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cikkünk a 6. oldalon

A Gárdonyi 140 éve
Szilárd értékrend és nevelési 
elvek jellemzik a jövőre 140. 
születésnapját ünneplő Gár-
donyi Géza Általános Iskolát. 

összefoglalónk az 5. oldalon

Évtizedek ünnepe
A Műszaki Egyetem aulájá-
ban köszöntötték azokat az 
időseket, akik egész életüket 
a kerületben töltötték.

írásunk a 2. oldalon

Marosvásárhelyi rendőrök jár-
őröztek a kerületben. A  zsaruk 
román illegális árusokat is lefü-
leltek helyi kollégáikkal. 

Rendőrtalálkozó

OLTÓPONTOK 
ÚJBUDÁN

INFLUENZA

November 27-én 17 órakor egyszerre 
borult fényárba a Tétényi út és a Bar-
tók Béla út, amelynek ezúttal a külső 
részét is feldíszítették a karácsonyi 
izzókkal. A lámpagyújtó ceremónián 
kerületi általános iskolások karácsonyi 
és Mikulás-dalokkal köszöntötték az 
ünnepi időszak kezdetét.

Ünnepi fényekbe 
öltözött a teljes 
Bartók Béla út

A Gazdagréten és Madárhegyen élő 
gyerekek újabb modern játszóteret 
vehettek birtokba. A magyar gyártmá-
nyú játékokkal felszerelt teret Újbuda 
Önkormányzata 18 millió forintból 
valósította meg. 

– A környéken lakók régi vágya teljesült 
– jelentette ki Molnár Gyula polgármester 
a játszótéravatón. Mint mondta, az itt lévő 
lakópark körül minél hamarabb meg kell 
épülnie az életminőséget meghatározó 
olyan szolgáltatásoknak, mint az iskola, 
óvoda és bölcsőde. 
 A játékokat Molnár Gyula beszéde 
után a gazdagréti és a Törökugrató Ál-
talános Iskola kisdiákjai próbálhatták ki 

először. Segítségükre volt ebben Bohóc Úr, 
aki nemcsak alaposan megtornásztatta a 
gyerekeket, de látványos zsonglőrmutat-
ványokkal is elkápráztatta őket.
 A játszótéren kizárólag magyar mes-
teremberek által készített, biztonsági szab-
ványoknak megfelelő eszközöket állítot-
tak fel. Az Önkormányzat vandálbiztos 
szemeteseket helyezett el a területen. A 
betonból készült, földbe süllyesztett hul-
ladéktárolókat még feldönteni sem lehet, 
ráadásul kellemes látványt is nyújtanak. A 
szemeteseken látható színes, kézzel festett 
mesefigurák a kerületben dolgozó meg-
változott munkaképességű fiatalok mun-
káját dicsérik.

török

A vandálok ellen is 
van védelem

Játszótéravatás a Madárhegyen

Az ünnepség kezdetén a Külső Bartók 
Béla Úti Baráti Egyesület köszönetet mon-
dott Újbuda Önkormányzatának, hogy 
kérésükre idén a Bartók Béla út teljes hosz-
szát karácsonyi fényekbe öltöztették. A 
vasúti töltésen túli útszakaszon 200 fán, 
illetve lámpaoszlopon helyezték el a több 
mint 300 égősort. 

     Az eseményen beszédet 
mondó Molnár Gyula polgár-
mester szerint a környéken 
lakók régi vágyát sikerült ez-
zel teljesíteni, és reményének 
adott hangot, hogy a leendő 
kulturális városközpont egy-
szer valóban elér majd egé-
szen a Karinthy Színházig. A 
kerület vezetője elmondta, a 
hosszabb díszkivilágítás több-
letköltségét helyi vállalkozók 
vállalták magukra. 
     A Karinthy Színház szom-
szédságában tartott rendez-
vényen az igazgató, Karin-
thy Márton is megjelent, aki 
ugyancsak örömét fejezte ki a 
díszkivilágítás miatt. – Min-
den álom így teljesüljön, hi-
szen a Bartók sétálóutca ter-
vezgetésénél ajánlottam, hogy 
a színházig kellene kiépíteni 
a kulturális negyedet. Íme, az 
első lépés már meg is valósult 
– mondta Karinthy. A fénye-
ket végül egy kerületi általá-
nos iskolás kisdiák kapcsolta 
fel varázspálcájával.

T. D.

Bombát találtak december 4-én a csatornafelújítás során a Karolina út, Nagyszőlős 
utca kereszteződésében a munkagödörben. A 60 kilogrammos repeszbombát 
szombat délelőtt a helyszín biztosítása mellett felrobbantották. A hatástalanítás ide-
jére a környékbelieknek el kellett hagyniuk otthonukat – tájékoztatta lapunkat a XI. 
kerületi Rendőrkapitányság ügyeletese.

Világháborús bombát találtak 
a Függetlenségi parknál

LAPZÁRTA UTÁN

60+ összeállítás az 5. oldalon

60+ események 
decemberben is
Az újbudai idősbarát program az év 
utolsó hónapjában is számos aktivitási 
lehetőséget kínál a kerületi nyugdíja-
soknak. (Képünkön: nyugdíjas angolóra 
Gazdagréti Közösségi Házban)

Mennyben az angyal...

A Mennyből az angyal gyermekrajz pályázat győztesének, a 7 éves Pál Szonja alkotása, aki így jellemezte a „Mennyben az angyal” című művét: 
„A képen a nagymamám, az anyukám és én vagyunk, a nagymamám sajnos már nem él, ezért ő angyal.”
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RÉSZLETES INFORMÁCIÓ: 
2. OLDAL
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kerületi irodájában (Mérnök u. 40.).
DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ, 15. VK.) or-
szággyűlési képviselő minden hónap 
első és harmadik csütörtökén tartja 
fogadóóráját 17–18 óráig a KDNP-
irodában (Karinthy F. út 9.).
DR. SCHNELLER DOMONKOS (FIDESZ) 
önkormányzati képviselő minden 
hónap 2. és 4. hétfőjén tartja fogadó-
óráját 16–17.30 óra között a Bethlen 
Gábor Általános Iskolában (Bartók 
Béla út 141.).

AZ MSZP XI. KERÜLETI SZERVEZETÉNEK 
PROGRAMJA
Helyszín: Mérnök u. 40. Tel.: 204-
2806, ez egyben a 16-os sz. országgyű-
lési választókerület választási irodája. 
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig: 
10–17 óráig, pénteken: 10–13 óráig
Állandó programok:
Minden hónap első szerdáján 17 órá-
tól: jogi, munkaügyi-munkajogi; adó, 
könyvvezetési és vállalkozási; lakás-
építési, -vásárlási, -felújítási ügyekben 
ingyenes tanácsadás.
15-ös  sz. országgyűlési választókerü-
let választási irodája.
Helyszín: 1114 Bartók Béla út 19. 
(bejárat a Mészöly u. felől) Tel.: 466-
6235. Nyitva tartás: csütörtök: 16–18 
óráig.
17-es sz. országgyűlési választókerü-
let választási irodája.
Helyszín: 1118 Kaptárkő u. 8. Tel.: 
247-1711. Nyitva tartás: hétfőn: 16–19 
óráig, csütörtökön: 16–19 óráig.
Program:
December 19-én (szombaton) 9 és 13 
óra között az MSZP kerületi szerve-
zete „Mindenki karácsonya” címmel 
karitatív rendezvényt tart kerületi 
székházában. (Mérnök utca 40.) 
Minden betérő vendéget szeretettel, 
egy csésze forró teával és sütemény-
nyel várnak. A rászorulók felnőtt-és 
gyermekruhák, cipők és játékok kö-
zött választhatnak.

A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
Helyszín: Fidesz-iroda, Budafoki út 
9–11. Tel.: 209-3439 vagy a 20/47-
1-4972. 
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 
10–18, pénteken 11–17 óráig. Minden 
hónap első és utolsó szerdáján 15–17 
óráig munkaüggyel, tb-vel, gyeddel, 
gyessel, adózással, nyugdíjazással 
kapcsolatos tanácsadás. Dr. Oláh 
András ügyvéd ingyenes jogi ta-
nácsadást tart kedden 15–17 óráig. 
Ingyenes jogsegélyszolgálat: novem-
ber és december 2. szerdáján 16–18 
óráig: Fejér Lipót u. 63., félemelet 3. 
Minden hétfőn 14 órától táplálkozá-
si tanácsadás. Szeretetklub működik 
minden hónap 2. csütörtökén 10–12 
óráig, ahová várunk minden korosz-
tályt, nőket és férfiakat, ahol bármi-
ről elbeszélgethetünk. 
Célunk, hogy segítsük egymást vi-
dám hangulatban. Díjmentes la-
káshitel- és befektetési tanácsadás 
magánszemélyeknek hétfőnként 
17–18 óra között, bővebb info www.
kiado.hu. Időpont: Rozgonyi György 
pénzügyi tanácsadó 06/20/958-6769. 
Minden szerdán 10 órától kismama-
torna „Kötődően nevelő” anyukák 
részére.
Program: December 11-én 17 órakor 
adventi est „…megnyílik magától az 
ég” címmel. Sudár Annamária és Szabó 
András előadóművészek adventi műsora.

SZDSZ-ÉRTESÍTÉS
Az SZDSZ Ecsed utcai székházának 
telefonszáma megváltozott. Új szá-
muk: 788-6695.

MDF-HÍREK
Az MDF XI. kerületi irodája (Bartók 
B. út 61. bejárat a Fadrusz u. felől) 
nyitva hétfőn és szerdán 15–18 óráig. 
Ugyanitt, dr. Tóth László ingyenes 
jogi tanácsadást tart minden hónap 
első és harmadik hétfőjén, 16 órától, 
amíg érdeklődő van.

A KDNP PROGRAMJAI
Látogassa meg az Országházat! Dr. 
Rétvári Bence vezetésével parlamenti 
látogatást szervezünk. Jelentkezni le-
het a Karinthy Frigyes út 9. sz. alatti 
irodában. Tel.: 209-0474.

JOBBIK-KAPCSOLAT
A Jobbik Magyarországért Mozgalom 
XI. kerületi szervezete várja soraiba 
az igazi rendszerváltozásért tenni is 
kész hazafiakat. A Villányi út 20/A. 
alatti pártiroda hétköznap 9–17 óra 
között van nyitva (telefonszám: 365-
14-88), itt ingyen kapható a Jobbik 
tájékoztató kiadványa is.

  

Képviselői fogadóórák, 
programok

FODOR VINCE (MDF) alpolgármester. 
Alpolgármesteri fogadóóra: min-
den hó harmadik hétfőjén 15–17 
óráig a XI. kerületi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal (Zsombolyai 
u. 5.) III. emelet 307-es tárgyalójában. 
Bejelentkezés az alpolgármesteri fo-
gadóórára az Igazgatási Csoportnál 
személyesen, vagy telefonon a 372-
4577 számon.
HAJDU LÁSZLÓ önkormányzati képvi-
selő fogadóórájára telefonos egyez-
tetés alapján lehet időpontot kérni. 
Telefonszáma: 06/30/817-2303.
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP, 17. VK.) decem-
ber 10-én (csütörtök) 17 órakor tartja 
fogadóóráját, az Őrmezei Közösségi 
Házban (Cirmos u. 8.).
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) kép- 
viselő minden hónap első péntekén 
17–18 óráig tartja fogadóóráját az 
Őrmezei Közösségi Házban (Cirmos 
u. 8.). Tel.: 06/70/9424-624. E-mail: 
junghausz.rajmund@fidesz.hu. 
DR. KUPPER ANDRÁS (FIDESZ) képvi-
selő minden hónap első keddjén 17 
órakor tartja fogadóóráját a kerületi 
Fidesz gazdagréti irodájában, a Regős 
utca 13.-ban.
LAKOS IMRE (SZDSZ) alpolgármester. 
Alpolgármesteri fogadóóra: minden 
hónap harmadik szerdáján 16–17 
óráig a Polgármesteri Hivatalban 
(Zsombolyai u. 5.). Erre bejelentkezés 
az Igazgatási Csoportnál személye-
sen, vagy a 372-4577-es telefonszá-
mon lehet. Önkormányzati képvise-
lői fogadóóra: minden hónap utolsó 
szerdáján 17 órakor az Albertfalvi 
Közösségi Házban.
MOLNÁR GYULA (MSZP, 16. VK.) ország-
gyűlési képviselő december 17-én 
17–18 óráig tart fogadóórát az MSZP 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:  13.00–18.00-ig
Szerda:  08.00–16.00-ig
Péntek:  08.00–12.00-ig
A POLGÁRMESTERI HIVATAL  
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK 
FÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:  08.00–18.00-ig
Kedd:  08.00–18.00-ig
Szerda:  08.00–18.00-ig
Csütörtök:  08.00–18.00-ig
Péntek:  08.00–16.00-ig
Telefonszám:  372-4500
Honlap: www.ujbuda.hu

  Eleven Center, Rétköz u. 7. 
Nyitva: hétfőn 15–19, kedden 9–13, 
szerdán 14–18, csütörtökön  
14–18, pénteken 9–13 óráig. 
Telefon: 248-0777, 248-0778.

KIHELYEZETT 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK

ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK
(okmányügyintézés nincs)
  Kardhegy u. 2. Nyitva tartás: 
hétfőn 9–12, szerdán 14–17 óráig.  
Tel.: 424-5363.
  Fehérvári út 182. Nyitva tartás: 
hétfőn 14–17, szerda 9–12 óráig.  
Tel.: 372-3497.
BM KÖZPONTI OKMÁNYIRODA
  Fehérvári út 83. Nyitva tartás: hét-
főtől csütörtökig 8.30–16, pénteken 
8.30–13 óráig. Tel.: 371-1324.
IFJÚSÁGI TANÁCSADÓ-IRODA
Bántalmazott, erőszak áldozatává vált, 
krízishelyzetben lévő gyermekek és 
felnőttek számára készenléti telefon 
éjszaka, valamint a hétvégi, illetve ün-
nepnapokon. Tel.: 06/30/459-5090.
KATASZTRÓFAVÉDELEM
Katasztrófahelyzetekben Újbuda Ön-
kormányzata Polgári Védelmi Kiren-
deltsége segítséget nyújt. Zöldszám: 
06/80-630-600 (éjjel-nappal), ügyelet: 
06/1-318-2218 (éjjel-nappal), kirendelt-
ség: 06-1-385-0078 (munkaidőben).

Nem drágulnak a BKV viteldíjai január-
tól, a Fővárosi Közgyűlés nem támogat-
ta a városvezetés javaslatát az átlagosan 
4 százalékos díjemelésre. A vízdíj is csak 
minimális mértékben, köbméterenként 
1 forinttal drágul jövőre, a majdnem 
ötszázalékos drágításról szóló javaslatot 
sem fogadta el a képviselők többsége. A 
közgyűlés a két másik szolgáltatás díja-
iról szóló tervezetet nem is vette napi-
rendjére: a szemétszállítás és a csatorna-
használat áráról decemberben szavaz-
hatnak a képviselők. A Főpolgármesteri 
Hivatal javaslata szerint 17 százalékkal 
emelkednének a csatornadíjak, elsősor-
ban a csepeli szennyvíztisztító és a csa-
tornaépítések költsége miatt. 



Elengedte a távfűtés decemberi alap-
díját a Főtáv. Kovács Lajos, a budapesti 
távhőszolgáltató vezérigazgatója el-
mondta: azért kérnek kevesebb pénzt az 
év utolsó hónapjában, mert a három éve 
elkezdett hatékonyságnövelési program-
mal csökkenteni tudták költségeiket. 
A mostani, egyszeri engedmény egy 50 

négyzetméteres lakás esetében körülbe-
lül hétezer forintos megtakarítást jelent. 



Új polgármester, a Fidesz–KDNP-s 
Kocsis Máté irányítja a VIII. kerületet. 
Miután szeptemberben egészségi állapo-
tára hivatkozva lemondott Csécsei Béla, 
november végén időközi voksolást tar-
tottak. Ezen Kocsist kétharmados több-
séggel választották meg a józsefvárosiak 
a kerület vezetőjének. 



Az ideinél jóval kevesebb pénzzel gaz-
dálkodhat 2010-ben Budapest – derült 
ki a fővárosi költségvetés tervezetéből. 
Részben az állami megszorítások, az 
adó-visszatérítés megszüntetése, vala-
mint a fejlesztési támogatások megvo-
nása miatt gazdálkodhat 66 milliárd 
forinttal kevesebből a Főpolgármeste-
ri Hivatal. A 15 százalékos csökkenés 
másik fő oka, hogy a főváros vezetése is 
megszorításokat javasol. 



Több hónapot csúszik a Margit híd fel-
újítása – jelentette be a kivitelező cég, 

amely a tervek jóváhagyásának késésé-
vel magyarázza a lemaradást. A vállal-
kozó jelezte: csak 2010. december köze-
pén tudja visszaadni a hidat a forgalom-
nak az eredeti augusztus végi időpont 
helyett, a felújítás végleges befejezése 
pedig 2011 júliusára csúszik. A határidő 
módosítását a Főpolgármesteri Hivatal 
elfogadhatatlannak nevezte.
 
Megkezdte a karácsony előtti ellenőr-
zéseit a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az 
ellenőrök külön figyelnek az akciós és 
az ilyenkor gyakran vásárolt termékek-
re. Vásárokon, piacokon, bevásárlóköz-
pontokban fognak vizsgálódni. Szintén 
az ünnepek előtt kezdett bűnmegelőzési 
akcióba a budapesti rendőrség. Elsősor-
ban a zseblopásokat és az autófeltörése-
ket akarják megakadályozni. 



Az idén 229 budapesti tanuló kapott 
Fővárosi Diákösztöndíjat. A tehetséges, 
de rászoruló fiatalok egyenként 150 ezer 
forint támogatást kaptak. A támogatást 
1993 óta adják át. 

H1N1

Az előrejelzések szerint a H1N1 influ-
enzajárvány még csak januárban fog 
tetőzni, de az Egészségügyi Világszer-
vezet már a hónap elején is 340 ezerre 
becsülte világszerte az új típusú inf-
luenzás eseteket. Hazánkban is egyre 
több oltópont létesül, hogy az állam-
polgárok minél egyszerűbben védel-
met kaphassanak. 
Az ideiglenes oltóhelyeken azok kap-
hatnak védőoltást, akik nem tartoznak 
a pandémiás influenza elleni térítés-
mentes védőoltási célcsoportokba. 
Az oltás és a beadás együttes térítési 
díja: 3000 Ft, ebből az oltóanyag ára 
1930 Ft, míg az oltás díj 1070 Ft. Az ol-
tásra azok a 18 éven felüli, egészséges 

személyek jogosultak, akik aláírják a be-
leegyező nyilatkozatot, és készpénzben 
fizetik be a 3000 forintot.

VÉDŐOLTÁSBAN RÉSZESÍTHETŐK:
 magyar állampolgárok
 szabad mozgás és tartózkodás jogá-
val rendelkező személyek beutazásáról
és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. TV 
hatálya alá tartozó azon személyek, akik 
a szabad mozgás és a három hónapot 
meghaladó tartózkodás jogát a Magyar 
Köztársaság területén gyakorolja
 tartózkodási engedéllyel rendelkezők
 bevándorolt, letelepedett vagy befo-
gadott harmadik országbeli állampolgárok
 menekültek és menedékesek. 

Új oltópontok a kerületben is 

Lassan halad a panelprogram, óriási 
önrész kell hozzá, amit a lakótelepe-
ken élő emberek nehezen tudnak 
kifizetni – így értékelt lapunknak 
Orbán Anita energiapolitikai szakér-
tő, a Constellation Energy Institute 
nonprofit tanácsadó szervezet igazga-
tója. Elmondta azt is, számos ország-
ban a távfűtés a legolcsóbb fűtési 
forma, ezt hazánkban is el kell érni.

– A következő időszak elsőrendű célja, 
hogy a rosszabb szociális helyzetben lévő 
emberek is elérhessék panellakásuk ener-
giatakarékossá alakítását Újbudán is – je-
lentette ki lapunknak az igazgatónő. Sze-
rinte a mostani konstrukcióval több prob-
léma is van: lassan halad, óriási önrész kell 
hozzá, amit a lakótelepen élők nehezen 
tudnak kifizetni. Ezért olyan pályázati le-
hetőségek kellenek, amelyben az érintettek 
kevesebb önrésszel, nagyobb állami, ön-
kormányzati támogatással szállhatnának 
be a programba. A kisebb rezsiköltséghez 
a lakások pontos mérőrendszerrel való 

felszerelése elengedhetetlen, és természe-
tesen megfelelő szigetelésre, valamint nyí-
lászárókra is szükség van. Elmondta azt 
is, hogy érthetetlen, de nálunk a felújított 

p a n e l h á z a k 
szigetelési réte-
ge vékonyabb, 
mint külföldön. 
Ezen szintén 
változtatni kell, 
hogy néhány 
hónap vagy év 
múlva ne ki-
dobott pénzzé 
váljon a házak 
felújítása. 
– A távfűtéses 
l a k á s o k b a n 

szabályozhatóvá kell tenni a fogyasztást, 
hogy a felhasználó ténylegesen annyit 
fizessen, amennyit fogyasztott – magya-
rázta a szakértő. Arról, hogy a kormány 
5 százalékkal csökkentette a távhő áfáját 
úgy fogalmazott: a mostani árszínvonallal 
mindösszesen ott tartunk, ahol 2002-ben, 

tehát az elmúlt hét évben nem mérséklő-
dött ténylegesen a távhődíj. Ehhez hozzá-
tette, a 2002 óta regnáló kormányok meg-
emelték az energiaadót és a környezetter-
helési díjat is. Arra is felhívta a figyelmet: 
az elmúlt időszakban drámaian, felére 
csökkent az olaj világpiaci ára, de eközben 
Magyarországon az emberek nem érzékel-
ték, hogy olcsóbb lett volna a rezsijük.
 Orbán Anita szerint éppen ezért az 
energiapolitikában is váltást kell végrehaj-
tania a következő kormánynak. Tévhit-
nek nevezte, hogy nem lehet csökkenteni 
az orosz gáztól való függőségünket, van 
ugyanis mozgástere az országnak. Példa-
ként említette az uniós kezdeményezésű 
Nabucco gázvezeték megépítését, illetve az 
Adrián épülő terminált, amely cseppfolyó-
sított gázt alakítana vissza, és egy rövid ve-
zetéken juttatná el azt Magyarországra. De 
hangsúlyozta azt is: le lehetne csökkenteni a 
gáz arányát a hazai energiaforrások között. 
Így tehát az alternatív energiákra sokkal 
nagyobb hangsúlyt kellene fektetnünk. 

