőttre (600 Ft/óra).
Tel.: 06/30/3174-392.
A SOTER-Line Oktatási Központ angol
szakos diplomás óraadó nyelvtanárokat
keres kihelyezett nyelvtanfolyamaira, reggeli és délutáni időpontokra. Érdeklődni a
351-7076-os, 413-0722-es telefonszámokon
Czirják Ilonánál lehet.

KÖZLEMÉNY
AZ ÉLETKORONA Szociális Alapítvány
a 2003. évi személyi jövedelemadó 1%-át,
672 333 Ft-ot a Németországból kapott
adomány szállítási és vámkezelési költségeinek fedezetére, valamint ápolási eszközök
beszerzésére fordította. Somogyi Gábor, az
alapítvány elnöke.
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A most hatvanöt
éves Kovács Lászlót, az akkoriban
tartósan Európa
élvonalába tartozó
Budapesti Honvéd
ké z i labd á z óját ,
beállóként a világ
legjobbjai között
tartották egykor számon. Fenyő Andrással és Marosi Istvánnal együtt őt is
meghívták az 1968-ban első alkalommal összeállított világválogatottba,
amely alkalmi együttes a csehországi
Karvinában léphetett pályára. 1970ben történt visszavonulásától a kézilabda oktatását, az edzői pálya igényes
gyakorlását tekintette élethivatásának.
Nemzetközi szinten is kiemelkedő teoretikusként tartják számon. A Honvéddal 1982-ben BEK-győzelemig menetelt, majd a válogatottal kiharcolta
a Los Angeles-i olimpiai részvételt,
amelyből azután Baráti Hadseregek
Szpartakiádja lett… 1982–1985 között
ő dolgozott azzal a válogatott kerettel,
amely végül Mocsai Lajos irányításával ezüstérmet szerzett az 1986-os,
svájci vb-n. Az utóbbi két évtizedben
inkább külföldön dolgozott, ám 1991–
92-ben az Elektromos, majd a válogatott kispadján tűnt fel. Legutolsó honi
szereplése az 1999/2000-es idényben a
veszprémi Fotexhez kötötte.
A 96-szoros válogatott jelenleg a
Héraklész programban a kézilabdautánpótlást felügyeli, közben 2003ban a női junior válogatott az ő irányításával vb-ezüstérmes lett. Fadrusz
utcai lakásában beszélgettünk.
– Hejőcsabán születtem, iskolás éveimet Miskolcon töltöttem, a sporttal
való kapcsolatom 1953-ban Diósgyőrött kezdődött, ahol először „focikapusként” próbálkoztam – elevenítette
fel a kezdetet a Testnevelési Egyetem
immár nyugalmazott tanára. – A kézilabda 1957-től jelenti az életemet.
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Kovács László éjjel-nappal kézilabdázik

Világválogatott a Fadrusz utcából



1991-ben az akkor még bajnokesélyes
Elektromos kispadján találta magát.
A várt bajnoki cím azután elmaradt.

Reggelig lehetne beszélni az Elektromosban és a Veszprémnél szerzett tapasztalataimról, a „magyaros profizmus” jellemzőiről, de ez már felesleges.
Arról is volna mondanivalóm, miként
kerülhet a klubérdek a válogatott érdekei fölé. Sajnos az én kapitányságom
(1993) idején ennek ittam meg a levét,
de ez ma sincs másként.


Az 1999/2000-es évadban a Fotexnél
tett „kirándulása” óta nem ült klubcsapatnál kispadra. Azt az idényt később szakmai csalódásként értékelte.

Ma is fenntartom ezt a véleményemet,
hiszen amit elterveztem, abból semmit nem tudtam megvalósítani. A fájdalmasan negatív mérleg létrejöttében
döntő „érdemei” voltak az egyébként
zseniális, de túlontúl akarnok klubigazgatónak, Hajnal Csabának.

Az első világválogatott. Az alsó sorban jobbról harmadik Kovács István, a negyedik Fenyő András, balról a második Marosi István.