(p.t)

Olcsóbbá kell tenni a panelprogramot

A XI. KERÜLETBEN LÉVŐ 
KIJELÖLT OLTÓPONTOK:

 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgál-
tató Nonprofit Kft., Járóbeteg-szakren-
delő Intézet, Fehérvári út 12.
hétfőtől péntekig : 11.00–20.00
 Szent Imre Kórház, Tétényi út 12–
16., a Bártfai utcai bejáratánál, hétfőtől 
péntekig 8.00–20.00
 aki a XI. és a XXII. kerület határán 
lakik, vagy közlekedés szempontjából 
neki az megfelelőbb, a XXII. kerületi 
Rendelőintézetbe is mehet, Dél-Budai 
Egészségügyi Szolgálat Kht. XXII. kerü-
let, Káldor Adolf u. 5–9. földszint is me-
het, hétfőtől csütörtökig 8.00–20.00

Energiapolitikai lehetőségek

Orbán Anita

A kerület egyik testvérvárosából, az 
erdélyi Marosvásárhelyről látogatott 
el a közösségi rendőrség delegációja 
Újbudára. Az egy hónappal ezelőtti 
találkozó után ezúttal a romániai rend-
védelmi szerv osztályvezetője és utcai 
rendőrei érkeztek a kerületbe, hogy 
néhány napig a helyi közterület-fel-
ügyelőkkel és az újbudai rendőrökkel 
közösen járőrözzenek. 

Marosvásárhelyen öt éve alakult meg a 
közösségi rendőrség, amelynek képviselő-
it a BRFK, a XI. kerületi Rendőrkapitány-
ság, valamint a helyi közterület-felügyelet 
látta vendégül.
 A romániai szakemberek ellátogattak 
az Újbudai Közbiztonsági és Bűnmegelő-
zési Centrumba, de az elsődleges feladatuk 
a közös járőrözés volt. – Nagy segítséget 
jelentett az erdélyi rendőrök nyelvtudása, 
hiszen román illegális árusok is horogra 
akadtak – számolt be a tapasztalatokról 
Fodor Vince alpolgármester. 
 A romániai szakemberek a magyar 
közterület-felügyelők szélesebb tevékeny-

ségi körét hiányolták. Náluk ugyanis a 
közösségi rendőrség látja el a közterület-
felügyeletet. Így bilinccsel, gumibottal és 
gázspray-vel ellátva járhatnak el szabály-
sértési ügyekben és kisebb bűncselekmé-
nyekben is. A bűnüldözést és a nyomozást 
már az állami rendőrség végzi.
 A szomszédos ország jogi szabályozá-
sának érdekessége az is, hogy mindennek 

ellenére – az újbudai közterület-felügyelők-
kel ellentétben – nem használhatják mun-
kájukhoz a központi nyilvántartás adatait. 
 Fodor Vince megjegyezte, a főváros-
ban régóta vitáznak azon, hogy a polgár-
őrség és közterület-felügyelet erősítése he-
lyett inkább közösségi rendőrséget kellene 
szervezni. 

- török -

Marosvásárhelyi delegáció Újbudán

FŐVÁROSI HÍREK
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A Boldizsár utcai Autóklub fennállá-
sának 40 éve alatt számos autós éle-
tének szerves részévé vált. Az újbudai 
műszaki állomás most új telephelyre 
költözött. A teljesen megújult állomás 
a Budaörsi út 138. szám alatt kibővült 
szolgáltatásokkal várja régi és új ügy-
feleit.

Kelenföld és Őrmező térsége az épülő 4-
es metró, valamint a csatolt beruházások 

miatt hatalmas átalakulások elé néz. – Az 
egykori, Boldizsár utcai Autóklub már 
nem illeszkedett a nagyszabású tervekbe, 
de hosszú egyeztetések és engedélyez-
tetések után elértük, hogy az Autóklub 
itt maradjon a kerületben – számolt be 
a változás hátteréről Lakos Imre alpol-
gármester. Az új műszaki bázis az erős 
gyökereket eresztett előd nevét sem hagy-
hatta el, így ezentúl „Új Boldizsár” néven  
várja törzsvendégeit. 
 Az Autóklub szolgáltatásait most is 
több mint 500 ezer autós veszi igénybe, 
ami a kezdetekkor szerzett bizalomnak és 
az akkoriban egyedülálló tevékenységnek 
is köszönhető. A megnyitón Hegedűs Osz-
kár, a Magyar Autóklub elnöke mondott 
beszédet, aki arra emlékezett, a negyven 

évvel ezelőtti indulás az itthoni automo-
bilizmus kezdeteihez köthető, amikor a 
hiánygazdaság évei alatt rendkívül fontos 
szerepet töltött be szervezet. 
 Az új műszaki állomás a modern kor 
kihívásaihoz is igazodott, így sokkal töb-
bet nyújt, mint azt a megnevezés sugallja. 
– Ma már nem csak az érdekli az autóso-
kat, hogy jól működjön a motor, így a ha-
gyományos szolgáltatásainkon túl, mint 
például a szervizelés, a műszaki és kör-

nyezetvédelmi vizsgáztatás, az eredetvizs-
gálat, a kárszakértés és a segélyszolgálat, 
utazási információkat is nyújtunk, autó-
pálya-matricákat árulunk – tájékoztatott a 
klub elnöke. 
 Az ezer négyzetméteres állomás a 
korszerű irodahelyiségekkel és a jól fel-
szerelt munkaterülettel tehát egy valósá-
gos szolgáltató központtá avanzsált. Az 
ünnepséget az osztrák Autóklub elnöke, 
Verner Kraus is megtisztelte jelenlétével, 
aki egyben az európai, afrikai és közel-
keleti klubokat tömörítő FIA 1. régióját is 
vezeti. Az osztrák elnök arról biztosította 
magyar partnerét, hogy bármilyen prob-
léma esetén közvetlenül kérhetnek segít-
séget az anyaszervezettől.

T. D.

Új helyre költözött 
az Autóklub

Régi szervezet, magasabb színvonal

A Budapesti Útépítő nyerte az Andor utca bővítésére kiírt pályázatot. Jövő ősszel az autósok már 
kétszer két sávon közlekedhetnek azon a szakaszon, amely ma szinte folyamatosan túlterhelt az 
autópályára tartó, illetve onnan érkező csúcsforgalom miatt. Az Andor utcán a dél-budai teher-
mentesítő már meglévő szakaszától a Szerémi útig kétszer két sávra bővítik az utat, a Galvani 
úton a Szerémi úttól a Budafoki útig pedig felújítják kétszer egy sávon. Lakos Imre alpolgármes-
ter elmondta, hogy a nyertes konzorcium mintegy másfél milliárd forintért vállalta a januárban 
kezdődő fejlesztést, a kormány nagyjából ugyanekkora összeggel támogatja a projektet. Az 
utat a forgalom fenntartása mellett megelőző közműépítésekkel, közművezeték-felújításokkal, 
közvilágítási hálózat korszerűsítésével, jelzőlámpás csomópontok módosításával építik. Az épí-
tési szakaszon kiépül a passzív zajvédelem: a környező lakóépületeken 1700 ablakot cserélnek 
ki. A kivitelezőnek el kell bontania a meglevő kétszer egysávos utat és teljesen új kétszer kétsá-
vos utat kell építenie két kilométer hosszan. Befejező munkaként 380 darab fát ültetnek.

Andor utca: felújítás januártól
Már 2006-ban megkezdődött az 1-es vil-
lamos szakaszának teljes rekonstrukció-
ja, akadálymentesítése, valamint a Lágy-
mányosi hídon – a Budafoki útig – való 
meghosszabbításának előkészítése. 

Most arra lehet számítani, hogy jövő év 
tavaszán, nyár elején megkezdődhetnek 
a kivitelezési munkák, amelyekkel őszre 
végezhetnek. A pályaépítésen kívül a két 
budai állomáson az európai normáknak 
megfelelően gyalogos aluljárók és liftek 
is épülnek. A Budafoki úti állomást ide-
iglenes végállomásnak alakítják ki, mert 
tervezés alatt áll a villamos pályájának to-
vábbépítése.
 Elkészült az ideiglenes végállomástól 
a Fehérvári útig tartó szakasz megvaló-
síthatósági tanulmánya is, amely az adott 
nyomvonalon három változat kialakítását 
tartalmazza. A Fővárosi Önkormányzat 
– Lakos Imre által vezetett – Városüze-
meltetési és Környezetgazdálkodási Bi-
zottsága megtárgyalta a bemutatott terv-
javaslatokat, és döntött a továbbtervezésre 
alkalmasnak tartott elképzelésekről.
 Az 1-es villamos meghosszabbítása a 
Lágymányosi híd budai hídfőjétől halad 
majd a jelenlegi gépkocsiforgalommal 
megegyező vonalvezetéssel a Szerémi 
úton, a kétszer kétsávos közút között. Az 
első megállója a Hauszmann Alajos utcá-
nál, a második a Hengermalom útnál lesz. 
 A középperonos megállók 56 méter 
hosszúra épülnek, de a Hauszmann utcai 
megállónál a peron elkeskenyedve vissza-
nyúlik egészen a Prielle Kornélia utcáig, 
hogy az oda érkezők is könnyen, zebrán 
közelíthessék meg a kereszteződést. Mind-
egyik megálló gyalogos-átkelőhelyénél 
rámpák épülnek az esélyegyenlőség biz-
tosítása céljából, a peronokon utasvárókat 
(tájékoztatókat, padokat, szemeteseket 
stb.) helyeznek el. A nyomvonal úgy ké-
szül, hogy a későbbiekben, ha a Szerémi út 
és környékének beépítése indokolja – egy 

váltó beépítésével, – lehetőség nyíljon arra, 
hogy a járatok egy része ne forduljon be 
a Hengermalom útra, hanem egyenesen 
– továbbhaladva a Szerémi úton – jusson 
el a Savoya Parkig.
 A hídról érkező villamossínek ráka-
nyarodnak a Hengermalom útra, és ha-
ladnak tovább a Fehérvári úti végállomá-
sig. Itt egy úgynevezett „fejvégállomás” 

épül (mint a 4-es vagy a 6-os villamosok 
esetében), ahol a villamosok – egy váltó 
közbeiktatásával – tudnak majd visszafe-
lé indulni. A Fehérvári úti csomópontban 
épül még egy balra, Budafok irányába ka-
nyarodó sínpár, amely az új szakaszt köti 
össze az albertfalvai kocsiszínnel. Emiatt a 
Fehérvári úton a körtér felé közlekedő vil-

lamosok peronját át kell helyezni a másik 
irányú peron mellé, így ezen a helyen egy 
új, középperonos, korszerű megállót ala-
kítanak ki a harangláb vonalában.
 A bizottság döntött arról is, hogy a 
kiépülő új villamospálya nem burkolt ré-
szein zöld gyepet telepítsenek. Újbuda ve-
zetése üdvözli ezt az előkészítési állapotot, 
de igényli és kezdeményezi a főváros veze-

tése felé, hogy a tervezés, az engedélyezés, 
valamint a pénzügyi fedezet biztosítása 
olyan ütemben történjen, hogy a jövő év-
ben a Budafoki útig megépülő és ideigle-
nes végállomással készülő első szakasz 
után a pálya folyamatosan továbbépülhes-
sen a Fehérvári útig.

Kovács Levente

Hosszabb távú 1-es villamos 
Tavasszal kezdődik a pályaépítés

Ne legyen közlekedési csomópont a Költők Parkjából

Forgalmi káosztól tartanak az őrmezőiek

Junghausz Rajmund, Vitézy Dávid, Kupper András és Lukács András a fórumon

4 sáv és 380 új fa
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A fúrópajzs elindulása óta világos, 
hogy a 4-es metró jelentősen befo-
lyásolja majd Őrmező életét, közleke-
dését. A környékbeliek azonban csak 
nemrég szereztek tudomást a részle-
tekről: a Volán-buszvégállomás, a P+R 
parkoló és az autópálya-összekötte-
tés terveiről. A Junghausz Rajmund 
fideszes önkormányzati képviselő 
által a témában rendezett lakossági 
fórumon a résztvevők megállapodtak 
abban, hogy mindent megtesznek 
azért, hogy ez a csomópont ne így és 
ne Őrmezőre épüljön.

A DBR Metró Projektigazgatóság tervei 
szerint az Etele téri metróvégállomás elké-
szültével az őrmezői lakótelep tízemeletes 
házainak közelébe telepítenék az eddig az 
Etele téren működő Volán-buszpályaud-
vart, valamint szintén ezen a helyszínen, 
az egykori focipálya helyére építenének egy 
P+R parkolót, hogy az autópályáról érke-
zők lerakhassák autójukat a város szélén.
 – Az elképzelés átgondolatlan, mert 
a közlekedés effajta abszurd átalakítása 
nemcsak túlzottan megnövelné az át-
menő forgalmat és rontaná az itt lakók 
életkörülményeit, de értelmetlen is lenne 
– mondta Junghausz Rajmund önkor-
mányzati képviselő. Mint magyarázta, a 
buszállomásnak Őrmezőn sincs jobb he-
lye, mint a túloldalon, az 1400 férőhelyes 
parkolóval pedig nem lehet megoldani 
a napi 70 ezer áthaladó autó parkolását. 
Hangsúlyozta: korszerűsítésre szük-
ség van, a változásokat azonban logi-
kusan, ésszerűen, elsősorban az itt élők 
életkörülményeit figyelembe véve kell  
végrehajtani.
 A fórumon Vitézy Dávid, a Városi és 
Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) 
szóvivője kijelentette: gigantomán és 
a legkevésbé sem emberléptékű a 4-es 
metró Őrmezőt érintő terve. A BKV 
Felügyelőbizottságának tagja úgy véli, a 
Budaörsi út környékére szánt, sok milli-
árdba kerülő alagutakkal és leágazásokkal 
tarkított autópálya-csomópont egy városi 
belterülethez méltatlan környezetet hoz-
na létre, amelynek következtében több út 
menti házat és a Sasadi úti ABC-t is le kel-
lene bontani. 
 Az Őrmező közlekedését hosszú ideje 
figyelemmel kísérő Levegő Munkacsoport 
arra figyelmeztette a fórum közönségét, 
hogy a beruházás következtében a zaj- és 

légszennyezés számottevően növekedne 
a lakótelepen. A szervezet elnöke, Lukács 
András bemutatta konkrét módosítási 
javaslatukat, amely szerint a DBR Metró 
tervezett útvonala helyett a buszokat a Ri-
maszombati úton egészen a vasútig kelle-
ne vezetni, majd ott állomásoztatni. Ez az 
ötlet nem csupán olcsóbb lenne, de meg-
maradhatna a sportpálya zöld felülete, 
kevesebb lenne a szennyezés és könnyebbé 
válna a metróra való átszállás is. 
 A találkozón ugyancsak részt vevő 
Kupper András fideszes országgyűlési 
képviselő mindezt úgy összegezte: ha a tö-
megközlekedést Őrmezőn vezetik át, tel-
jesen felborul a városrész élete. – Ma már 
politikától függetlenül mindenki úgy látja, 
hogy az egyetlen megoldást a metróvonal 

virágpiacig történő meghosszabbítása je-
lenti – tette hozzá a politikus. Ugyanakkor 
elmondta azt is, hogy az általa a költség-
vetéshez benyújtott módosító javaslatot, 
amely a meghosszabbításhoz jelentett vol-
na forrást, a szocialisták – köztük Molnár 
Gyula is – leszavazták.
 A fórum előadói azt az egységes 
véleményt képviselték, hogy még a de-
cemberi közgyűlési határozat előtt meg 
kell akadályozni az Őrmezőt károsan 
érintő döntések megszületését. Miután a 
fővárosi koalíció, úgy tűnik, nem akar-
ja meghallgatni a helyiek véleményét, 
először aláírásokat gyűjtenek, majd de-

monstrálnak a beruházás ellen. Törekvé-
seikben partner lesz a VEKE és a Levegő  
Munkacsoport is. 
 Lapunk érdeklődésére Lakos Imre, a 
Fővárosi Önkormányzat Városüzemel-
tetési és Környezetgazdálkodási Bizott-
ságának elnöke, kerületi alpolgármester 
elmondta, hogy utoljára november 18-
án tárgyalta a fővárosi bizottság az úgy-
nevezett Őrmező minimálprogramot. 
A bizottság úgy határozott, felkéri a 
főpolgármestert, hogy a további terve-
zések és a megszületendő döntések a 
minimálprogram keretei között történ-
jenek. A bizottság ismételten arról is ha-
tározott, felkéri a főpolgármestert, hogy 
minden további tervezésnél és döntésnél 
a kelenföldi metróállomást csak ideig-

lenes végállomásként kezeljék, és támo-
gassák a metró budaörsi virágpiacig való 
megépítését. 
 – A bizottsági ülésre a szakértőkön 
kívül számos civil szervezetet is meghív-
tunk – mondta Lakos Imre –, így jelen 
volt Vitézy Dávid és Lukács András is. 
Véleményüket figyelembe véve alakítot-
tuk ki álláspontunkat. Megjegyzem, a 
Levegő Munkacsoport támogatta az ott 
született határozatokat. Hangsúlyozom, 
hogy egyetértek a jogos aggodalmakkal, 
és keressük az őrmezőiek számára is op-
timális megoldást. 

Török. Dániel.
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Kerületi sétánkat a Lágymányosi-öbölnél kezdjük. 
A nagy fejlesztés alatt álló terület jelenleg is 

már a kerület egyik sport- és szabadidőköz-
pontja. A szépen parkosított KOPASZI-GÁ-

TON sétálhatunk az öböl végéig, ahol a 
nemsokára megépülő gyalogoshídon 
mehetünk majd át az öböl másik ol-
dalára. Egyelőre azonban csak a gá-
ton tudunk visszamenni. Utunkat a 
Lágymányosi híd alatt folytatva az 
Infoparkot érjük el. Az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem és a Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem épületei előtt elhaladva jutunk a Pe-

tőfi hídhoz, majd a Műegyetem rakparton 
a Szent Gellért térre. A tér nevezetessége a 

GELLÉRT GYÓGYFÜRDŐ, mely a GELLÉRT-
HEGY tövében fakadó gyógyhatású forrá-

sokat (Árpád-, Mátyás-, Rákóczi-, Attila- Juventus-forrás) hasz-
nosítja mozgásszervi betegségek gyógyítására. Budapest a 
hegy körül épült három fürdőnek (a fent említetten kívül 
még a Rác- és Rudas-fürdő) köszönheti, hogy 1937-ben 
megkapta a NEMZETKÖZI GYÓGYFÜRDŐHELY rangot.
A fürdőnél felfelé indulva először a SZENT IVÁN-BAR-
LANGHOZ jutunk, melyben a pálosok az 1930-as 
években kápolnát alakítottak ki. Továbbhaladva a 
világörökséghez tartozó hegy tetejét érjük el, ahon-
nan pompás kilátás nyílik a Pestet és Budát elválasztó 
Dunára, a rajta átívelő Erzsébet és Szabadság hídra, a 
Várhegyre, valamint a pesti Dunakorzó szállodáira és ré-
gi épületeire. A hegy tetejére katonai céllal épülő „magyar 
Bastille”, a CITADELLA 1854-re készült el. Az erőd város felé 
forduló ágyúi mindig is szürke árnyként nehezedtek a városra. 
Az elrettentés és a szabadság kettőségét mutatja, hogy a II. világhá-
ború után, 1947-BEN a Citadella mellett állították fel a főváros jelképévé váló, a 
béke pálmaágát magasra emelő hatalmas nőalak szobrát, Kisfaludy Stróbl Zsig-
mond alkotását.
A Citadella alatt terül el a DUNA-IPOLY NEMZETI PARK kezelésében lévő 40 hek-
táros GELLÉRT-HEGY TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET, melyet 1997-BEN nyilvá-
nítottak védetté. A nagyközönség által szabadon látogatható zöld terület szer-
vesen hozzájárul a hegy turisztikai értékéhez. A nyílt és zárt DOLOMIT SZIKLA-
GYEP kisebb állományait megőrző terület több védett növénynek ad otthont 
(például ezüstaszott, csikófark, budai imola, nyúlfarkfű), és Magyarországon 
kizárólag itt található a SÁRGÁS HABSZEGFŰ

A hegyről a Gellért térre jövünk vissza, és innen a Bartók Béla úton haladunk to-
vább. A Bartók Béla út a kerület központi útja. Ezt szeretné az Ön-
kormányzat – a forgalom részbeni korlátozásával – kulturális 
sugárúttá alakítani.
Utunk a valaha híres irodalmi kávéházak épületeit 
(Gebauer és Hadik Kávéház) és a Gárdonyi-, majd a 
Szent Imre-szobrot érintve jut a Villányi útra. A Villányi 
úton először a FENEKETLEN-TÓHOZ és a körülötte ki-
alakított parkhoz jutunk. A tavat a mai Kosztolányi 
Dezső téren álló téglagyár agyaggödörbe hirtelen 
betörő talajvíz hozta létre 1877-BEN. Mai gondo-
zott, parkosított kinézetét azonban csak az 1960-as 
évekre kapta meg.
Továbbhaladva a BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM 
BUDAI ARBORÉTUMÁT érjük el, mely minden nap sza-
badon látogatható 8–18 óra között. Az 1893–94 TELÉN 

megkezdett növénytelepítés és az azóta töretlenül fo-
lyó fenntartó munka eredménye, hogy jelenleg több 

mint 1600 fás szárú dísznövényfaj, több 100 lágyszárú 
virágfajta és mintegy 250-féle évelő dísznövény van az 1975 

óta helyi védettség alatt álló területen. Itt van az ország leg-
öregebb perzsafája és libanoni tölgyfája is.
A Villányi úton a BAH csomópontig megyünk, ahonnan a 
Hegyalja út–Meredek u.–Tájék u. útvonalon érkezünk az 
ORSZÁGOS védettségű BUDAI SAS-HEGY TERMÉSZETVÉ-
DELMI TERÜLETRE. A 2008-ban 50 éves természetvédelmi 
területet az évforduló kapcsán a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatósága felújította, bemutató házat és TANÖSVÉNYT 

épített ki rajta és látogathatóvá tette a nagyközönség szá-
mára. A Természetvédelmi Terület kiépített kilátójáról cso-

dálatos látvány tárul a látogató elé. A terület leghíresebb állat-
faja a PANNON GYÍK, mely egyben a védett terület címerállata 

is. Sok értékes növényfaja közül legismertebb a nyúlfarkfű, István 
király-szegfű, magyar gurgolya, csikófark, aranyló hérics, kékellő kökör-

csin, valamint gazdag állatvilágából a cincérek, pókok, gyíkok és kígyók. A terü-
let inváziós növényfaja AZ ORGONA, mely agresszív terjedésével veszélyezteti 
az értékes növénytársulást.
A területet elhagyva utunkat a Hegyalja u.–Németvölgyi u.–Érdi u.–Törökbá-
linti u.–Ördögorom u. folytatjuk, és így jutunk az 1977 óta helyi védettség alatt 
álló 7,7 hektáros RUPP-HEGY TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETRE. A területnek 
különösen gazdag a növény- és állatvilága. Jellegzetes növénye például a tava-
szi hérics, bíboros kosbor, kőrislevelű ezerjófű, magyar bogáncs, illetve rovarvi-
lágából a szarvasbogár és a farkasalmalepke.
Utunkat az Ördögorom úton visszasétálva Gazdagrét felé folytatjuk, majd az 

autópálya alatt áthaladva Őrmező területé-
re érünk. Őrmező mellett terül el a je-

lenleg nem látogatható, 21,1 hektáros 
KŐÉRBERKI SZIKES RÉT TERMÉSZETVÉ-

DELMI TERÜLET, mely 1982 óta HELYI vé-
dettségű. Jellegzetes növényei a magyar sóvirág, sziki őszi-
rózsa és sziki útifű. A szikes területen 1862-BEN Bayer János 
keserűvizet talált, amelyet HUNYADI JÁNOS néven 1863-
tól palackoznak. Később további keserűvíz-forrásokat 
találtak a környéken, melyekből a FERENC JÓZSEF (1876) 
és az 1895-ben védjegyezett Apenta keserűvíz származik. 
Ezekből ma már csak az előbbi kettőt palackozzák itt, mert 

az Apenta itteni palackozása 2005-ben befejeződött. Az üz-
letekben jelenleg kapható Apenta ásványvíz Nyárlőrincről 

származik. A terület értékes gyógyvizei hashajtó hatásúak, a 
gyomor- és bélműködést serkentik.

A keserűvízforrásokat elhagyva a Repülőtéri úton a Budaörsi repü-
lőtérhez jutunk, majd erről a Kamaraerdei útra fordulunk. A Hosszúré-

ti-patakon áthaladva a Kamaraerdei Ifjúsági Parkhoz érünk, mely a főváros 
egyik legszebb környezetében fekvő szabadidőközpontja. A Park egyben a KA-
MARAERDŐ kapuja is. A régente szebb napokat megélt erdő még ma is a kör-
nyék egyik kedvelt hétvégi kikapcsolódási helye. Az összefüggő zöld területet 
nyugodtan nevezhetjük a kerület zöld tüdejének. A betonútról letérve, a Szociális 
Otthon mögött elhaladva, rövid séta után egy nagy tisztás fogad bennünket. A 
régi kerületi majálisok emlékét már csak a tisztás kö-
zepén lévő omladozó színpad őrzi. A jelenleg 
természeti védelem alatt nem álló területet 
az Önkormányzat ismét szeretné aktívan 
bekapcsolni a kerület vérkeringésébe. 
A Pilisi Parkerdő Zrt.-vel együttmű-
ködve tanösvényt tervez kiépíteni, 
mely a tanítást, a gyermeket termé-
szetszeretetének, környezettudatos 
gondolkodásmódjának fejlesztését 
segítené. Lehetőség lenne kisebb 
iskolai rendezvényeket, akadályver-
senyeket, kihelyezett iskolai biológia 
órákat tartani ezen a területen.
Az erdő fái között haladva ér véget 
kerületi sétánk, mely reméljük tartalmas 
szórakozást jelentett.
A Környezetvédelmi Osztály postai úton,  
illetve a www.ujbuda.hu honlapon
keresztül értesíti a nyerteseket.
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Noha az önkormányzati képviselők 
személyesen is tartanak fogadóórát, 
az utóbbi időben egyre népszerűbb 
az online kérdezz-felelek. Legutóbb 
Lakos Imre alpolgármester adott talál-
kozót az érdeklődőknek az interneten.

Országos, fővárosi és kerületi ügyek is 
szóba kerültek az alpolgármesterhez in-
tézett kérdések között. Sokan firtatták az 
SZDSZ jövőjét, amelynek kapcsán Lakos 
Imre nem titkolta pesszimizmusát, és így 
fogalmazott: 
 – Húsz év SZDSZ-ben eltöltött poli-
tizálás után döbbenten és szégyenkezve 
nézem mostani pártvezetésünk öngyilkos 
akcióit. Gyakorlatilag szinte egyetlen lé-
pésükkel sem értek egyet. Személy szerint 
nem látom esélyét egy MSZP–SZDSZ kö-
zös listának, de szerintem nem is erre len-
ne szükség, hanem egy széles körű össze-
fogásra, MSZP, SZDSZ, MDF, civil szer-
vezetek, egyesületek együttműködésének 
– írta egy kérdésre az SZDSZ országgyűlé-
si képviselője.
 A kerületi ügyek közül a közlekedés, a 
közterületek rendje, a szelektív hulladék-
gyűjtés és a Budai Parkszínpad témája is 

előkerült. Utóbbiról Lakos Imre elmond-
ta, hogy azt a megoldást támogatja, amely 
szerint Újbuda Önkormányzata átvenné a 
terület tulajdonjogát a fővárostól, és rendbe 
tenné a Feneketlen-tó vízminőségét, va-
lamint a Parkszínpad területét közparkká 
alakítaná. 
 A fővárosi események közül a legérde-
kesebb felvetés a parkolásról szólt. Lakos 
Imre szerint az Alkotmány Bíróság dön-
tése hihetetlen nehéz helyzetet teremtett, 
gyakorlatilag még ennek a kormánynak 
kell törvénymódosítást benyújtania, azt 
még ennek a parlamentnek elfogadnia, 
vélhetően az önkormányzati törvényt is 
módosítani kell, majd ezt követően a helyi 
önkormányzatoknak kell helyi rendeletet 
alkotni, mindezt fél év alatt. 
 Ez a kényszerhelyzet megteremtheti 
az egységes parkolási rendszert Budapes-
ten, ami nagyon nagy eredmény lenne. 
Amennyiben azonban ez nem sikerül, 
akkor valóban ingyenes lesz a parkolás, 
illetve ezzel együtt beköszönt a parkolási 
káosz Budapesten. A fogadóórára csak-
nem negyven kérdés érkezett, amelyek a 
válaszokkal együtt az ujbuda.hu-n, illetve 
a lakosimre.hu-n olvashatók.

Interaktív fogadóóra: 
minden szóba került 

Lakos Imre válaszolt
A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügye-
lőség (KDV-KTVF) eljáró hatóságként 
a környezeti hatásvizsgálati és az egy-
séges környezethasználati engedélye-
zési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) 

Korm. rendelet szerint véleményezésre megküldte az Atel Csepeli 
Vállalkozócsoport kérelmére indított Csepel III. kombinált ciklusú 
gázturbinás erőmű létesítésére vonatkozó előzetes konzultációs el-
járás dokumentációját. Az ábrákkal és táblázatokkal együtt megkö-
zelítőleg 100 oldalas tanulmány (iktató szám: I-1712/2009) helyben 
olvasással december 15-éig tekinthető meg a Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen 
(VII., Nagydiófa u. 10–12., hétfő, szerda 9.00–12.00 és 12.30–16.00-
0, péntek 9.00–12.00 óráig), valamint a Polgármesteri Hivatal 
főépítészi irodáján (XI., Zsombolyai u. 5. II. em. 209-es szoba), ahol 
előzetes időpont-egyeztetés esetén, ügyfélfogadási időn kívül is, 
teljes munkaidőben várjuk az érdeklődőket (kapcsolattartó telefon: 
37-24-633). KIFÜGGESZTÉS NAPJA: november 24. A 
TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY RÖVID ISMERTETÉSE: 
Az Atel Csepeli Vállalatcsoport egy 400-450 MW villamos össztel-
jesítményű kombinált ciklusú gázturbinás erőmű megvalósítását 
tervezi (Csepel III.). Az erőmű meglévő ipari területen, úgynevezett 
barnamezős beruházás keretében létesülne, a Csepel I. és a jelen-
leg is üzemelő Csepel II. erőmű mellett. A kombinált ciklusú erőmű 
üzembe helyezése a tervek szerint 2013-ban várható. A Csepel III. tü-
zelőanyaga földgáz lesz. A hőhasznosító-kazánban póttüzelés nem 
tervezett. Alternatív tüzelőanyagként – a Villamosenergia Törvény 
(VET) előírásainak megfelelően – gázturbina olaj felhasználása 
tervezett. A TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY KÖZVETLEN 
HATÁSTERÜLETÉNEK VÉLELMEZETT HATÁRAI: 
A tervezett beruházás becsült hatásterülete mintegy 6300 méter 
kiterjedésű. A becsült hatásterület Budapest VIII., IX., XI., XX., XXI., 
XXII., XXIII. kerületét, valamint Szigetszentmiklós területét érinti. 
A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatás-
vizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tar-
talmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon 
belül közvetlenül a felügyelőséghez észrevételt lehet tenni.
Budapest, 2009. november 23.

Dr. Filipsz Andrea, jegyző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  
MEZŐGAZDASÁGI HASZONBÉRLETI  
INGATLANOKRA

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkor-
mányzata tulajdonát képező ingatlanait mező-
gazdasági kertművelés céljára felajánlja pályá-
zat útján bérbevételre az alábbi feltételekkel: 
AZ INGATLANOK JELLEMZŐI: A mellékelt lista az 
ingatlanok helyrajzi számát, parcellaszámát és nagyságát (nm), 
éves bérleti díjat (Ft) tartalmazza.  Az ingatlanok E-TG, E-TT erdő-
övezet és MG-RF, MG-MF mezőgazdasági rendeltetésű övezetben 
fekszenek, ahol kertgondozási, szabadidős tevékenység végzésére 
van lehetőség.  Az ingatlanokat az Önkormányzat gazdasági évre 
szólóan (2010. március 1-jétől 2010. szeptember 30-áig) adja bérbe 
haszonbérleti szerződés megkötésével, mely jogviszony minden 
évben felülvizsgálatot követően hosszabbítható meg.  A kert-
használat során az Önkormányzat elvárása az ingatlanok gyom-
mentes állapotban tartása, a földterület megfelelő megművelése. 
 Az ingatlanokon építkezni csak az építési hatóság, és a tulajdo-
nos hozzájárulása esetén ideiglenes építményt (szerszámkamra, 
gyümölcstároló) lehet.   Az ingatlanon történő életvitelszerű 
tartózkodás, ott lakás és a használat átengedése szigorúan tilos, 
amennyiben ezen tényről az Önkormányzat tudomást szerez az a 
haszonbérleti jogviszony azonnali felmondását eredményezi.  
Bérleti díj 60 Ft/nm/év, amit minden évben április 30. napjáig egy 
összegben kell megfizetni.  A haszonbérleti szerződés megszű-
nése esetén a bérlő köteles a bérleményt kiüríteni, az ideiglenes 
építményt elbontani, és az ingatlant megtisztított állapotban 
kártalanítási igény nélkül az Önkormányzat tulajdonába visszaad-
ni. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ANYAGA ÁTVEHETŐ: 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármes-
teri Hivatal (XI., Bocskai út 39–41.) ügyfélszolgálat recepcióján.  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A BÉRLEMÉNYEK LISTÁJA ÉS A PÁLYÁZATI ADAT-
LAP LETÖLTHETŐ A KÖVETKEZŐ LINKRŐL: 
http://www.ujbuda.hu/payazat.reszlet.php?id=323
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE, 
HELYE: 2010. január 18. (hétfő) 14 óra Polgármesteri Hivatal (XI., 
Zsombolyai u. 5. szám I. emelet 103-as szoba). A pályázatokat zárt 
borítékban „Pályázat mezőgazdasági haszonbérleti ingatlanra” 
megjelöléssel kell benyújtani a pályázat mellékletét képező adat-
lap kitöltésével. Minden pályázó csak egy parcellára nyújthat be 
kérelmet, de jelezheti, hogy melyik bérleményt fogadná el, ameny-
nyiben a megpályázott parcellára hely hiányában nem fogadják el 
a pályázatot. A pályázók között elsőbbséget élveznek a XI. kerületi 
lakosok, kertes ingatlannal nem rendelkezők, többgyermekes 
családok, a helyszín adottságainak megfelelő indoklást bemutató 
pályázók.  Nem pályázhat az a személy, aki nem rendelkezik buda-
pesti állandó bejelentett lakással, nem nagykorú, nem magyar ál-
lampolgár, már van haszonbérleti státusa. A sashegyi ingatlanokra 
vonatkozó szerződéskötés további feltétele a Sashegyi Természet-
védő és Kertbarát Egyesülethez történő belépés. A pályázatokat az 
Önkormányzat Vagyongazdálkodási Bizottsága a 2010. január hó-
napban megtartandó bizottsági ülésén értékeli. A pályázat nyer-
tese a haszonbérleti szerződést 2010. február 28. napjáig kötheti 
meg. KONZULTÁCIÓ: 2010. január 11-én (hétfő) 17 órakor. 
Helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 103-as szoba. 2010. január 13-án 
(szerda) 9 órakor. Helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 103-as szoba. 
Felvilágosítás a pályázatról a 381-1336 (Tóth Erika) telefonon kap-
ható. A BÉRLEMÉNYEK LISTÁJA ÉS AZ ADATLAP 
LETÖLTHETŐ A KÖVETKEZŐ LINKRŐL:
http://www.ujbuda.hu/payazat.reszlet.php?id=323

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
Vagyongazdálkodási Bizottsága (XI., Bocskai út 39–41.) kétfor-
dulós nyilvános pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulaj-
donú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A pályázatot zárt borítékban a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztá-
lyához (XI., Zsombolyai u. 5. II. em. 206-os szoba) kell benyújtani. A 
zárt borítékra rá kell írni: „Helyiségpályázat”.A PÁLYÁZAT BE-
NYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 2010. január 6. (szerda) 12 óra. 
A pályázat feltételeit a részletes pályázati kiírás tartalmazza, 
mely a pályázati lappal együtt átvehető a Budapest Főváros 

XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal va-
gyongazdálkodási osztályán (XI., Zsombolyai u. 5. II. em. 206-
os szoba), illetőleg letölthető az önkormányzat honlapjáról 
(www.ujbuda.hu). További információ kapható a 381-1312, 
381-1311 és a 372-4655-ös telefonszámon. 
Budapest, 2009. november 19.

Molnár Gyula, polgármester

Cím Alapterület (m2) Albetét száma Fekvése Műszaki állapota

Bartók Béla út 15/C 17 33 alagsor, lépcsőházi bejárat jó

Fehérvári 182. 33 (H2) utcai, földszint jó

Lágymányosi 6. 64 2 utcai, alagsor közepes

Tétényi 38/A 12 182 garázs közepes

Villányi út 6. 42 6 iroda rossz

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
egyfordulós nyilvános licit útján felajánlja megvételre az 
alábbi felépítményes ingatlanát

VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS

AZ INGATLAN JELLEMZŐI: Az ingatlanon lévő, korábban okta-
tási célra bérbe adott épület tetőszerkezetének egy része 2008. augusztus 
hónapban leégett, emiatt rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná 
vált.  A 45/2006./XI.ÖK./XII.18./ számú. rendelettel jóváhagyott KSZT 
előírásait kell figyelembe venni a beépítés során. A rendelet az Önkor-
mányzat www.ujbuda.hu honlapjáról letölthető.  Övezeti besorolás: 
L7-XI/10, az ingatlanon létesíthető felépítmény fő funkciója intézményi 
épület.  Az ingatlanra az 1991. évi XXXIII. tv. 39.§ /2/ bek. alapján a 
Fővárosi Önkormányzat elővásárlási joggal rendelkezik. A megkötendő 
adásvételi szerződés hatálybalépésének egyik feltétele az elővásárlásra 
jogosultnak az elővásárlási jogról történő lemondása. BEÉPÍTÉS LE-
HETŐSÉGE: beépíthetőség: 50%  szintterületi mutató: 2,8  épít-
ménymagasság: 7,5–15 méter  legkisebb telekméret: 1500 m2  mi-
nimális zöldfelület: 35%. Az ingatlan megtekinthető előzetes telefonos 
időpont-egyeztetés után (Zöld Márton 372-46-55). EGYÉB FELTÉ-
TELEK: Induló ár 400 000 000 Ft. A vételár áfatételt nem tartalmaz.  
A versenytárgyaláson történő részvétel feltétele 30 mFt összegű ajánlati 
biztosíték (bánatpénz) előzetes megfizetése, melyre vonatkozó befizeté-
si csekk a Városüzemeltetési Igazgatóság vagyongazdálkodási osztályán 
beszerezhető, illetve átutalással is teljesíthető az alábbi bankszámla 

számára: OTP Bank Rt. 11784009-15511001 (közlemény rovatban fel kell 
tüntetni: „bánatpénz a 1918/37 hrsz-ú ingatlan pályázata” tárgyában). 
A versenytárgyaláson nem nyert pályázók részére az ajánlati biztosíték 
a versenytárgyalást követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Nyertes 
pályázó esetén az ajánlati biztosíték a vételárba történő beszámítással 
annak részét képezi.  A versenytárgyaláson devizabelföldi és -külföldi 
természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági 
társaság, egyéni vállalkozó, vagy ezek konzorciuma vehet részt.  Ha a 
pályázó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a 
versenytárgyaláson be kell mutatni a 30 napnál nem régebbi cégkivona-
tot és a cég képviseletére jogosult aláírási címpéldányát. Egyéni vállalko-
zó esetén a vállalkozói engedély hiteles másolatát. Természetes személy 
esetén a természetes személy személyi adatait.   A konzorciumban 
pályázóknak be kell mutatniuk a közöttük létrejött megállapodást, mely-
nek ki kell térnie arra, hogy a tagok felelőssége egyetemleges, továbbá 
meg kell jelölniük meghatalmazással eljáró képviselőjük nevét.  Fizetés 
módja: A vételárat egy összegben banki átutalással a szerződés hatályba-
lépését követő 15 napon belül kell megfizetni. 
A VERSENYTÁRGYALÁS IDŐPONTJA: 2009. december 21. 
14 óra. A VERSENYTÁRGYALÁS HELYE: XI., Zsombolyai u. 5. 
III. em. 304-es tárgyaló. 
A VERSENYTÁRGYALÁSON A LICITLÉPCSŐ: 500 000 Ft. 
Az adásvételi szerződést legkésőbb a versenytárgyalást követő 15 napon 
belül meg kell kötni.
Bővebb felvilágosítás az ingatlanról a 381-1309 telefonon kapható.