1959-ben Halmos Imre, Faludi Mihály és Kolos Ferenc együttes hívására
jöttem Budapestre, ahol katonaként a
Budapesti Honvédban kézilabdáztam.
Még ez évben bemutatkozhattam a
válogatottban, mégpedig a belgrádi
Tasmajdan Kupán, Hetei István kapitánysága idején. 1971-ben Párizsban
Albrecht Miklós Dánia ellen búcsúztatott a címeres meztől.


Ön még abba sem hagyta a játékot,
de már egyidejűleg edzősködött, hiszen 1970-ben volt két csapata.

Mindig is szerettem az edzői munkát,
amit hivatásnak tekintettem. Nemcsak a szakmai kérdések érdekeltek,
hanem igyekeztem tanítványaim
emberi fejlődését is legjobb tudásom
szerint befolyásolni. Mindig kemény
edző hírében álltam, a fanatikus munkavégzés elkötelezett híve voltam és

maradok. Meggyőződésem, hogy közepes tehetségű játékosokkal is el lehet
érni kisebb-nagyobb csodákat, ha nagyon akarják a sikert, s ez az akarás az
edzésmunkájukban is meglátszik.


Az 1981/82-es évadban BEK-győzelemig jutott Budapesti Honvéd gárdájával, majd a következő években a
férfi válogatottat irányította.

Vitathatatlanul jó játékos anyaggal
dolgozhattam azután, hogy 1982-ben
csak a 9. helyig jutottak az NSZK-beli
világbajnokságon. 1983-ban Amszterdamban kiharcoltuk a Los Angeles-i
olimpián való részvétel jogát, hogy
azután a Baráti Hadseregek Spartakiádja legyen belőle… Márpedig akkor
az a csapat mindenre képes lehetett
volna. Ez a politikai döntés is szerepet
játszott abban, hogy a továbbiakban
elkezdtem keresni a külföldi mun-

kavállalás lehetőségét. 1985-ben, a
norvégiai B-világbajnokságon még kiharcoltuk a vb-szereplés jogát, ám én
utána Kuvaitba szerződtem.


Ez a távozás egy embernek jött igazán jól: Mocsai Lajosnak, aki az ön csapatával fél évvel később világbajnoki
ezüstérmet szerzett Svájcban.

Úgy gondolom, az én hároméves munkám mindenképpen benne volt ebben
az eredményben, de azt a fél évet sem
vitatom el, melyet Lajos barátom dolgozott a nemzeti együttessel, amelyet
végül jókora meglepetésre ő vezetett
sikerre. Ám a mai napig katasztrofális tanári fizetések ismeretében azt
kell mondanom, ha most még egyszer
kellene döntenem, akkor is a kuvaiti
szerződést választanám, hiszen itthon
három gyerekkel sosem jutottunk volna egyről a kettőre.

Bár évek óta nincs csapata, a kézilabdázást A-tól Z-ig figyelemmel kíséri...

Ha ma megnéz az ember egy húsz
évvel ezelőtti meccset, egyértelmű,
hogy a játék sokkal gyorsabbá lett.
A magasság szerepe is nőtt – ma már
a rendszerint igen gyors szélsők is 190
felettiek. Természetesen nagyon örültem, hogy a magyar férfi válogatott
a felfokozott konkurenciaharcban is
negyedik tudott lenni az athéni olimpián. Ez az öröm sem tudja azonban
feledtetni, hogy mennyire kevés igazán meghatározó egyéniséggel rendelkezünk. Mi lesz, ha Carlos Perez
nem vállalja a továbbiakban a válogatottságot! Persze vannak örvendetes tények is. Az évek óta Barcelonában játszó Nagy László egyre jobb, a
veszprémi Gál Gyula látványosan fejlődik a beálló poszton. Jelenleg talán a
jobbszélső a legsebezhetőbb posztja
a magyar válogatottnak.
Jocha Károly