Megnevezés Hrsz Terület  
(m2) Induló ár

Bp. XI., Nagyszeben tér 3. 1918/37 4878 400 mFt

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AZ INGATLAN JELLEMZŐI: Beépített hasznos alapterület: 
1492 nm. Piac nettó területe: 2665 nm.  A bérbeadói feladatokat 
az Önkormányzat megbízásából a BUDA-HOLD Kft. látja el. A bérlők 
többségének bérleti szerződése 1 évre mondható fel.  Cserére szo-
rulnak a külső-belső közművezetékek, nyílászárók. Megoldandó az 
épület hőszigetelése stb.  Övezeti besorolás: A XI. kerületi Városren-
dezési és Építészeti Szabályzat (KVSZ) szerint I-XI/K Közepes intenzi-
tású, vegyes beépítésű intézményterület. Az ingatlanra jelenleg nincs 
hatályos KSZT. Új KSZT készült, jóváhagyása folyamatban van. Az új 
KSZT a környező közterületből történő kivonással a piac épületéhez 
kb. 5200 nm nagyságú telek kialakítását teszi lehetővé. EGYÉB 
FELTÉTELEK: Pályázni olyan programmal lehet, ami tartalmaz-
za az épületegyüttes teljes felújítását, esetleg bővítését a tervezett 
ráfordítások összegének, a bérlet időtartamának és a megajánlott 
bérleti díj mértékének megjelölésével.  Bérlő köteles az élő bérleti 
szerződéseket átvállalni az azokhoz kapcsolódó jogokkal és kötele-
zettségekkel együtt. Az egyes helyiségekre kiadott használatbavéte-
li, illetve működési engedélytől eltérő hasznosítás esetén a használati 
mód megváltoztatására hatósági engedélyt kell kérni, melyek be-
szerzése a bérlő feladata.  Pályázó jogosult a bérlet időtartama alatt 
a megüresedő helyiségeket albérletbe adni.  A pályázathoz csatolni 
kell a vállalt értéknövelő beruházások finanszírozásához szükséges 
pénzeszközök rendelkezésre állásával kapcsolatos banki igazolá-
sokat.  A pályázat érvényességének feltétele 2 000 000 Ft összegű 
ajánlati biztosíték (bánatpénz) előzetes megfizetése.  Az elbírálás 
során előnyben részesül az a pályázó, aki a létesítményen jelentősebb 
összegű beruházási munkákat kíván végrehajtani, és funkcionálisan 
a kerület és a környék lakossága számára kedvezőbb tevékenységet 
kíván az ingatlanban végezni, továbbá a fizetendő bérleti díjra, 
bérleti időtartamra és a bérbeszámításra vonatkozóan a legkedve-
zőbb ajánlatot teszi. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK 
HATÁRIDEJE: 2010. január 11. (hétfő) 12 óra. A pályázatokat az 
Önkormányzat Vagyongazdálkodási Bizottsága értékeli. Amennyiben 
az ajánlatok közötti csekély eltérés indokolja, a Vagyongazdálkodási 
Bizottság a legkedvezőbb ajánlattevőket versenytárgyalásra hív-
hatja. A Vagyongazdálkodási Bizottság fenntartja azon jogát, hogy 
a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. Bővebb 
felvilágosítás az ingatlanról a 381-1309 telefonon kapható. A pályá-
zati kiírás teljes szövege, valamint a 34/2003./XI.ÖK/X.21./ számú 
rendelet (KVSZ) az Önkormányzat www.ujbuda.hu honlapjáról 
letölthető. 

A Budapest Főváros XI. Kerület 
Újbuda Önkormányzata 
kétfordulós pályázat útján 
felajánlja hosszú távú bérbe-
vételre az alábbi ingatlanát:

Megnevezés Hrsz Terület  
(m2) Funkció

Bp. XI., Fehérvári út 213. 43015/7 2847 Piac

Önkormányzati 
felhívások
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Az újbudai 60+ program 
hírei és rendezvényei

A Színházjáró program jegyei 
átvehetők a 60+ klubban!

Útifilm-vetítések 
DECEMBER 8. 16.00 Spanyolországról 
(Budafoki út 12.), DECEMBER 16. 16.00  
Olaszország és Ausztria (Bocskai út 
43–45.), DECEMBER 18. 16.00 Itália (Kis-
újszállás u.10.)

Internetoktatás 
IDŐPONT: december 8–17. 13.00–15.30
HELYSZÍN: Irinyi út 42. (BME Schönherz 
Kollégium) I. em. hallgatói oktatóte-
rem. 

Karácsonyi versek, történetek 
Mindenki magával hozhatja legked-

vesebb karácsonyi dalait, és ha kedvet 
érez, elmondhatja, hogyan készül az 
ünnepekre vagy elmesélheti kedvenc 
karácsonyi történetét! 
IDŐPONT: december 9. 16.00 
HELYSZÍN: Bocskai út 43–45. 

Felolvasó délután 
IDŐPONT: december 10. 16.00 
HELYSZÍN: Keveháza u. 6. (INO) 

Filmvetítés: A karácsony fényei
IDŐPONT: december 10. 14.30 
HELYSZÍN: Újbuda 60+ programközpont 
(Zsombolyai u. 6.)

DECEMBER 5., SZOMBAT
Érd – Séta és múzeumlátogatás. Talál-
kozó: 7.45, Déli p.u. pénztárak. Túra-
vezető: Király Lajos (TTE) 06-23-361-
101
DECEMBER 6., VASÁRNAP
Múzeumlátogatás, vagy séta a Budai 
hegyekben. Találkozó: 9.30, Szépvöl-
gyi úti buszvégállomás. Túravezető: 
Szopják Mária (Solidaritás) 209-4474
DECEMBER 6., VASÁRNAP
Mikulás túra 
Adyliget–Vöröspocsolyás hát–Nagy-
kovácsi. Találkozó: 9.00, Moszkva tér 
Túravezető: Somóczi Szilvia (TTE) 
316-7423
DECEMBER 12., SZOMBAT
Sétatúrák az időjárástól függően Talál-
kozó: 8.45, Moszkva tér 61-es vill. mh.
Túravezető: Bartha Gyula (Bakancsos 
Kör) 206-3854
DECEMBER 13., VASÁRNAP
Normafa–Makkosmária–János hegy– 
Szépjuhászné. Találkozó: 9 óra Moszk-
va tér  Túravezető: Somóczi Szilvia 
(TTE) 316-7423
DECEMBER 19., SZOMBAT
Sétatúrák az időjárástól függően Talál-
kozó: 8.45, Moszkva tér 61-es vill. mh.
Túravezető: Bartha Gyula (Bakancsos 
Kör) 206-3854
DECEMBER 19., SZOMBAT
Vajdahunyad vár Találkozó: 10 órakor 
a Hősök terén, a földalatti megállójá-
ban. Túravezető: Bán Andrásné (CA-
OLA-ALFA) 06-30-4926026

DECEMBER 20., VASÁRNAP
Hűvösvölgy–Hármashatárhegy–Fe-
nyőgyöngye. Találkozó: 9.00, Moszkva 
tér. Túravezető: Somóczi Szilvia (TTE) 
316-7423
DECEMBER 26., SZOMBAT
Sétatúrák az időjárástól függően Talál-
kozó: 8.45, Moszkva tér 61-es vill. mh.
Túravezető: Bartha Gyula (Bakancsos 
Kör) 206-3854
DECEMBER 28., HÉTFŐ
Piliscsaba–Kőrisvölgy–Pilisszentiván 
Gyémánt Fogadó
Találkozó: 9.00, Nyugati p.u. pénztár-
csarnok 
Túravezető: Tari József (Műanyag SC) 
06-30-539-4767

Ajánlott öltözet: réteges, az időjárásnak 
megfelelő, szükség esetén esőkabát; 
bokatartó cipő, vagy bakancs; tízórai 
és víz vagy üdítőital.

EZEN KÍVÜL RENDSZERES PROGRAMOK:
- Az Olajipari Természetbarát SE min-
den szerdán nyílt túrát rendez a nyug-
díjasok részére! Találkozó: 7.20-kor 
a Moszkva téri óra alatt. Túravezető: 
Kremser Ferenc  (Tel.:06-30-5608042)
- A Természetvédők Turista Egyesü-
lete 4., 11.,18. és 25-én, szerdán nyílt 
túrát rendez a nyugdíjasok részére a 
Budai hegységbe. Találkozó: 9 órakor 
a Moszkva téri óra alatt. Túravezető: 
Somóczi Szilvia (TTE) 06-70-2075374

Az áruk és szolgáltatások piaca eddig 
legnagyobb részt a jól bevált 18–49 
éves korosztályt célozta meg terméke-
ivel. Az emberi életciklus e fölötti sza-
kaszait jobbára figyelmen kívül hagyó 
üzletpolitika azonban az öregedő társa-
dalom jelensége miatt új kihívások elé 
néz. Ezt ismerték fel a Nyugdíjas EXPO 
szervezői, akik a SYMA Csarnok kiállító-
termébe minden olyan céget, szerveze-
tet vagy önkormányzatot meghívtak, 
amelyek a jobb élet lehetőségét kínál-
ják a 60 éven felüliek számára.

Népszámlálási adatok szerint ma Magyar-
országon mintegy hárommillió ember töl-
tötte be a hatvanadik életévét. Számukra 
véget értek vagy hamarosan véget érnek a 
munkával eltöltött évek, ez azonban nem 
jelenti azt, hogy életük aktív szakasza is 
lezárult. Többen közülük továbbra is dol-
goznak, kiveszik részüket a családi mun-
kamegosztásból, utaznak, sportolnak és 
nyitottak a világ újdonságaira.

Elsősorban nekik szólt a Nyugdíjas EX-
PO, de a szervezők azt szeretnék, ha minél 
több időskorú ismerné fel, hogy szabad-
idejüket tartalmasabban is eltölthetik, és 
hogy több a nekik szóló program, mint 
azt elsőre gondolnák. A SYMA Csarnok 
1200 nm-es kiállító területén a látogatók 
megismerkedhettek számos olyan szolgál-
tatással és termékkel, amelyek az egészség 
megőrzését, az életminőség megtartását 
teszik lehetővé, de az érdeklődők kedvez-
ményes gyógyüdülési ajánlatok közül is 
válogathattak. 

Az EXPO-n a vendégek gyógyászati se-
gédeszközöket vásárolhattak, ingyenes 
masszírozáson, szem- és hallásvizsgála-
ton, valamint egészségügyi szűréseken 
vehettek részt. Ezek mellett még bankok is 
megjelentek a kiállításon az idősebb kor-
osztálynak szóló pénzügyi termékeikkel. 
Az idősügyi szervezetek számos érdekes 
szakmai és közönségprogrammal készül-
tek az eseményre, így a jelenlévők termék-

bemutatókat, életmódtanácsokat és egy 
bűnmegelőzési előadást is meghallgathat-
tak. – Szinte az összes vizsgálatot végigjár-
tam, és olyan lehetőségekről meséltek ne-
kem a standoknál, amelyekről eddig nem 
is hallottam – számolt be tapasztalatairól a 
hetvenes éveiben járó Hangácsi Jánosné. 
 A kiállítást Molnár Gyula, a kerület 
polgármestere nyitotta meg. Elmondta, a 
megtisztelő felkérést annak is köszönheti, 
hogy Újbuda ebben az évben nyerte el az 
Idősbarát Önkormányzat Díjat. – Rend-
kívül jó ötletnek tartom a rendezvényt, 
hiszen talán külön úton, de az említett 
korosztály is egy új típusú aktivitás felé 
halad. Lehet, hogy kevesebbet váltanak 
fogkrémet vagy cserélnek autót, de az idő-
sek egyre inkább nyitottá válnak új dolgok 
kipróbálására – vélekedett a polgármester. 
Természetesen az annak idején úttörő 
kezdeményezésként indult 60+ program 
pavilonja is helyet kapott a Nyugdíjas 
EXPO-n, ahol a látogatók tájékoztatást 
kaphattak a 60+ kártyával igénybe ve-
hető kedvezményekről, az időseknek 
szóló programokról, a vállalkozó ked-
vűek pedig a szobai petanque játékot 
is kipróbálhatták. 
 Az esemény egyik díszvendégeként 
Pécsi Ildikó színművésznőt köszöntötték, 
aki a nagyközönség előtt elmondta, közel 
70 évével maga is az új célcsoportba tarto-
zik, és örömmel tapasztalja, hogy végre ezt 
a korosztályt is elkezdték értékelni. – Már 
az ókori társadalmakban is nagy tisztelet-
nek örvendett a „vének tanácsa”, hiszen 
lehet, hogy ők már nem futottak olyan 
gyorsan, de a közösség sokra tartotta az 
életük során felhalmozott tudást és böl-
csességet – jelentette ki a művésznő. 
 Pécsi Ildikó hozzátette, egyik em-
lékezetes élményeként tartja számon az 
újbudai Szenior Ki Mit Tud? tehetség-
kutató versenyen való szereplését zsűri-
ként, ahol tisztes korú emberek fiatalokat 
megszégyenítő teljesítményt nyújtottak 
a színpadon.

T. D.

Számos új szolgáltatással ismerkedhettek meg a nyugdíjasok.

Nyugdíjas EXPO a SYMA Csarnokban

A piac az idősekre is felfigyelt

Dr. Nyíri László és Urbán Jolán megerősítik 50 évvel ezelőtti esküjüket

Évtizedek Újbudán
Tisztelgés a szépkorúak előtt

Szegvári Lajos és neje

Saját e-mail címet és ingyenes postafió-
kot kapnak az Újbuda 60+ kártyatulaj-
donosok. Az elektronikus levelezéssel 
és internetezéssel új típusú közösségi 
kapcsolatok alakíthatók ki, valamint 
elérhetővé válik a világháló. A kártyatu-
lajdonosok térítésmentesen használhat-
ják az internetet a közösségi házakban. 

Újbuda Önkormányzata annak a meg-
közelítőleg 7000 hatvan év feletti kerületi 
polgárnak hozta létre december elsejével 
a saját e-mail címet, aki már igényelte az 
Újbuda 60+ kedvezménykártyát. Termé-
szetesen azok, akik ezután csatlakoznak 
a programhoz, kártyájukkal együtt az 
e-mail címüket is megkapják. 
 A kártyatulajdonosok negyede eddig 
is rendelkezett saját e-mail címmel, az 
Önkormányzat azt reméli, hogy ezáltal az 

idősebb lakosság körében tovább fog nőni 
az aktív internetezők aránya. Nem elérhe-
tetlen a program azoknak sem, akik kör-
nyezetében nincsen világhálóra kapcsolt 
számítógép, hiszen az újbudai közösségi 
házakban ingyenesen, segítséggel hasz-
nálhatják az internetet. Az elektronikus 
postaládákat a www.ujbudamail.hu web-
oldalon keresztül lehet megnyitni. 
 Az Újbuda 60+ program egyik fon-
tos célkitűzése, hogy az idősebb emberek 
se szoruljanak ki a társadalmi életből. Az 
aktív közösségi léthez és a jól informált-
sághoz nyújt segítséget az internetezés 
és az elektronikus levelezés lehetősége. A 
programalkotók ezzel a baráti és civil kap-
csolatok erősödését, létrejöttét is támogat-
ni kívánják.

További információk: Újbuda 60+ 
Domonkos Csaba 06 (30)335 5612

E-mail cím a 60+ 
kártyatulajdonosoknak

Levele érkezett!

A Színházjáró program alábbi előadásaira lehet je-
gyeket átvenni. A korábbi gyakorlathoz ha-
sonlóan egy-egy előadásra a jegyeket 
meghatározott napon lehet átvenni. 
Amennyiben a meghirdetett napon 
Önök a jegyet nem tudják átvenni, de 
az adott napon az előadást meg kívánják 
tekinteni, kérjük, jelezzék e-mailen vagy te-
lefonon a 06-1- 372-4636-os telefonszámon. 
A jegyeket érkezési sorrendben lehet átvenni, 
előfoglalásokat nem tudunk figyelembe venni. 

A Színházjáró program alábbi előadásaira 
lehet jegyeket átvenni: 
1. BÉRLET: Az Imádok férjhez menni (Játékszín) ja-
nuár 21-i előadásra a jegyek átvehetők január 14-én. 
A Bunbury (Radnóti Színház) január 19-i előadására 
jegyek átvehetők január  11-én. 
2. BÉRLET: A Sylvia (Vígszínház) január 27-i 
előadására a jegyek átvehetők január 18-án. A 

Menyasszonytánc (Operett Színház) 
január 28-i előadásra a jegyek január 
19-én vehetők át.  
3. BÉRLET: A Tündérlaki Lányok 

(Vígszínház) január 9-i előadásra a 
jegyeket január 4-én lehet átvenni.

4. BÉRLET: az Édes bosszú (Játékszín) 
január 10-i előadásra a jegyeket január 

4-én lehet átvenni. 

A bérletekben szereplő előadásokat a színházak több 
alkalommal tűzik műsorra. Egy-egy előadásra csak 
30-70 jegyet adnak, azért, hogy legyen Önöknek 
választási lehetősége a dátumok között.
Aki rendelkezik bérlettel, annak mindenképpen biz-
tosítjuk a jegyeket az abban szereplő összes előadásra 
a 2010. májusig tartó színházi évad során!
Az Újbuda 60+ Klub és Programközpont (Zsombolyai 
utca 6, a TIT épületében) nyitva tartása: 
munkanapokon 9–14 óra.

220-an vettek részt az ünnepi vacsorán

Decemberi természetjárás
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Idén a Budapesti Műszaki Egyetem 
aulájában rendezték meg az immár 
hagyománnyá vált Évtizedek Újbudán 
elnevezésű ünnepséget. Az eseményre 
azokat az időseket hívták meg, akik 
a kerületben születtek, és hosszú 
évtizedek óta itt is élnek. A rendezvé-
nyen olyan házaspárok is tiszteletüket 
tették, akik a polgármester előtt erősí-
tették meg 50-60 évvel ezelőtt kötött 
esküvőjüket.

A rendezvény sikerét mutatja, hogy az 
egy évvel ezelőtti ünnepséghez képest 
ez évben százzal többen, vagyis 220-an 
vettek részt a Műszaki Egyetemen tartott 
november 21-i eseményen. Molnár Gyula 
polgármester nyitóbeszédében arra he-
lyezte a hangsúlyt, hogy a múlt tisztelete 
nélkül a jelenben sem lehetünk sikeresek. 
– Nagyon fontos, hogy legyenek gyöke-
reink, amelyek erősítenek bennünket. 
Újbuda is épít az elmúlt 75 évére, ennek is 
köszönhetjük, hogy képesek vagyunk az 
állandó megújulásra – tette hozzá.
 Azt is elmondta, fiatalkorában megha-
tározó élmény volt számára, amint a ruga-
nyos léptű, őszes halántékú nyugati turisták 
leugrottak a buszról, lefényképezték a Hő-

sök terét és a Halászbástyát, aztán beültek 
egy jó étterembe vacsorázni, beszélgetni. 
Ezzel az életminőséggel szemben a mi nagy-
szüleinknek a munkahely elhagyása után a 
világ is beszűkült. – Ezt a világot szeretnénk 

mi kinyitni a 60+ program segítségével – je-
lentette ki Újbuda első embere.
 A díjazottak között olyan idősek sze-
repeltek, akik 50-60 éve, vagy éppen szüle-
tésük óta élnek a XI. kerületben, de azok is 
megkapták az okleveleket és a hozzátarto-
zó Évtizedek-jelvényt, akik Újbudán sze-
rezték meg diplomájukat. Az est rekorde-
reként Gálházi Imrénét köszöntötték, aki 
születése óta, azaz 102 éve kerületi lakos. 
Az ünnepségen a polgármester arany- és 
gyémántlakodalmas házaspárokat adott 
újra össze, akik 50-60 évvel ezelőtt tett es-
küjüket szerették volna megerősíteni. 
 A 82 éves Szegvári Lajos és neje is úgy 
döntött, 58 évi együttlét után frigyüket újra 
szentesítik. A már dédunokákkal is büsz-
kélkedő házaspár arról mesélt, hogy 1951-
ben, mikor a kerületbe költöztek, a Karinthy 
Frigyes út 4. szám alatti lakásuk környékén 
még egészen más volt az élet. Ez az út ak-
kor még telis-tele volt vadgesztenyefákkal, 
melyek mindig enyhülést hoztak a tikkasz-
tó nyári napok alatt, emlékezett vissza a 
régi időkre Lajos bácsi. Arra a kérdésünk-
re, hogy minek köszönhetik, hogy együtt 
tölthették el a szép évtizedeket a Szegvári 
házaspár csak annyit mondott, a szeretet 
minden nehézségen átsegítette őket.

T. D.
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Mérhető lesz-e valamikor az ország boldogságszintje? 

Régóta kutatják a világban, vajon min 
múlik az emberek boldogsága? Vajon 
külső tényezők, avagy kizárólag szub-
jektív feltételek határozzák meg azt, 
hogyan érezzük magunkat általában? 
Egyebek mellett ezekre a kérdésekre 
kerestek választ a boldogságindexről 
szóló beszélgetéssorozat második 
fordulójában, amelynek házigazdája 
ezúttal is Kupper András országgyűlési 
képviselő volt.

Legutóbb Sarkozy francia elnök kezde-
ményezte, hogy a nemzetközi szervezetek 
módosítsák a gazdasági és társadalmi tel-
jesítmény mérésére szolgáló indikátorai-
kat. A világ számos más pontján is megfo-

galmazták már, hogy pusztán a termelési 
eredmények nem arányosak az emberek 
elégedettségével, vagyis a GDP nem alkal-
mas egy ország állapotának leírására. No-
ha erről az indexről sokan gondolkodnak 
világszerte, eddig nem sikerült azt meg-
alkotni. Ez persze nem azt jelenti, hogy 
semmilyen eredmény nem született ebben 
a témában, hiszen miközben kutatják, az 
emberek mitől boldogok egy társadalom-
ban, egyre többen beszélnek arról, milyen 
receptek léteznek a boldogulásra. 
 Kupper András országgyűlési képvi-
selő teológusokat, közgazdászokat, pszi-
chológusokat, művészeket ültet egy asz-
talhoz a boldogságindex kapcsán. Mint 
mondja, közvetve azt szeretné elérni, hogy 
a politika számára az emberek közérzete 
és boldogulása legyen a mérce, és ehhez 

OKTATÁS6 ÚJBUDA 2009. DECEMBER 9.

„Tegyük könnyebbé az iskolatáskát 
– Örömmel az iskolába, óvodába” 
– ez volt a mottója annak a közokta-
tási konferenciának, amelyet a Budai 
Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban 
tartottak a kerületi önkormányzat és 
az Újbudai Pedagógiai Intézet közös 
szervezésében. 

A pedagógusok szakmai előadásokon 
sajátíthatták el a legújabb módszertani 
ismereteket, a digitális tábla használatát, 
vagy éppen a környezetbarát viselkedésre 
nevelés módszereit. Az előadások során a 
sérült gyerekek integrálása, a toleranciára 
nevelés, valamint a gyermeki kreativitás 
fejlesztése is szóba került. 
 A konferenciát megnyitó Bács Már-
ton alpolgármester lapunknak elmondta, 
konkrét eredményei vannak ennek az ösz-
szejövetelnek. 
 – Amikor annak idején először hoz-
tam szóba a kerületben az interaktív tábla 
használatának lehetőségét, amely radikáli-
san változtathatja meg az iskolai nevelést, a 
pedagógusok nem fogadták kitörő lelkese-
déssel a merésznek tűnő ötletet. Ebben az 

évben azonban már minden iskolánkban 
legalább két digitális táblát használnak a 
tanárok - számolt be tapasztalatairól az 
alpolgármester.
 A nyitóelőadást Ranschburg Jenő pro-
fesszor tartotta, aki arra hívta fel a figyel-
met, egyre több a nehezen kezelhető fiatal, 
akivel feltétlenül foglalkozni kell, ezért 
különösen fontos, hogy a pedagógia mód-
szertanát, világképét azokhoz a gyerekek-
hez igazítsuk, akiket tanítunk. Ranschburg 
arra is kitért, a szülők és tanárok gyakran 
hiperaktívnak értékelik az izgő-mozgó, 
dekoncentrált gyermeket, pedig az egyre 
gyakoribb jelenség nem feltétlenül kóros. A 
professzor úgy véli, a mai gyerekek mozgé-
konyabbak, figyelmük szétszórtabb, ezért 
ezeket az új sajátosságokat be kell építeni a 
pedagógia gyakorlatába. Ranschburg sze-
rint a gyermekek személyiségtípusai meg-
feleltethetők a Micimackó karaktereinek. A 
jó szándékú, de állandóan nyüzsgő Tigrist, 
a szórakozott, álmodozó Micimackót és az 
elhatározásait mindenáron keresztülvivő, 
perfekcionista Nyuszit mind-mind típusa 
szerint kell kezelni.

T. D.

A holnap iskolája
Második újbudai közoktatási konferencia

A tanulókhoz kell igazítani a pedagógia módszertanát

Egy mai diáknak ugyanarra van szük-
sége, mint egy huszonöt évvel ezelőtti 
kisiskolásnak: biztonságra, nyuga-
lomra és szeretetre, mondja Homolay 
Károly, a jövőre 140 éves Gárdonyi 
Géza Általános Iskola igazgatója. A 
szinte percről percre változó világban 
az iskola változatlanul a maradandó 
értékek átadásának színhelye.

 Buda patinás általános iskolájában nem 
ismerik a csökkenő gyermeklétszám fogal-
mát. Minek tulajdonítja a folyamatos túlje-
lentkezést?

Talán főként azzal vívjuk ki a megbe-
csülést, hogy bármerre fordul is a világ, 
nálunk az értékrend és nevelési elvek 
változatlanul továbbélnek. Az a tapasz-
talatunk, hogy minél kiszámíthatatla-
nabb a külvilág, annál nagyobb igény 
van a kiszámíthatóságra, szülőben, gyer-
mekben egyaránt. Nálunk ez szerencsére 
megvan, őrizzük is. Iskolánk alapításko-
ri elve változatlan, eszerint az általános 
iskola feladata elsősorban a nevelés, a ta-
nítás. Szerepünk, hogy életre neveljünk, 
hogy biztos alapokat, tudást adjunk át a 
gyerekeknek. Ugyanakkor életünket a 
maradandó értékek alapján éljük, meg-
tanítjuk diákjainknak az együttélés sza-
bályait, a kötelességtudatot, a szülők, a 
pedagógusok, nem utolsósorban az egy-
más iránti tiszteletet. 

 Sok a vita a különböző nevelési módszerek 
körül. Önöknél mi a – ha lehet így fogal-
mazni – főszabály?

A családnál kellene kezdenem, amelynek 
szerepe nem pótolható. Ahogyan otthon 
élnek a szülők, ahogyan beszélgetnek, 
vagy éppen nem, ahogyan ők példát mu-
tatnak, azt a gyermek megtanulja. Mi-
vel tizennyolc éve – amióta a Gárdonyi 
igazgatója vagyok – napi kapcsolatom 
van a szülőkkel, tudom, hogy nagyon 
leterheltek. Mégiscsak egyet mondha-
tok: időt kell szánni a gyermekre, a kö-
zös élményekre, a közös feladatokra. Az 
együttlétet nem lehet kiváltani semmivel, 
sem gépekkel, sem bébiszitterrel. Egész 
egyszerűen azért, mert az a határtalan 
szeretet, amelyet a szülő érez gyermeke 
iránt, képes igazán segítségül lenni akkor, 
amikor valami olyasmire kellene a gyer-
meket megtanítani vagy rászoktatni, ami 
elsőre nem tetszik neki. Ilyen a rendrakás, 
vagy az, hogy ha kapok egy feladatot, azt 
kötelességem elvégeznem. Erre építhet az 
iskola, ha ez az alap hiányzik, nagyon ne-
héz a dolgunk.

 Hogyan egyeztethető össze az iskolai élet 
azzal a sokszínű, sokszor negatív hatással, 
amit a mai gyerekek óhatatlanul megis-
mernek?

Igen jelentős szerep hárul a pedagógusok-
ra, akiknek nem csupán az a feladatuk, 
hogy példát mutassanak, hanem az is, 
hogy varázsos kisugárzásukkal felkeltsék, 
fenntartsák a gyermekek érdeklődését. 
Persze a tanároknak nem feladata felven-
ni a versenyt a számítógépes játékokkal. 
Annyiféle és olyan gyors az információ, 
amely éri a gyerekeket, hogy talán még 
fontosabb megtanítani őket a koncent-

Évnyitók, évzárók, ballagások  – az ünnepek színhelye itt is az udvar 

rálásra, a tanulásra. Az a tapasztalatunk, 
hogy egy mai diáknak ugyanarra van 
szüksége, mint egy huszonöt évvel ezelőtti 
kisiskolásnak. A korlátok nem csupán gá-
tolnak, biztonságot is adnak, nekik lehet 
támaszkodni. A gyermek kiegyensúlyo-
zott fejlődéséhez nagyon nagy szükség 
van arra, hogy tudja, mit lehet, meddig 
mehet el, hogyan tegyen dolgokat. Emel-
lett a nyugalom és a szeretet a másik két 
varázsszó. A modern tanítási kiegészítő 
eszközök, amelyek szintén fontosak, csak 
ezután jöhetnek. 

Szeifried Adél 

Jövőre 140 éves a Gárdonyi Géza Általános Iskola

Az együttlétet  
nem lehet kiváltani semmivel

Ha a falak mesélni tudnának... A 140 éves iskola folyosói generációkat láttak felnőni 

Három kerületi iskolában tartott rend-
hagyó énekórát a Muzsikás együttes. 
Az öt évvel ezelőtt útjára indított 
hagyomány mára országos sorozattá 
nőtte ki magát. Eddig több mint száz-
ezer gyerek kapott tőlük életre szóló 
zenei élményt. 

Kétszázhetven izgatott alsó tagozatos kis-
diák ül a Köbölkút utcai általános iskola 
tornatermében elhelyezett zsámolyokon. 
Hangszerrel a kézben bejönnek a Muzsi-
kás tagjai, és Sípos Mihály mindjárt egy 
erdélyi tánczenét ajánl „bemelegítésül”. 
A lassút szapora követi. Közben öntudat-
lanul mozdulnak a lábak, egyre több kéz 

A népzene magával ragadta a gyermekeket és a tanárokat

csapkodja a térdeket, csillogó szemek kö-
vetik a zenészek mozdulatait. Egyszer csak 
spontán tapsban törnek ki, ütemre járnak 
a csöpp kezek, és a nóta végéig együtt ma-
radnak, zenészek és gyermekek. 
 A tornateremben csoda történt. Szin-
te tapintani lehet a felszabadult örömöt, 
az önfeledt szabadságot. Ilyen rövid az 
út lélektől lélekig. A rendhagyó énekóra 
folytatódik, elhangzik néhány érdekesség 
a hangszerekről. Kiderül, hogy a gyimesi 
ütőgardon csak látszatra vonós, és még 
az is, hogy miért és hogyan áll össze egy 
valamirevaló falusi zenekar. És észrevét-
len az kultúrantropológiai tanítás a me-
sében, amelyből szó van eszkimókról és 

Rendhagyó énekóra a Muzsikással

Csoda a tornateremben
több ezer évvel ezelőtt élt őseinkről. Ők 
még táncoltak-énekeltek, ráadásul az élet 
minden helyzetében. Mert az énekszó az 
élet természetes része volt. Közös éneklés, 
és végül egy lakodalmi csujogató megta-
nulása és a zenekarral közös előadása zár-
ja a rendhagyó énekórát. Lányok és fiúk 
más-más végszóra csujogatnak, dobolnak, 
tapsolnak. Mosolygós arcok indulnak a 
következő órára. 
 – Reggelente egy dal eléneklése után 
más hangulatban indulhatna az oktatás, 
a tanulás – mondja az énekóra után Sípos 
Mihály, a Muzsikás hegedűse. Hozzáte-
szi, a legújabb pszichológiai kutatások is 
azt igazolják, hogy a gyermekeknél elké-
pesztően fontos szerepe van a dallamnak, 
ritmusnak. Mozgáskoordinációjuk, men-
tális fejlődésük, asszociációs képességük 
kialakulásában segít, miközben hozzá-
járul a lelki harmónia megteremtéséhez. 
Mindegy, hogy felnőttkorban természet-
tudománnyal vagy humán területtel fog-
lalkozik-e valaki, a zene egyaránt lénye-
ges mindenkinek. Az éneklés, különösen 
anyanyelven és ősi dallamokon, ritmu-
sokon alapuló éneklés közösségformáló, 
összetartó erejű, és ez minden korban 
alapvető lelki szükséglet. 
 A rendhagyó énekórák ötlete akkor 
született, amikor Sípos Mihály két fia 
még a Köböl diákja volt. Öt évvel ezelőtt 
itt tartották az első Muzsikás-énekórát, 
amely aztán szájról szájra terjedt, mint egy 
jó népdal. Ma már országszerte járják a 
sulikat, hogy életre szóló, valódi zenei él-
ménnyel ajándékozzák meg a tanulókat.

Sz. A.

kell a boldogságindex, amelynek létrejöt-
tével az adott kormányok valódi teljesít-
ménye is mérhetővé válna.
 A Tranzitban rendezett legutóbbi ta-
lálkozón a Gulágot megjárt 93 éves dr. 
Olofsson Placid atya bencés tanár mesélt 
a túlélés négy szabályáról. Ez a legnehe-
zebb helyzetben lévők számára is kiutat 
mutathat, hiszen az egyént lelki ellenál-
ló képességgel vértezi fel. Az első szabály 
szerint sosem szabad panaszkodni, mert 
az gyengíti az embert. A második szabály, 
hogy állhatatosan kell keresni az apró 
örömöket. A harmadik, és talán legnehe-
zebben tartható cél, hogy gyengeként is 
erősnek és büszkének kell lenni. A negye-
dik erőforrás pedig a hit, mert akinek van 

mibe kapaszkodni, 
minden szenvedést 
könnyebben visel. 
 Laár András 
zeneszerző szerint a 
boldogság kulcsa az 
ember saját létezé-
séhez való viszonyá-
ban rejlik, szemben 
a szenvedést okozó 
anyagi javak bir-
toklásával. Konkoly 
Thege Barna pszi-
chológus úgy véli, 
az egyén boldogsá-
ga nagyban múlik 
azon, mennyire bí-

zik a körülötte lévőkben, milyen a viszonya 
családtagjaival, és hogyan áll az ismeretlen 
emberekhez. Takács Dávid, aki közgaz-
dászként kutatja ezt a témát, úgy vélekedett, 
hogy addig senki nem várhat külső segítsé-
get a boldogsághoz, ameddig önmagában 
nem teremt békét, amíg nem ismeri meg és 
nem fogadja el saját természetét.
 Az asztalnál négy, egymástól korban, 
életútban és foglalkozásban is igen külön-
böző ember ült, de ha más útvonalon is, 
valamennyien elérkeztek ahhoz az alapfel-
vetéshez, hogy a boldogságkeresést önma-
gunk „átvilágításával” és megerősítésével 
kell kezdeni. Az egyének belső ereje pedig 
a közösségek, a társadalom szintjén is hat, 
vagyis jelentősen emeli a keresett boldog-
ságindexet.

Bárczy Andrea

GDP helyett boldogságindex 

Mérhető-e a nemzeti derű?
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Karácsonyi programok 
és szórakozás gyerekeknek 
december 11-13. 
és december 18-20. között!
Az Allee meséi gyerekeknek 
– színészek mesélnek
Bábszínház
Gyerek kórus
Kézműves foglalkozások

www.allee.hu
A_Ujbuda_140x210_F4.indd   2 11/24/09   1:46:24 PM

Idén is Superbrands 
kitűntetést nyert a Marks 
and Spencer, ami azt 
jelenti, hogy kollekcióival, 
üzletfilozófiájával nem-
csak a minőségi, hanem 
az érzelmi elvárásoknak is 
messzemenően megfelel. 
Amellett, hogy az angol 
üzletlánc Magyarorszá-
gon is az ízléses és kreatív 
stílust képviseli, a divat-
történet tudományos és 
környezetvédelmi újításai 
is hozzá köthetők.

Korábban a Marks and 
Spencer kizárólag az ele-
gáns és diszkrét vonulatot 
képviselte, ahogy az egy 
tradicionális angol divatke-
reskedelmi cégtől elvárható 
volt. Ennek megfelelően 
sokakban úgy élt ez a már-
kanév, hogy különösen igé-
nyes, ugyanakkor ennek 
megfelelően magas árak 
jellemzik. 
 – Ma már nem csupán 
lépést tartunk az aktuális 
piaci trendekkel, azt mond-
hatom, hogy minden irány-
ban bővítettük kínálatun-
kat – meséli a szembetűnő-
en energikus vezérigazgató 
asszony, Jüttner Katalin. – Az elegánstól a lezserig, 
a különleges méreteken át a különböző árkate-
góriákig szélesítettük a palettát. Ráadásul már 
nemcsak ruhákat, hanem illatszereket, a ruhatár 
ötletes kiegészítőit is megtalálják nálunk törzsvá-
sárlóink, és persze azok is, akik először jönnek el 
hozzánk.
 A Marks and Spencerben kapható ruhák több 
szempontból is érdekesek. A két- vagy többrészes 
öltözetek szabadon párosíthatók, például egy 

kosztüm esetében a szok-
nya és a blézer eltérő méret-
ben is megvehető. Ha mégis 
hosszú volna a nadrág vagy 
a szoknya, a cég varrónői 
ingyen végzik el a kiigazí-
tást. Különlegesek azok az 
újítások, amelyeket az üzlet-
lánc mögött álló angol vál-
lalat saját laboratóriumában 
fejlesztett ki. A szagot és iz-
zadságot megszüntető zok-
ni, a mosógépben mosható 
öltöny vagy nyakkendő va-
lódi kuriózumnak számít a 
modern öltözködésben. 
 A hölgyek számára 
olyan megoldásokat is kifej-
lesztettek, amelyekkel a ke-
bel mérete látszatra megvál-
toztatható, az úgynevezett 
minimiser kisebb, az ezzel 
ellentétes pedig nagyobb 
méretet kölcsönöz. Nem 
utolsósorban pedig széles 
választékot találunk azokból 
a ruhadarabokból, amelyek 
minőségükben a hagyomá-
nyosan magas színvonalat 
képviselik, áruk azonban a 
középkategóriába tartozik. 
A ruhakonszern mindezen 
felül kidolgozott egy kör-
nyezetvédelmi programot 
is, amellyel szintén élenjár a 

multinacionális társaságok között. 
 A Marks and Spencer – amely legújabb és leg-
nagyobb üzletét nemrégiben az Allee bevásárló-
központban nyitotta meg – találékony és hasznos 
ajándékötletekkel készült a karácsonyra, a férfi-
aknak például a nyakkendőtartók, csúszásmentes 
nadrágtartó fogasok, a hölgyeknek pedig a dísz-
dobozok, illatszerek kínálják magukat a kellemes 
környezetű Marks and Spencer üzletek polcain.

(x)

Olcsó ajándékötletek  
igényes vevőknek

Marks and Spencer már az Allee-ban is
A felújított és 
immár saját szín-
paddal rendelkező 
Budai Klub-Galéri-
ában ezúttal Alina 
Nelega, román 
kortárs írónő 
Améli sóhaja című 
monodrámáját 
mutatták be. A 
darabot Andresz 
Kati játssza, aki 70 
éves hajléktalan-
ból 16 éves úttörő 
koráig repül visz-
szafelé az időben, 
átvészelve a 20. 
század második 
felének történelmi 
megpróbáltatásait.

A szerző, Sulyok Gábor művében az ENSZ Biztonsági Tanácsának re-
formelképzeléseit világosítja meg számunkra, amely a kezdetektől 2008. 
szeptemberéig határozza meg a szervezet megújításának irányvonalát. 
Már az előszóban kiemeli az író munkájának jelentőségét, amikor így 
fogalmaz: „A nemzetközi kapcsolatok történetében aligha találunk még 
olyan testületet, amely fennállása során annyi kritikát kapott és ilyen gya-
korisággal vetette fel a reform szükségességét.” A könyvről szóló ismer-
tető további részletei az ujbuda.hu-n olvashatók.
Complex Kiadó Jogi és Üzleti  Tartalomszolgáltató Kft.

Gosztony Alexandra

KÖNYVAJÁNLÓ

SULYOK GÁBOR:  
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági 

Tanácsa: összetétel, szavazás, reform

Améli sóhaja

„Egy nem különösebben hitbuzgó színész, aki falusi polgármester-
ként templomot épít. A tévériporter, aki élő példa arra, hogy sikeres 
emberként is lehet boldog szentségi házasságban élni. A szocialista 
politikus, aki abszurd világképnek tartja a materializmust – és jobb-
oldali társa, aki a Szovjetunióban mélyült el keresztény hitében... 
Művészek és orvosok, jogász, rabbi és számítógépes nyelvész; lelké-
szek és civilek, katolikusok és protestánsok. Huszonkét élethelyzet 
– ugyanennyi vallomás hivatásról és küldetésről, hitről, egyházról, 
útkeresésről, szenvedésről. Az emberlét csodája, ahogy mondani 
szokás: tabuk nélkül. Egyenes kérdések és őszinte, olykor megrendí-
tő válaszok. Kötetünkben olyan férfiakat és asszonyokat mutatunk 
be, akik hivatásuk avatott képviselőiként annak a világnak az erköl-
csi dilemmáiról is számot tudnak adni, amelyet hitelesen, illetve pár-
beszédre méltó módon képviselnek.” Ajánljuk az újbudaiaknak is a 
Heti Válasz Mit ad Isten? című interjúkötetét. 

Mit ad Isten? 

Jüttner Katalin
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Ezen a napon történt – december 9.
VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon született 
1934-ben Garas Dezső színművész. Vé-
szi Endre művében Gold Lajost alakí-
totta (Z, Z). 14. Pálcával ver. 15. USA-beli 
űrhajós (John). 16. Lóbetegség. 17. Tova. 
18. Főnemesi cím Angliában. 20. Tört-
rész. 22. Japán drámai műfaj. 23. Egykori 
vármegyénk. 25. Ellentétes kötőszó. 26. 
Éppen hogy. 28. … mays, a kukorica tu-
dományos neve. 30. Információ. 32. Rejt-
vény. 34. Éljenez. 36. Fenyőfajta. 38. Lom 
ikerszava. 39. Shakespeare egyik királya. 
40. Szereplő a Micimackóból. 42. Halk 
szavú, de csak a végén! 43. Az elején őgye-
leg! 44. 1953-ban ezen a napon született 
Dörner György színművész. 1986-ban 
játszott ebben a filmszatírában. 45. Ró-
mai 549. 46. Kehidakustány határai! 47. 
Múzeumból raboltat. 48. Tótfaluval egye-
sült. 49. Arcrész. 50. Hínáros közepe! 51. 
Kisebb vízfolyás. 52. Anyó. 55. Német 
popénekesnő. 57. Ellenértéke. 58. Londoni 
villamos. 59. Római szám és a duplája. 61. 
Nyájat hajt. 63. Nadrágtartozék. 64. Vízlá-
gyító- és tisztítószer. 67. Szemtermés. 68. 
A szabadba. 69. Sérülés. 71. Küzdőtér. 73. 
Mátrai hegy (NÁRÁD). 75. Garas Dezső 
1974-ben szerepelt ebben a TV-filmben 
(A, D, R).
FÜGGŐLEGES: 1. Mikszáth Kálmán műve. 
1968-ban játékfilm készült belőle Ga-
ras Dezső szereplésével, majd később a 
kecskeméti Katona József Színházban 
Dörner György játszott benne sikerrel 
(S, Ö). 2. Kérdőszó. 3. Oda-vissza: motor-
fajta. 4. Semmikor. 5. Detektív megérzése. 
6. Súgólyuk! 7. Felhő centruma! 8. Műsort 
közvetít. 9. Mártás. 10. Kén, nitrogén és 

oxigén vegyjele. 11. Motívum. 12. Afri-
kai ország. 13. 1934-ben ezen a napon 
született Judi Dench brit színésznő. 
1992-ben szerepelt ebben a TV-filmben 
(M, Z). 19. Simple …, angol popzenekar. 
21. Vitéz. 23. Ifjúsági írónk (Sándor). 24. 
Bölcs király Izraelben. 27. Mutatószó. 29. 
Keverék. 31. Garas Dezső ebben a Rejtő 
Jenő darabban címszerepet alakított. 
33. Árvita. 35. Kiejtett betű. 37. Garas 
Dezső Kander-Masteroff művében Herr 
Schultz alakját formálta. 40. Formal-
dehid része! 41. CLT. 42. Ezen a napon 
született John Cassavetes görög–ameri-
kai színész, rendező. 1982-ben szerepelt 
ebben a Mazursky rendezte filmben. 44. 
Tej, angolul (MILK). 45. Dátumoz. 47. 
1953-ban ezen a napon született John 
Malkovich amerikai színész, filmren-
dező. Ezt a 2006-os filmet színészként 
jegyzi. 48. Tantál vegyjele. 49. Részben 
bánatos! 51. Dél-amerikai folyam. 53. Vi-
tatkozik. 54. Tévesen jegyzé. 56. Garas 
Dezső 1965-ös játékfilmje. 60. Csopor-
tos Életbiztosítás, röv. 62. Egyenlő. 65. 
Színskála-típus. 66. ÓNK. 68. Tatár mél-
tóság. 70. Szomorúság. 72. Antal Imre. 74. 
Romhány határai! BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1., 
44., 75., függ., 1., 13., 31., 37., 42., 47. és 56. 
A 22. SZÁM MEGFEJTÉSE: „Kelen hegyi villa, 
Színész, Elmúlás, Piros kalapos nő, Kiáltás-
nyi csönd, Gonzaló, A toledói zsidónő, Ro-
konok, Rekviem, Aktok”. A 22. SZÁM NYER-
TESE: Zombory Viktor Budapest, 1119 An-
dor u. NYEREMÉNY: SUZUKI PLUSZ AJÁNDÉKA. 
Átvehető: 1116 Budapest, Kondorosi út 5/A. 
Tel.: 464-7000.

Horváth Andrea

KOS
március 21.–április 20.

BIKA
április 21.–május 20.

IKREK
május 21.–június 21.

RÁK
június 22.–július 21.

OROSZLÁN
július 22.–augusztus 23.

SZŰZ
augusztus 24.–szeptember 23.

MÉRLEG
szeptember 24.–október 23.

SKORPIÓ
október 24.–november 22.

NYILAS
november 23.–december 22.

BAK
december 23.–január 20.

VÍZÖNTŐ
január 21.–február 19.

HALAK
február 20.–március 20.

Az előző, kissé túlhajszolt hetek után mintha 
mélységesen megérintené a karácsony, olyan 
békés és nyugodt lesz, mint már nagyon ré-
gen. Ez persze nem jelenti azt, hogy hatal-
mas belső energiája csökkenne, hiszen ural-
kodó bolygója, a Mars még mindig kedvező 
fényszöget vetít a Koshoz, most azonban jól 
tudja ezt a belső erőt összpontosítani.

december 11.–december 25.

HOROSZKÓP

Ebben az időszakban a család és az ott-
hon kerül előtérbe, ami a karácsony előtti 
napokban teljesen rendjén van. A jegy 
hölgy szülöttein takarítási mánia lesz úr-
rá, és talán még a vásárlás is háttérbe szo-
rul. Ám szerencsére az utolsó pillanatban 
mégis sikerül mindenkinek szép ajándé-
kot venni, sőt, a szenteste egy kellemes 
meglepetést is tartogat.

A jegyével szemközt átvonuló bolygók 
okoznak némi feszültséget, felesleges 
pörgést, ám egy váratlan helyzet arra in-
ti, hogy lassítson a tempón. Ez legfőképp 
azért fontos, mert egy családtag most 
sokkal több figyelmet igényel. Idén kez-
detben nem sok kedve lesz a karácsony-
hoz, ám ezek a napok mégis meghittséget 
fognak hozni az életébe.

Mivel életének középpontjában a család 
és a szeretet áll, közelítvén az ünnepekhez 
igazán elemében érzi magát, mint mindig 
ebben az időszakban. Idén még a szokott-
nál is jobban elkényeztet mindenkit. Sze-
rencsére szeretteitől is épp annyi gyöngéd-
séget és törődést kap, mint amennyit ad, 
így nem csoda, hogy minden szempontból 
boldog karácsonya lesz.

A vártnál több munkája lesz, aminek nem 
igazán fog örülni, mégis becsülettel és 
zokszó nélkül elvégzi. Mindezek ellenére 

Az előző hetekben egy érdekes változás 
köszöntött be az életébe, aminek kez-
detben nem túlzottan örült, ám ezekben 
a napokban meg fogja látni a jó oldalát. 
December közepén szokatlan optimiz-
mus tölti el, és máris bizakodással kezd 
el terveket készíteni a következő évre. 
Derűjével mágnesként vonzza majd ma-
gához a jó dolgokat.

Egy magánéleti vita komoly kompromisz-
szumra kényszeríti, amit nem szívesen 
tesz meg. Úgy érzi, feladott valamit önma-
gából, és ez kissé feszültté teszi. Szerencsé-
re egy őszinte barát segít, hogy másképp 
lássa a dolgokat. Karácsony előtt hajlamos 
lesz kisebb megfázásokra, különösen ak-
kor, ha az érzelmi élete nincsen rendben.

Idén szokatlan módón már jóval a nagy 
ünnepi bevásárlási láz előtt sikerül felké-

A korábbi, kicsit mozgalmas hetek után 
eljött annak az ideje, hogy nyugodtabb 
tempóra kapcsoljon. Meg is teheti, hiszen 
nem lesz túl sok munkája, anyagi helyze-
te azonban ennek ellenére kiegyensúlyo-
zottnak tűnik. Karácsony előtt még arra 
is lehetősége lesz, hogy valami régen vá-
gyott dologgal lephesse meg önmagát.

Karácsonyra kap egy olyan meghívást, 
amihez nem lesz igazán kedve. Nagy le-
leményre lesz szüksége, hogy úgy húzza 
ki magát ez alól, hogy ne bántson meg 
senkit. Ha azonban sikerül, nagy meg-
könnyebbülést fog érezni. Ünnepek előtt 
többen keresik a társaságát, ami friss 
pezsgést, de némi fáradtságot is hoz az 
életébe.

Ezekben a napokban olyan magabiztos 
lesz, hogy valósággal elkápráztatja kör-
nyezetét. Elsősorban a saját életében kell 
egy fontos döntést meghoznia, de nem 
kizárt, hogy mások is tanácsot kérnek 
öntől. Ha valamelyik téli sportág szerel-
mese, akkor a két ünnep között lehető-
sége nyílik hobbijának hódolni.

Ebben az évben már december közepén 
úgy érzi, mintha beköszöntött volna a ka-
rácsony. Vidám, kellemes napok állnak ön 
előtt, amikor sok kedvességet ad és kap. 
Felbukkan az életében néhány régi isme-
rős, ami emlékeket kavar fel. Ebben az 
időszakban ne hozzon olyan fontos dön-
tést, ami a későbbi életére is kihathat.

Nagy András
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anyagi helyzete nem javul olyan mérték-
ben, ahogyan szeretné. Ezért azonban 
nem fog elkeseredni, mi több, az sem ki-
zárt, hogy a karácsonyi vásárlás alatt töb-
bet költ, mint amennyit tervezett.

szülnie a karácsonyra. Munkahelyén nem 
igazán alakulnak úgy a dolgok, ahogyan 
szeretné, de emiatt nem érdemes bosszan-
kodni. Ha most nem tudja véghez vinni jó 
ötleteit, adjon időt önmagának és a sors-
nak. Nem lesz nehéz, hisz nem szokása 
bármit is feladni.

SAKKSAROKSAKKSAROK

Ki ne tudna a két legerősebb tiszttel 
mattot adni egy magányos királynak. 
De megy ez a tábla közepén két lépés-
ben is? Carpentier 1875-ben született 
feladványa szerint igen!
A megfejtéseket 2009. december 14-éig 
várjuk a Gazdagréti Közösségi Házban 
(1118 Budapest, Törökugrató utca 9.), 
illetve az info@gkh.ujbuda.hu e-mail 
címen! A helyes megfejtést beküldők 
között könyvjutalmat sorsolunk ki, 
amelyet a Gazdagréti Közösségi Ház-
ban lehet átvenni. A nyertes nevét a kö-
vetkező számban közöljük.

A szerencsés nyertes dr. Kocsis István, 
akinek szívből gratulálunk!

AZ ELŐZŐ FELADVÁNYUNK MEGOLDÁSA: 
1.h5!   e2  [ 1...xh5  2.a6+  e5  3.a5++- ]  
2.a6+!  xa6  3.h6+  
lenyeri a dámát. 1-0

GKH-Jakobetz

A tizenévesektől egészen a sportos 
hetvenesekig mindenféle korosztály 
megfordul a Vida Fitness Centerben. 
A Fehérvári út 87. szám alatt található 
edzőterem hétköznapokon reggel 
8-tól este 10-ig, hétvégenként pedig 
napközben látogatható. 

– A fő profilunk a 
kondicionálás, de a 
fogyni vágyók közül is 
sokan járnak hozzánk, 
hiszen nagyon komoly 
kardiogéppark ka l 
rendelkezünk, és 
népszerű a súlyzós 
erősítés is. 150 külön-
féle erőgépünk van, 
és a más sportágakat 
űzők számára is el-
érhetők a kiegészítő 
edzéslehetőségek. Van 
infraszaunánk, masz-
százs, továbbá dolgo-
zik nálunk dietetikus is, aki abban segít, 
hogy a kondizók a megfelelő táplálkozásra 
tudjanak beállni – mondja a fitnesztermet 
üzemeltető Vida Zoltán. 
 A névadó tulajdonos büszkén teszi 
hozzá, hogy eredményesen vesznek részt 

világversenyeken is. Megemlíti az itt edző 
Nagy Orsolya fitneszvilágbajnokot, a test-
építő-világbajnok, La Lave Alexet, a világ-
bajnoki bronzéremmel büszkélkedő Ma-
jor Zsoltot, valamint a masters erőemelő-
világbajnok Molnár Miklóst. Ők alkotják a 
személyi edző gárda tagjait, akik minden-

kinek az igényeinek megfelelő, személyre 
szabott edzéstervekkel tudnak segíteni. 
 A tulajdonos elmondta, hogy 13 éve 
működik ezen a helyen az edzőterem. – Úgy 
gondolom, a vendégek nagy része elégedett 
a szolgáltatásainkkal. Többször szerepel-

tünk már kereskedelmi televíziós műsorok-
ban is. Vida Zoltán, aki egyébként az egyik 
testépítő világszervezet, a NAC magyaror-
szági elnöke, azzal folytatja, hogy egy ideje 
edzőoktatást is tartanak, hiszen pénteken-
ként náluk tartják a középfokú testépítő és 
fitneszoktatók gyakorlati képzését. 
 A Testnevelési Egyetem szakoktatói 
járnak ide órákat adni, már három éve. 
Számtalan hasonló profilú hely közül vá-
lasztották a Vida Fitness Centert. – Ez egy 
bizonyos rangot jelent – jegyzi meg Vida 
Zoltán. A fejlesztésekről szólva kitér arra 
is, egy 1300 négyzetméteres edzőtermet 
folyamatosan üzemeltetni, már önmagá-
ban kihívást jelent. 
 – Legutóbb – magyarázza – a vizesblok-
kokat újítottuk fel, és a kardiogépparkon is 
szeretnénk fejleszteni. Bár meglehetősen jó 
a jelenlegi felszerelés is, mindig igyekszünk 
egy kicsit megfejelni valamivel. – A meglé-
vő gépparkot is folyamatosan karbantart-
juk, újítjuk – mondja el a szakember. Vida 
Zoltánék az interneten is üzemeltetnek egy 
speciális honlapot is (www.bodysport.hu), 
ahol minden információ megtalálható, 
ami a testépítéssel kapcsolatos, edzéster-
veket, táplálkozási tanácsokat is kínálnak 
látogatóiknak. 

(rózsa) 

A testépítés egyik hazai fellegvára 
a Vida Fitness CenterBajnokokkal edzeni

Rubin Wellness & Conference Hotel
1118 Budapest Dayka G. u. 3.
Telefon: (06-1) 505-3600
www.hotelrubin.com

SZILVESZTERI GÁLAVACSORA 
ÉS ZENÉS-TÁNCOS MULATSÁG
A RUBIN HOTEL BÁLTERMÉBEN!
ÉLŐZENE, ÉJFÉLI MENÜ, 
RULETT- ÉS PÓKERASZTAL

Rubin Wellness & Conference HotelRubin Wellness & Conference Hotel

December 29-ig a hirdetés

felmutatásával a belépő

18 900 Ft/fő helyett 15 900 Ft/fő!
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Kiemelkedô 
minôség

Az ajánlat 2009. november 12-étôl visszavonásig érvényes T-Home lakossági elôfi zetôk számára, a Magyar Telekom optikai hálózattal lefedett szolgáltatási területén, egyéves hûségnyilatkozattal, T-Home kedvezménnyel. Az árak 25 % 
áfát tartalmaznak. A HDTV vételéhez szükséged van egy HDTV vételére alkalmas vevôkészülékre, amelyet szakembereink otthonodban díjmentesen telepítenek, illetve egy Full HD, HD ready vagy HD TV logóval ellátott tévékészülékre. 
Megfelelô TV-készülék nélkül a HD-csomagban található csatornák mûsora nem lesz látható! A tájékoztatás nem teljes körû, további információ a www.t-home.hu oldalon, 1412, T-Pontokban, T-Partner üzletekben.

  28 TV- csatorna videotékával 2590 Ft-tól
IPTV – megállítható, felvehetô adás, akár HD-minôségben

  Korlátlan internet 3850 Ft-tól
Nagy sebességû fel-, letöltéssel

   Kedvezményes telefon 1250 Ft-tól
IPTV vagy internet mellé 

Áraink havidíjak, egyéves hûségidôvel.

TV és internet új minôségben!

Optika09dec_282x421_Ujbuda_U.indd   1 12/2/09   2:30 PM
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ALSÓSOK korrepetálása, zongora-, szolfézs-
korrepetálás, -tanítás Kelenföldön, 23 év gyakor-
lattal. Tel.: 06/30/277-9107.

MATEMATIKA szaktanár felkészítést, fel-
zárkóztatást vállal valamennyi korosztálynak. 
06/20/380-2039.

FEJESTANODA vállal matematika-fi-
zika és nyelvoktatást, alapoktól szigorlatig. 
www.fejestanoda.atw.hu, 06/70/366-6445, 
250-2003.200

NÉMETOKTATÁS XI. kerületben, Sasadon 
3 500 Ft / 90 perc. 06/70/311-2835.

NÉMET KORREPETÁLÁS alsó és felső tagoza-
tosoknak a Gellérthegyen. 06/20/970-3252.

ANGOL, németoktatás, korrepetálás, nyelvvizs-
gára felkészítés nyelvtanárnőnél, Gazdagréten. 
1800–1900 Ft/45 p. 06/20/341-2488.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XI. kerületi gyorsszol-

gálat. Lefolyótisztítás, falbontás nélkül, azonnal. 
228-6193, 06/30/921-0948.

FÉG-GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ. Cirkók, 
gázbojlerek, konvektorok javítása, villanybojler 
vízkőtelenítés, csapok javítása. 
359-5033, 06/30/924-8010.

VILLANYSZERELÉS, bojlerek, villámhárítók 
szerelés, javítása anyagbeszerzéssel, garanciával. 
310-4018, 06/20/915-2678.

GÁZKÉSZÜLÉKEK, fűtés előtti karbantartása, 
tisztítása, díjtalan kiszállással. 
Tel.:06/30/944-6513. 
E-mail: nagy33laszlo@t-online.hu, web: nl-gaz.hu

VÍZ- FŰTÉSZSERELÉS. Csöpögéstől generál 
kivitelezésig, duguláselhárítás, csatornaépítés 
földmunkával. 06/20/388-3191.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, szak-
szerű gépi tisztítással. 
Fábián István tel.: 06/20/317-0843.

VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól 
a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő 
mester. 06/20/934-4664, 246-9021. ELMŰ által 
minősített vállalkozás.

VÍZSZERELÉS Gyorsszolgálat. Csőrepedés 
javítása, duguláselhárítás, műszeres csőrepedés 
keresés, csatornakamerázás, csap, WC, mosogató, 
kerti csap szerelés, vízóracsere. 06/30/914-3588.

VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, burkolás, tel-
jes felújítás, ázások megszüntetése, készülé-
kek javítása, cseréje garanciával. Balázs János 
épületgépész-technikus. Tel./fax.: 362-4050, 
06/20/917-0697.

GÁZ-, VÍZ-, központifűtés, csatornaszerelés, 
tervezés. Gázműveknél átadása. Gázkészülékek 
javítása. Tel.: 06/30/944-6513, Nagy László épü-
letgépész.

GÁZKÉSZÜLÉKÉT kitisztítom, megjavítom, 
kicserélem. Tel.: reggel és este 7–9 között 466-
6113, 06/30/212-4693.

VILLANYSZERELÉS azonnal! Felújítás, hibael-
hárítás, kiszállási díj nélkül. 246-0927, 06/20/926-
1533.

VILLANYSZERELÉS-VÍZSZERELÉS. Ingyenes 
kiszállás. (Csak a munkámért kérek pénzt.) 
Apróbb munkáktól a teljes felújításig. Elektromos 
cserépkályhák javítása, ELMŰS engedélyeztetés. 
Mobil: 06/70/235-6644, vonalas: 203-2225, www.
villanysukein.uw.hu

LAKÁSSZERVIZ 
FESTÉS, víz-, fűtés-, klímaszerelés, karban-

tartás, teljes körű lakás-, házfelújítás, átalakítás, 
nyílászárócsere. Tiszta, precíz munka. +36/30/38-
8-0926. www.ingatlangeneral.hu

REDŐNYÖSMŰHELY gyárt, javít minden 
típusú redőnyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellen-
zőt, rovarhálót. 370-4932.

TÉLI KEDVEZMÉNY! Tetőtől a pincéig! 
Részleges és teljes lakás-, ház-, irodafelújítás. 
Minden szakmában megbízható, magyar 
szakemberekkel, ingyenes árajánlattal, gyors 
kezdéssel. Tétény-Épszer Kft. Tel.: 226-4539, 
06/20/946-7557.

ANTIALKOHOLISTA szakemberekkel szoba-
festést, mázolást, tapétázást, csempézést, kőmű-
vesmunkát, gipszkartonozást, szőnyegpadlózást 
stb. takarítással vállalunk. 06/20/998-2369. Tel./
fax: 365-2662, e-mail: delabt@vipmail.hu

REDŐNY, reluxa, roletta, szalagfüggöny, har-
monikaajtó, szúnyogháló szerelés, javítás. (moto-
ros) 06/70/389-1679.

REDŐNY, fa, műanyag, alumínium, reluxa, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló készítése, javítása. Tel.: 
213-2033, 06/30/964-8876.

ÜVEGEZÉS háznál még ma, de holnap biztos. 
Szúnyogháló is. Számlánkat a biztosítók visszafi-
zetik. Strenglass Üvegező Bt. XI., Őrmezei út 55. 
310-4116, 06/30/281-1457.

BÁDOGEMBER Bt. Vállal bádogos és tetőfedő 
munkákat. Szigetelést, valamint komplett tetőké-
szítést és kis javításokat is. Tel.: 361-4505, fax is. 
06/20/934-9281.

ZÁRSZERVÍZ gyorsszolgálat! Zárnyitás, zár-
szerelés, rácskészítés, lakatosmunkák stb. 06/3-
0/961-3794.

PARKETTÁSMUNKÁK garanciával. Baraha 
Kft. 06/30/933-3026.

TELJES KÖRŰ építőipari kivitelezések a kö-
vetkező szakmákban: vízszigetelés és bádogozás, 
kőművesmunkák, alpintechnika, villanyszerelés. 
Tel.:

06/20/471-1870, www.studiotrenddesign.hu
AJTÓ-ABLAK DOKTOR! Nyílászárók javítá-

sát, szigetelését, zárak cseréjét vállalom garanciá-
val. Horváth Ákos: 06/30/962-8704.

FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást, 
tapétázást hosszú távú garanciával. 285-2882, 
06/30/251-5872

ÉPÍTŐMÉRNÖK családi házak, lakások min-
dennemű kisebb, új és felújítási munkáit vállalja. 
Végh Gyula 06/30/385-6682.

FÜRDŐSZOBÁK, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kőművesmunkák, vízsze-
relés! Anyagbeszerzéssel, garanciával! 06/20/961-
6153.

HÁZTARTÁSI GÉPEK 
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciá-

val, hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás. 
Tel.: 207-3971.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP 
SZÁMÍTÓGÉP JAVÍTÁS otthonában non-stop. 

Vírusirtás, internetbeállítás, rendszerbeállítás, hi-
bás alkatrészek cserélése, komplett számítógépek 
és részegységek beszerzése! Nyugdíjasoknak 10% 
kedvezmény! 06/20/988-5147, www.benyosoft.hu

TÉVÉJAVÍTÁS helyszínen azonnal! 
Villamosmérnök végzettséggel, garanciával! Tel.: 
06/20/410-6393.

SZÁMÍTÓGÉPEIT otthonában javítjuk, fej-
lesztjük. Vírusirtás, rendszertelepítés, adatmentés. 
Internetbeállítás, ügyintézés. Szoftver, hardver hi-
bák javítása. Hívjon bizalommal: 06/20/998-0798. 
http://www.fmrkft.hu

COMPUTERKLINIKA!  Számítógép-ja-
vítás, vírusirtás, bővítés. Ingyenes kiszállás-
sal. Hívjon bizalommal. Ünnepek között is. 
06/30/857-2653.

ANTENNASZERELÉS, -javítás földi és műhol-
das rendszerek telepítése garanciával. Tel.: 201-
5368, 06/20/537-6281.

SZOLGÁLTATÁS 
PROFESSZIONÁLIS favágás kötéltechnikával, 

ipari alpinista munkák, kertépítés. Megbízható 
csapat, korrekt ár. 06/30/907-5948.

TÁRSASHÁZAK közös képviseletét vállaljuk, 
korrekt árakon. 06/20/311-0606.

KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, cso-
magolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés. 403-
9357, 06/20/972-0347, 06/30/589-7542.

RIASZTÓSZERELÉS! Elektronikus betörésjel-
ző rendszerek telepítése, javítása, karbantartása 
garanciával. Korda Gábor 06/20/227-0056.

KONTÉNERES sittszállítás, homok, sóder, 
termőföld, murva, zöldhulladék szállítása. 06/2-
0/944-4759.

ÜVEGESEK Kft. Üvegezés helyszínen is, 
termoüveg, tükör, képkeret. 1116 Budapest, 
Kondorosi út 7. Tel.: 208-2352, 06/30/966-0259.

REDŐNYÖSMUNKÁK, készítés-javítás. 
Szúnyogháló, gurtnicsere. 06/30/212-9919.

REDŐNY, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüg-
göny, napellenző, szúnyogháló, függönykarnis 
készítés, javítás. 356-4840,06/30/954-4894.

FUVARVÁLLALÁS zárt, dobozos, 3,5x2x2 
m-es rakterű kistehergépkocsival Budáról. 395-
1217,06/70/316-1533. Sziráki.

IRODÁK, lépcsőházak, lakások takarítását, 
nagytakarítását vállaljuk. Tel.: 229-2241, 06/30/
393-4787.

RUHAJAVÍTÁST, átalakítást vállalunk, vala-
mint függöny, ágynemű, terítő varrását, javítását. 
Pontosan, gyorsan! Budafoki út 16. 361-3776.

KÖLTÖZTETÉS, nehézgépszállítás, lomtalaní-
tás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig, zongora, pán-
célszekrény. Tel.: 06/30/948-2206.

GYÓGYPEDIKŰRÖS házhoz megy, kiszállási 
díj nélkül. Jerabek Éva 06/20/439-1586.

KÖNYVELÉS, könyvvizsgálat, adótanácsadás. 
06/30/867-1300.

SVÉDASZTALOS ebéd, korlátlan fogyasztással 
12–15 óráig. H–P 1390 Ft, Szo–V 1990 Ft. Szeged  
Étterem XI. kerület Bartók Bála út 1. 466-6503, 
209-1081. Várjuk kedves Vendégeinket!

LAKÁS, INGATLAN
BANALP Ingatlaniroda keres-kínál, el-

adó-kiadó lakásokat, házakat, építési telkeket 
www.banalp.hu 361-4287.

ELADÓ háromszintes, 375 nm-es, 1997-
ben épült exkluzív kialakítású családi ház, 
701 nm-es medencés telken, a XI. kerületben. 
06/30/950-9568.

KERTES családi ikerház mindkét része eladó 
Budafokon. Ára: egyben: 47 900 000 hitel, csere-
lehetőség. 06/20/548-5705.

DUNAI panorámás prémiumlakások 450 000 
Ft/nm-től, 50–120-nm nagyságúak leköthe-
tők, a Rómain 30% önrésszel. 06/20/941-8633, 
www.kekdunahaz.hu

ÉRÁSZ Ingatlaniroda, több közvetítőhálózat 
tagja keres-kínál évtizedes tapasztalattal eladó-ki-
adó lakásokat, házakat, telkeket, üzlethelyiségeket 
(ipari ingatlanokat is). Készítünk épületenergeti-
kai tanúsítást is. Fehérvári út 57. fsz. 4. Tel: 204-
1028, 06/30/934-8120, www.ingatlanujbuda.hu, 
erasz@nextra.hu

SASADON 53 nm-es, 2 szobás, erkélyes lakás 
eladó. 06/20/351-3141.

KAROLINA úton 36 nm-es, gázkonvektoros 
lakás eladó. 06/30/922-9053.

FEHÉRVÁRI úton kertre néző, erkélyes, 30 nm-
es lakás eladó. 06/30/922-9053.

BARANYAI téren 44 nm-es, másfél szobás, er-
kélyes lakás eladó. 06/30/922-9053.

ALBERTFALVÁN 3 szobás, 102 nm-es, sorházi 
lakás eladó. 06/30/922-9053.

TÖLGYES lakóparkban eladó 74 nm-es igényes 
lakás. 06/20/351-3141.

SASADON 4 szobás, teraszos, garázsos lakás 
eladó, háromlakásos házban. 06/30/922-9053.

XI. KERÜLETBEN zöldövezeti, 43 nm-es lakás 
eladó: 326-5116, 06/30/769-0816.

ÉRTÉKESÍTJÜK ingatlanát kerületi őslakos, 
tapasztalt, panel- és téglalakás, ingatlanspecia-
listáinkkal. Szakértelem, diplomácia, eredmény. 
Újbuda Szekció 204-8560

BÉRLEMÉNY  
ÜVEGESMŰHELY kiadó, kft.-vel együtt el-

adó, 32 éve működő, tehermentes, 144 nm-en, 
készlettel, kisteherautókkal, XI. kerületben. 
06/30/948-6969.

IRODÁNAK Ulászló utcai másfél szoba, hallos, 
64 nm-es lakás kiadó. 06/30/261-3519.

RAKTÁROZÁS céljára 30 nm-es pincehelység 
kiadó a Skálacsarnok közelében. 209-3114.

ÜZLETHELYISÉG kiadó: 21 nm-es a Lecke ut-
cában. 209-3114.

RAKTÁROZÁS céljára, 25 nm-es pincehelyiség 
kiadó! XI., Bánát utcában. 209-3114.

ALBÉRLETBEN külön bejáratú szoba kiadó, 
50–60 év közötti nők részére, olcsón, megállapo-
dás szerint. 386-0135, 18–20 óra között.

OLT utcában, a XI. kerületben 50 nm-es ker-
tes, garázsos lakás, kiadó. Ár: 70 000 + rezsi/hó. 
06/30/325-3822.

REZEDA utcában, Gellérthegyen automata ga-
rázs + beálló kiadó. 06/20/377-2899.

OKTATÁS 
GIMNÁZIUMI angoltanár érettségire felkészít, 

korrepetál a körtérnél. 06/20/546-8963, 386-2382.

ÜGYVÉDI irodám kedves Ügyfeleit ezúton 
értesítem, hogy nyugdíjazásom miatt, ügye-
ikkel dr. Karsai Edina kolléganőmet hétfőn, 
szerdán és pénteken 17–19 óra közt kereshe-
tik fel régi irodám címén, a XI., Bertalan L. u. 
13. I. emeletén. Mobiltelefon: 06/30/924-5958. 
Dr. Horányi Antal.

TAKARÍTÁST, bejárónői tevékenységet válla-
lok, (nagytakarítást is) precíz, gyakorlott, kulturált 
középkorú nő. 06/30/578-3602.

GYÓGYÁSZAT 
LÉZERTERÁPIA, reumatológia, akupunktúra, 

fogyasztás, szénanátha, gerincferdülés, csontrit-
kulás, csípő- és térdkopás kezelése, fejfájásellátás, 
lumbágó ügyelet, üzemorvosi vizsgálatok. Tel.: 
368-6349, 06/20/968-6886.

FOGSOROK, hidak készítése, javítá-
sa soron kívül, fogszabályzó, fogfehérítő. 
Mozgáskorlátozottakhoz házhoz megyünk! 
Fogászati háttér biztosított. Tóthné Hűvös Katalin 
fogtechnikus mester. 1013 Budapest, Krisztina 
krt. 51. Tel.: 06/30/222-3016. 

SZERETNÉ letenni a cigarettát? Fogyni szeret-
ne? Szeretne egészségesebben élni? Akupunktúra, 
házi orvoslás, üzemorvoslás. 06/30/535-3198.

FOGYASZTÓ-ALAKFORMÁLÓ masszázs fáj-
dalommentesen 0–1000 Ft/kg. Depresszió, fejfá-
jáscsökkentés energiatöltés. 06/30/294-1945.

BÁRHOL, bármikor használható, zsebben 
hordható sertésinfluenza elleni kézfertőtlenítő 
kapható, 15 másodperc alatt vírusmentes kéz! 
06/30/320-5402.

KARÁCSONYI fogsorakció! Alsó-felső fogsor 
decemberben csak 60 000-Ft! Kellemes ünnepe-
ket kívánunk. Mauks Dental Budapest, Baranyai 
tér 8. fsz.4. 06/30/935-4395. 
www.mauksdental.hu

KARÁCSONYRA ajándékozza meg szeret-
teit kedvezményes masszázsbérlettel. Minden 
bérlethez grátisz Chi-gép-, polarizáltfény ke-
zelés. Okleveles gyógymasszőr, reflexológustól. 
Egészségpénztári szolgáltató. 06/30/290-2655, 
316-3423

RÉGISÉG, KÖNYV 
BÉLYEG-, pénzgyűjteményeket, képeslapokat, 

kitüntetéseket, könyveket, dísztárgyakat vásárolok 
gyűjteményembe. Tel.: 06/20/947-3928.

RÉGISÉGEK eladók! Népi eszközök sokasága, 
festmények, szekrények, asztalok, székek, kreden-
cek, tálalók, csillárok, vas, réz, bronz és fából ké-
szült figurális tárgyak sokaságát kínálom Pásztón. 
Egyben való elvitelük olcsóbb, de válogatás is szó-
ba jöhet. Tel.: 06/20/572-4067.

MEGUNT, kidobásra szánt könyveit boldogan 
elszállítom. 06/20/956-4084. Nem vagyok keres-
kedő.

VIRÁG ERIKA műgyűjtőnő, helyszíni kézpénz-
fizetéssel, vásárol: szőrmebundákat, koloniál, an-
tik bútorokat, festményeket, szőnyegeket, órákat, 
ezüstöket, zongorákat, könyveket, bizsukat, képes-
lapokat, rádiókat, varrógépeket, teljes hagyatékot, 
kiürítéssel is. Mindenféle dísz- és lakberendezési 
tárgyakat. Szakbecsléssel, díjtalan kiszállással. 
Hétvégén is hívható. 06/30/324-4986.

ÁLLÁS 
CSALÁDOKHOZ megbízható, lelkiismeretes 

bébiszittereket, idősgondozókat, házvezetőnőket, 
takarítókat közvetítünk. Empátia 336-1094, 06/20-
/465-8458.

CSALÁDOKHOZ keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idősgondozókat, ház-
vezetőket. Micimackó. Tel.: 205-8700, 243-8280, 
06/20/575-7435.

GAZDAGRÉTI szépségszalonba fodrászt kere-
sek! 06/30/410-5211.

VEGYES  
ARANY- és ezüstfelvásárlás a kerületben. 

Arany: 2000 Ft–3000 Ft-ig, ezüst: 300 Ft/dkg 
– 400 Ft/dkg-ig. Kérem hívjon! Készpénzért vásá-
rolunk. Tel.: 209-4245, 06/20/200-6084. Fehérvári 
úti csarnok virágsorán található az üzlet.

PIANÍNÓK kedvezményes áron! Hangolás, 
javítás. Tel.: 209-3247, 06/20/912-4845. www.
klavirzongora.hu

HEGYVIDÉKI apartmant vennék. Garázs kiadó 
Kelenföldi városközpontban. 06/20/441-0472.

TÁRSKERESÉS  
DISZKRÉT, fényképes társkereső iroda sze-

mélyre szabott segítséggel! 06/30/393-1353.

1117 Bp., Fehérvári út 24.,  T.: 466-5654
1027 Bp., Margit krt. 54.,  T.: 201-3928
Nyitva: H–P: 9–18     Sz: 9–14

ZÁR, KILINCS, LAKAT, VASALAT

+ SZOLGÁLTATÁSAINK:
• KULCSMÁSOLÁS: lakás-, autó, speciális és mágneskulcs
• ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA
• EGYFORMA ZÁRLATÚ és FŐKULCSOS RENDSZEREK
• HEVEDERZÁRAK SZERELÉSE: egyedi méret is
• ZÁRAK ,ZÁRBETÉTEK, HEVEDERZÁR-
 BETÉTEK CSERÉJE

SZOMBATONKÉNT -10% !!!-10% !!!


ÚJ
!!!

ÚJ
!!!

HAJDÚSZOBOSZLÓI ÜDÜLÉS 
FÉLPANZIÓS ELLÁTÁSSAL!

Ár: 18 500 Ft/fő/7 éjszaka
Kedvezményes gyógykezelést, fürdőzést le-
het igénybevenni a Városi Gyógyfürdőben, a 
Hotel Hőforrásban vagy a Hotel Viktóriában.

Telefon: 06/20/935-0457
E-mail: szabtom@t-online.hu

Biztos megállás, 
még szükséghelyzetben is

Eljött a téli Continental gumiabroncsok ideje

Ha 2009. december 31-ig egy garnitúra (4 db) Continental 
téli személygépkocsi vagy transzporter abroncsot vásárol 
kiemelt kereskedőnknél, akkor ezen hirdetés felmutatása 

esetén abroncsait ingyen felszereljük!

Gumifl ex Kft. 
1116 Budapest, Fehérvári út 160. 

Tel: 215-6968 

Az új ContiWinterContact™ TS 830

18-as villamossal a Moszkva tér felől az 58-as és a 250-es busszal
1117 Budapest, Hunyadi János út 19. (a 6-os út mentén)

1500 férőhelyes ingyenes, fedett parkoló

Megközelíthető:

Több mint 75 üzlet...
divatüzletek
éttermek és kávézók
óra-, ékszer és ajándékboltok
sportboltok
gyógyszertár
posta

Információ:
Tel.: 887-1330
Fax: 887-1329
E-mail: office@savoyapark.hu
www.savoyapark.hu

Kiemelt minőségű, egyedileg válogatott, 
márkás használt gyermek- és felnőtt-
ruházat, egységesen 1990 Ft/kg áron. 
Kabát, nadrág, ing, ruha, farmer, bébi- és 
gyermekruházat, öltöny, síruha, báli ruha, 
otthonka, tréning és még sok minden más. 
Mindenkit szeretettel várunk!

Ruhavásár 
a GKH-ban!
December 12-én 9–13 között nagy-
szabású USA import ruhavásár 
a Gazdagréti Közösségi Házban 
(Törökugrató utca 9.)

60+ kártyával, diákigazolvánnyal, 
és 10 kg ruha vásárlása esetén további 
10% árengedmény! Hirdessen 

Ön is az 
Újbudában!
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KIÁLLÍTÁSOK

ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI 
GYŰJTEMÉNY  
Pentele u. 8. T.: 208-6635
Állandó kiállítások KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK 16–18 
óráig: Római ásatások, egyház- és iskolatör-
téneti kiállítás, Mahunka Imre-emlészoba, az 
Első Magyar Repülőgépgyár, borgyűjtemény, 
Albertfalva asztalosiparának története.

ALMA GALÉRIA
Budai Sport Általános Iskola, Bikszádi u. 11–15. 
DECEMBERBEN A Kilencágú Korona művész-
csoport kiállítása.

BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlékszo-
ba. DECEMBERBEN A Miskolci Művésztelep 
alkotóinak munkáiból látható válogatás. 
Megtekinthető JANUÁRIG munkanapokon 
12–18 óráig, szombaton 10–14 óráig.

BUDAI KLUB-GALÉRIA
Budafoki út 9–11.
DECEMBERBEN Varga Amár László festőművész 
kiállításának megnyitója. A tárlat JANUÁRIG 
tekinthető meg, hétköznap 10–18 óráig.

BMK GALÉRIA
Etele út 55. Tel.: 371-2760
DECEMBER 31-ÉIG XXV. Vizuális Művészeti 
Hónap festészet és tűzzománc pályázat 
kiállítása.

FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ 
Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868
DECEMBER 13-ÁIG Foltvarró kiállítás 
– Nyiredy Judit és tanítványainak alkotásai.

KARINTHY SZALON
Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
DECEMBER 8-ÁTÓL Varga Amár László tárlata. 
Megtekinthető JANUÁRIG munkanapokon 
11–18 óráig, szombaton 10–14 óráig és a 
rendezvények ideje alatt.

KŐ-TÁR-LAT GALÉRIA 
Cirmos u. 8. 
DECEMBERBEN a Vál-Völgyi Alkotóház részt-
vevőinek kiállítása.

MOLNÁR-C. PÁL MŰTEREM-MÚZEUM
Ménesi út 65. T.: 06/30/201-1073
JANUÁR 10-ÉIG Budai betlehem. Kiállítás 

Molnár-C. Pál Betlehem, Angyali üdvözlet, 
Szent Család, Názáret, Madonna kis Jézussal, 
Menekülés Egyiptomba témakörű képeiből.
JANUÁR 16-ÁIG „Triznya-kocsma Budán” 
kiállítás Triznya Mátyás akvarelljeiből, Szőnyi 
István műveiből, és a Triznya-kocsma több 
évtizedes történetének emlékeiből. A tárla-
tok megtekinthetők szerdán 10–13, csütör-
tökön 15–18 és szombaton 10–13 óráig.

MU SZÍNHÁZ
Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
Kiállítás – Galéria
JANUÁR 4-ÉIG in motu est. Lázár Noémi és 
Szent-Iványi Réka fotókiállítása. 

RÉT GALÉRIA
Törökugrató u. 9. 
DECEMBER 18. 18.00 Magyar Gyöngyi ipar-
művész kiállításának a megnyitója. A tárlat 
megtekinthető JANUÁR 13-ÁIG, hétközna-
pokon 10–18 óra között.

SCHEFFER GALÉRIA 
Kosztolányi D. tér 4.
DECEMBERBEN Advent a Scheffer Galériában.

TETŐ GALÉRIA
Ecsed u. 13. T.: 788-6695
DECEMBER 11. 18.00 Kozma Imre festő-
művész kiállításának megnyitója. A tárlat 
megtekinthető JANUÁR 12-ÉIG hétköznap 
15–18 óráig.

TRANZIT ART CAFÉ
Bukarest u., Ulászló u. sarok T.: 209-3070
JANUÁR 6-ÁIG Várnai Zsuzsanna textilműves 
Mennyből az angyal c. kiállítás látható.

ÚJBUDA GALÉRIA
Újbuda Polgármesteri Hiv., Zsombolya u. 5. 1. em. 
DECEMBER 11. 13.00 A Magyar 
Kárpitművészek Egyesületének Közelítés cí-
mű kiállítása. A tárlat megtekinthető JANUÁR 
13-ÁIG, hivatali időben.

XI. KER. HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÓHELY
Erőmű u. 4. T.: 365-6126
Régészeti, építészeti, ipartörténeti (Csonka 
János) emlékek. Egyszer volt Dél-Buda. 
Tájvédelmi körzeteink. Nyitva MINDEN 
SZERDÁN 15–18 óráig. Csoportokat is szíve-
sen látnak előzetes bejelentkezés alapján.

A38 ÁLLÓHAJÓ
Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940

DECEMBER 9. 21.00 Winger. DECEMBER 10. 20.00 
ONYX feat. Sticky Fingaz & Fredro Starr (US), 
DJ Zefil, DJ Nadir, DJ Györemix, DJ Gerysson; 
a koncertek előtt filmbemutató: A Day In 
The Life. DECEMBER 11. 20.00 Harcsa Veronika 
Quartet – évzáró koncert. DECEMBER 11. 23.00 
Welcome Back to the Jungle – Kid606 (USA), 
Enduser (USA), Sim, Mesterházy. 
DECEMBER 12. 13.00 BZF Tehetségkutató 
– vendég: Esti Kornél, Beat Dis, Realistic Crew, 
Realistic Crew Dj’s. DECEMBER 13. 21.00 Parov 
Stelar Band – Coco tour – lemezbemutató 
koncert. DECEMBER 14. 20.00 Federico Aubele 
(AR). DECEMBER 15. 20.00 Balogh Kálmán 
Gipsy Cimbalom Band, Fellegini Klezmer Gipsy 
& Said & Polnauer Flóra. DECEMBER 16. 20.00 
Russkaja (AT), Ocho Macho. DECEMBER 17. 
22.00 Real Your Nature – Virus Syncicate (UK), 
Cadik, Cop, Zeek. DECEMBER 18. 22.00 Attack & 
Becksperience pres: Little Dragon (Peacefrog, 
SE), Alex Metric dj-set (Marine Parade, UK), 
Infragandhi, Cyborg Templar. DECEMBER 19. 
22.00 REWIND! 10 éves Jubileum – Palotai, 
Cadik, MC ZEEK, Mango, Mc Columbo, Babi 
Orbi, Kovács Andor, Ray Bal, Judie Jay, Kuba 
Beat, Vajna Balázs, Amb, Livius, Dave Bro, 
Lütyike, Wayaman Apó, K.G, Rew Allstars, Vj: 
Led Sender......és még sokan mások. DECEMBER 
21. 21.00 A38 Karácsony – A38 Állózenekar, 
utána parti. DECEMBER 22. 20.00 Egy Kiss 
Erzsi Zene, Grencsó Fittnes Collektiv, Pop 
Ivan, Rutkai Bori és a Betonka, Santa Diver, 
Sumolight, Syntax Orchestra, EF Zámbó H.D.B. 
DECEMBER 23. 20.00 Aurora, AMD, Kretens.

ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
Gyékényes u. 45–47. Tel./fax: 204-6788 

HÉTFŐ 16.00 Zeneovi. KEDD 9.00, 9.45, 
10.30 Ringató, 14.00 60+ Gyógytorna, 17.00 
Bogozgató, 19.00 Salsa rueda kezdő, 20.00 
Salsa rueda haladó, 21.00 Salsaklub.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00 „Fitt” torna, 18.00 
Mesetorna. SZERDA 19.00 Szenior tánc-
rendklub. SZERDA 18.00, PÉNTEK 17.00 
Divattánctanoda. CSÜTÖRTÖK 15.20 Etka jóga, 
19.00 Karibi táncok kezdő, 20.00 Karibi táncok 
haladó, 21.00 Salsaklub. PÉNTEK 18.00 AKH 
festő- és rajzstúdió, 19.15 Standard és latin 
társastánc kezdő, 20.15 haladó. SZOMBAT 
10.00 „Fitt” torna”. MINDEN HARMADIK SZERDA 
13.00 Cukorbetegek Klubja. DECEMBER 9. 16.00 
60+ Portré Pódium. Vendég: Benedek Erika a 
„Kattints rá Nagyi” egyesület elnökasszonya 
és önkéntes társai. DECEMBER 14. 19.00 Az AKH 
Gesualdo Kamarakórus karácsonyi koncertje. 
DECEMBER 16. 13.00 Albertfalvai Cukorbetegek 
Klubja. DECEMBER 19. 19.00 Tánckarácsony a 
Divattánctanoda, a Country Táncház, a Salsa 
Klub, a Társastánciskola, a Táncrend Klub és 
a Cavinton néptáncegyüttes közös bemu-
tatója és bulija. DECEMBER 20. 10.30–12.00 
Keresztény Játszóház „Panov Apó” a  Palánták 
Bábszínház előadása, utána fenyőfadíszek ké-

szítése. DECEMBER 21. 16.00 Idősek Karácsonya, 
„Adok – veszek” 20 Ft-os könyvesbolt, hasz-
nált könyvek vására. 17.00 Az AKH Opera- és 
dalstúdió karácsonyi koncertje.

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

HÉTFŐ 18.00 Tajcsi csikung.

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
Etele út 55. Tel.: 371-2760

KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.45 Gerinctorna, 19.00 
Mélyizomtorna. PÉNTEK 9.30 Energetizáló 
torna, 15.00 Játékhálóklub, 18.30 hastánctan-
folyam kezdő. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 14.00–18.00 
e-Magyarország pont – internetezési lehető-
ség olcsón. SZOMBAT 9.00 Tanulási nehézségek 
javítása Kulcsár-módszerrel.
MINDEN PÁRATLAN CSÜTÖRTÖK 15.00 Ingyenes 
nyelvi teaház angol és német anyanyelvi taná-
rokkal. DECEMBER 11. 10.00 eHázmester klub. 
Skype, az internetes kapcsolattartás egyik 
lehetséges formája. Szabadegyetem 17.00 
Haza és haladás – politika és irodalom, 18.30 
A népi romantika megjelenése a magyar 
művészetben. DECEMBER 13. Családi vasárnap 
Luca napján. 10.00 Fogi Színház: Vuk, 11.00 
Guzsalyas kézműves-foglalkozás.
DECEMBER 14. 9.00 Folytassa, Nagyi klub! ka-
rácsonyi készülődés az internet segítségével. 
Meglepetés. DECEMBER 16. 18.00 Művészet 
közelről. A szék is ember. DECEMBER 18. 10.00 
eHázmester klub. Számítógép-mentesen: 
mobiltelefon, digitális fényképezőgép, 
és más elektronikai kütyük használata. 
Szabadegyetem 17.00 A társadalom tükre –  
a kor kultúrája, 18.30 A nemzeti romantika.

FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300

HÉTFŐ 18.00 Budai tangó, 18.00 Khamoro ci-
gánytánc tanítás. KEDD 19.00 Ceroc társastánc 
tanfolyam. CSÜTÖRTÖK 9.00 Ringató. DECEMBER 
9. 18.00 Utolsó Óra táncház: Kalotaszegi tánc-
tanítás és táncház. Muzsikál: Vizeli Balázs és a 
Szeret zenekar. DECEMBER 11. 20.00 Petruska 
András és barátai és a Csemer Boglárka 
Quartet. DECEMBER 16. 18.00 Utolsó Óra 
táncház. 18.00 Kalotaszegi legényes tanítás, 
18.30 Páros táncok, 20.30 Táncház. DECEMBER 
17. 20.00  Padkaporos Tekerős-Dudás Zenész 
Klub. DECEMBER 22. 18.00 Táncegyüttesek 
Karácsonya – Budapesti táncegyüttesek közös 
és nyilvános karácsonyi bulija.

FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ 
Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868

HÉTFŐ 14.00 Morvai Piroska Zenebarátok 
Klubja, 17.30 Hatha jóga, 18.00 Magnósklub.
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 15.00 Nyugdíjas Hölgyek 
Tornája, 18.00 Klasszikus indiai tánc, 18.00 
Gerinctorna, 19.15 Ír sztepptánc. KEDD 10.00 
Yan-xin csikung, 21.30 Senior társastánc 18 
éves kortól. SZERDA 18.30 Hastánc, 19.00 
Picasso festőklub felnőtteknek. CSÜTÖRTÖK 

17.00 Patchwork haladó. PÉNTEK 17.00 
Patchwork kezdő. SZOMBAT Társastánc 12.00 
kezdő, 13.30 haladó, 16.00 14 éves kortól, 
13.00 Lágymányosi Bélyeggyűjtő Kör.
VASÁRNAP 8.00 Budapesti Hobby Klub, 15.00 
Nosztalgia Klub. DECEMBER 11. 19.00 Moldvai 
táncház a Csürrentő együttessel. DECEMBER 
13. 10.00 Karácsony Másképp. DECEMBER 18. 
19.00 Balkáni táncház a Falkafolk együttessel, 
19.30 A Muzsikás Együttes karácsonyi kon-
certje. Vendég: Kallós Zoltán néprajzkutató. 
DECEMBER 19. 10.00 A Muzsikás Együttes gyer-
mekkarácsonya és táncháza, 19.00 Csángó-
magyar táncház a Sültü zenekarral. DECEMBER 
21. 14.00 Balázs Árpád Zenebaráti Kör, 19.00 Ír 
táncház a Greenfields együttessel. DECEMBER 
22. 20.00 ZsöllyeHANGulat. Célegyenesben: 
Frenk és vendégei. DECEMBER 23. 19.00 A 
Csürrentő együttes koncertje.

GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253 

HÉTFŐ 10.00 Nyugdíjas angol társalgási 
klub, 10.30 Csepp zene, 16.00 Fantázia 
gyermekaerobik. HÉTFŐ 17.30, SZERDA 18.00 
Aikido. KEDD 10.00 Eklektikaklub, 19.30 Kenpo 
karate. KEDD 18.00, SZERDA 19.30 Iai jutsu.
KEDD, CSÜTÖRTÖK15.00 Sakk-klub. SZERDA 
10.00 Ringató, 10.00 60+ Német nyelvtan-
folyam, 15.00 Kártyaklub, 15.00 Társastánc 
gyerekeknek, 18.00–20.00 Ingyenes jogi 
tanácsadás, polgári jogi tárgyú kérdésekben, 
előzetes bejelentkezés alapján. SZERDA, PÉNTEK 
14.30 Ízületi torna. CSÜTÖRTÖK 19.00 Kenpo 
karate. PÉNTEK 16.00 Fashion dance. HÉTFŐTŐL 
PÉNTEKIG 10.00–19.00 Gazdagréti Közösségi 
Számítógépes Központ. VASÁRNAP 10.00 
Alétheia gyülekezet igehirdetése. MINDEN 
PÁRATLAN HÉTFŐ 18.00 Verses-lelkes együttlét. 
DECEMBER 18. 14.00 Szeretetvendégség 
Gazdagréten. 60+ Vers és próza kötet bemu-
tatója. DECEMBER 21. 19.00 Civil Karácsony: 
a Chameleon Big Band karácsonyi estje. 
DECEMBER 20. 17.00 Diótörő. A Szivárvány 
Táncszínház előadása. DECEMBER 21. 19.00 A 
Chameleon Big Band zenés-táncos estje.

HUMAN MIND FEJLESZTŐ ÉS TERÁP. KÖZP. 
Gulyás u. 24.

DECEMBER 12. 14.00 Meghitt ünnepeket 
mindenkinek! – Balajthy Flóra pszichológus 
beszélget a karácsonyi ünnepkörről az ezüst-
generációval, 16.00 Kreatív Angol bemutató 
foglalkozások minden korosztály részére.

KARINTHY SZALON
Karinthy F. út 22. T.: 209-3706

HÉTFŐ, SZERDA 18.00 Jóga.

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

HÉTFŐ 16.00 MKM Férfikórus, 13.00 Ping-
pong. KEDD 10.30 Trilla énekiskola, 17.00 
Kártyaklub. KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 Aikido.
SZERDA 17.20 Corrisus klub. CSÜTÖRTÖK 16.00 
Balett. CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 17.00 Festőiskola. 
PÉNTEK 20.00 Társastánc. MINDEN MÁSODIK 
KEDD 14.00 Kelenvölgyi nótakör, 15.30 
Kézműves-foglalkozás gyerekeknek. MINDEN 
MÁSODIK CSÜTÖRTÖK 16.00 Horgászklub. 
DECEMBER 9–13. III. Kelenvölgyi Kulturális 
Napok. DECEMBER 9. 15.00 Idősek Karácsonya 

Keresse és kérje kábelszolgálta-
tójától az ÚjbudaTV-t!

 XI., Csíki-hegyek utca 13.  
Telefon: 246-6259    Fax: 246-8412  

ujbudatv@ujbudatv.hu 
www.ujbudatv.hu

A szerkesztett műsoron kívül a 
képújság hírei mellett

 időről időre kapcsoljuk Újbuda 
forgalomfigyelőjének kameráit,
amelyeket bármikor elérhetnek:

 WWW.UJBUDAIDUGOHUZO.HU

RÉSZLETES MŰSOR  
A KÉPÚJSÁGON !

Kapcsoljon haza!

Ha nem látta a hétfői adást, nézze 
meg az ismétlést: szerda 18.00, 
csütörtök 9.00., péntek 18.00. és 

22.30., szombat 9.00.,14.00 és 23.00, 
vasárnap 9.00, 13.00 és 23.00, hétfő 

4.00, kedd 18.00 és 22.30 . 

– olasz dalok Erox Martini előadásában. 
DECEMBER 11. 19.00 Latin Duo (Tátrai Tibor 
és Szűcs Antal Gábor) koncert. DECEMBER 12. 
18.00 Trilla koncert. DECEMBER 13. 16.00 20 
éves a KEPOK – Ünnepi koncert. DECEMBER 14. 
18.15 Kertbarátkör. DECEMBER 20. Nótaest.

MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA 
Magyar Tudósok körútja 1.

DECEMBER 12. 18.30 Adventi és karácsonyi 
kórusművek a tatai Esterházy énekegyüttes 
előadásában. DECEMBER 19. 18.30 Halmos: 
Missa a sole nunctupata, Praetorius, Schein, 
Mozart, Donizetti, Demény, Kodály, Farkas, 
Orbán adventi és karácsonyi kórusművei, 
carolok, spirituálék a Capo di tutti i capi kama-
rakórus előadásában.

MOLNÁR-C. PÁL MŰTEREM-MÚZEUM
Ménesi út 65. T.: 06/30/201-1073

DECEMBER 5. 17.00 Élő „Ki nyer ma?” Meixner 
Mihállyal. 
DECEMBER 12. Karácsonyi szalon. Mindenki el-
hozhatja kedvenc versét, novelláját karácsonyi 
témakörben, a közönség egyben az előadó is. 

ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ  
Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644, 309-0007 

HÉTFŐ 16.15 Balettiskola 9–13 éveseknek, 
17.15 Balettiskola 5–8 éveseknek. HÉTFŐ, 
SZERDA 15.00 Ezüstklub. HÉTFŐ 18.00, SZERDA 
17.00 Pilates. HÉTFŐ 19.00, SZERDA 18.00 
Dzsesszgimnasztika. HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 
9.00 Szeniortorna. KEDD 19.00 Callanetics.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00 Callanetics, 10.30 Tarka 
Színpad, 14.00 Sakk- és kártyaklub, 15.00 
Fogyasztóvédelmi tanácsadás, 15.00, 16.00 
Hip-Hop, 17.15 Törpördög Tánc-Tanoda kez-
dő, 18.00 haladó. SZERDA 10.00 Hastánc, 
16.00 Balettiskola 9–13 éveseknek, 19.00 
Pingpongklub. CSÜTÖRTÖK 19.00 Karate.
PÉNTEK 18.00 Pingpongklub. SZOMBAT 9.00 
Commedia 2000 Diákszínpad. VASÁRNAP 8.00 
Katolikus szentmise, 15.30 „Goldance” táncisko-
la kezdőknek. HÉTFŐ–PÉNTEK 10.00–18.00-IG 
Net-Kuckó e-Magyarország pont. Minden meg-
kezdett óra 200 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak 
ingyenes. DECEMBER 11. 11.00 „Tappancsfal ava-
tás” – Őrmező újszülött babáinak köszöntése. 
DECEMBER 17. 17.00 „Szépkorúak karácsonya” 
– karácsonyi big band Budapest Jazz Orchestra 
karácsonyi koncertje.

TIT STÚDIÓ
Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514 

DECEMBER 9. 18.00 Ásványbarátkör. Télapó ün-
nepség. Bányászati emlékek a német érchegy-
ségi adventi/karácsonyi hagyományokban.
DECEMBER 14. 18.00 Gombászklub. 
Évbúcsúztató – dia- és digitális képparádé.
DECEMBER 16. 18.00 Ásványbarátkör. A 2009. 
évi ásványgyűjtő túrák elemzése. 
DECEMBER 17. 17.00 Csapody Vera Növénybarát 
Kör. Évzáró ünnepség. DECEMBER 18. 18.00 
Törpenyúlklub. Ünnepi nyulas buli, évzáró.
Kiállítás: Öveges József-emlékterem és -kiállí-
tás. Emlékszoba megtekintése: életmű, doku-
mentum-, tárgyi emlékek; Öveges-kísérletek 
és -interjúfilm vetítése csoportoknak és egyéni 
érdeklődőknek előzetes bejelentkezés alapján.

EGYHÁZI PROGRAMOK

BUDAFOKI SZENT LIPÓT-PLÉBÁNIATEMPLOM
Plébánia u. 2.

MINDEN HÓ 1., 3. ÉS 5. VASÁRNAP 12.00 Görög 
katolikus szentmise.

BUDAFOKI EVANGÉLIKUS TEMPLOM
Játék út 16.

MINDEN MÁSODIK VASÁRNAP Családi vasárnap.

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
Alsóhegy u. 38.

CSÜTÖRTÖK 18.30 Bibliaóra. PÉNTEK  18.00 
Ifjúsági óra. VASÁRNAP 9.15 Áhitat. Gyermek-
bibliakör, 10.00 Istentisztelet, 17.00 
Istentisztelet, kivéve a 3. vasárnapot.

BUDAPESTI ÖRMÉNY KAT. LELKÉSZSÉG
Orlay u. 6.

VASÁRNAP 16.30 Istentisztelet örmény, illetve 
magyar nyelven.

BUDDHISTA MISSZIÓ 
Árya Maitreya Buddhista Meditációs és Oktatási Központ
Susulyka u. 240. Tel.: 249-8101, 06/30/660-9050

SZOMBAT (DECEMBER 20., VASÁRNAP!) 13.00−-
18.00 Könyvtár (vallások, filozófia, művészet, 
szótárak stb.). DECEMBER 12. 15.00−16.00 
Samatha-meditáció. DECEMBER 20. 15.00 
Maitréja ünnep − tanítóbeszéd, ünnepi szer-
tartás, közös meditáció és szútraéneklés, 
kötetlen beszélgetés, teázás.

KELETI KULTURÁLIS KÖZPONT
Karinthy F. út 5. I. em. 10. Tel.: 06/30/660-9050

DECEMBER 9. 18.00−20.00 Szatipatthána  
− éberségmeditáció. DECEMBER 11. 18.00−21.00 
Filmklub: Aranyhíd, Világszép Iluska. A vetítés 
után kötetlen beszélgetés a filmekben közremű-
ködőkkel. DECEMBER 12. 09.00−13.00 Felkészülés 
a halálra és az életre. A Karúna munkacsoport 
képzési programjának nyilvános előadásai.

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Németvölgyi út 138. 

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

GAZDAGRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET 
Rétköz u. 41. Tel.: 246 0892 

MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet és 
gyermek istentisztelet. MINDEN HÓ 2. VASÁRNAP 
Úrvacsorai közösség. MINDEN HÓ 3. VASÁRNAP 
Dicsőítés. SZERDA 9.00, PÉNTEK 9.30 Baba-ma-
ma klub. PÉNTEK 17.00 Ifjúsági bibliaóra 12–
18 éveseknek. MINDEN 2. KEDD FELVÁLTVA 16.00 
Bibliaóra a nyugdíjasházban (Gazdagréti tér 
4.), illetve nyugdíjasklub a templomban.

GELLÉRTHEGYI PÁLOS SZIKLATEMPLOM
Bejárat a Kelenhegyi út felől

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 11.00, 17.00, 
20.00. VASÁRNAP 8.30, 11.00, 17.00, 20.00.

KELENFÖLDI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Bocskai út 10. Tel.: 361-2159

MINDEN HÓ 2. CSÜTÖRTÖK 19.30 Pároskör. 
MINDEN HÓ 2. PÉNTEK 20.00 Fiatal házasok 
összejövetele. VASÁRNAP 8.00, 11.00, 18.00 
Istentisztelet. 

KELENFÖLDI EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZET
Etele út 55. Tel.: 203-4642 vagy 30/658-4156

VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor 
foglalkozások gyermekeknek. 

KELENFÖLD, SZENT GELLÉRT-PLÉBÁNIA 
Bartók Béla út 149. Tel.: 203-8915

Miserend: HÉTKÖZNAP 7.00, 17.00, SZOMBAT 
7.00, 18.00, VASÁRNAP 9.00, 11.00, 18.00. 

KELENFÖLDI REFORMÁTUS EK.
Október 23. u. 5. Tel.: 209-63-61

VASÁRNAP 9 és 10.30 Istentisztelet, gyer-
mek-istentisztelet és gyermekvigyázás. 
SZERDA 18.30 Istentisztelet. CSÜTÖRTÖK 10.00 
Bibliaóra. PÉNTEK 18.00 Asszonyóra.

KÜLSŐ-KELENFÖLDI REFORMÁTUS EK.
Ildikó tér 1. Tel.: 204-2767, 06/20/371-1292

MINDEN HÓ 2. ÉS 4. HÉTFŐ 18.30 Fiatalok biblia 
köre. KEDD 18.00 Ifjúsági óra tizenéveseknek.
MINDEN HÓ 3. SZERDA 18.00 Szülői kör. SZERDA 
10.00 Asszonykör. CSÜTÖRTÖK 18.00 Hétközi 
bibliaóra. VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, vele 
párhuzamosan gyermekfoglalkozás.

FARKASRÉTI GYÜLEKEZET
Németvölgyi út 138. Tel.: 319-7239

SZERDA 10.30 Bibliaóra. MINDEN VASÁRNAP 
10.30 Református istentisztelet.

MAGYARORSZÁGI MUSZLIMOK EGYHÁZA
Sáfrány u. 43.

SZOMBAT 15.00 Kérdések és válaszok. Kötetlen 
beszélgetés az iszlámról.

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.
DECEMBER 14. 17.00 Anconai szerelmesek.
DECEMBER 21. 19.00 Jó pálinka itassa ma-
gát! 2.0 . Gyermekelőadás: DECEMBER 9., 16. 
10.00, 14.30 Fűszermadár. 

KARINTHY SZÍNHÁZ
Bartók B. út 130. T.: 203-8994
DECEMBER 11. 19.00 Tanár úr, kérem! 
DECEMBER 12. 19.00 Őrült nők ketrece. 
DECEMBER 13. 14.30 Büszkeség és balítélet.
DECEMBER 18. 19.00 Büszkeség és balítélet.
DECEMBER 19. 19.00 A Napsugár fiúk.
DECEMBER 20. 19.00 Tudós nők.
Gyerekelőadás: DECEMBER 13. 15.00 Suszter 
és a karácsonyi manók.

MU SZÍNHÁZ
Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
DECEMBER 12. 19.00 Szputnyik Hajózási 
Társaság – Modern Színház- és 
Viselkedéskutató Intézet – Labor: 
Bérháztörténetek 0.3. DECEMBER 12., 13. 
20.00 Ágens Társulat: Fatum – bemutató.
DECEMBER 15. 20.00 A Műhely Alapítvány 
és a MU Színház közös szervezésében. 
Az Ismeretlen Kutatása – improvizációs 
alkotóműhely, Biczók Anna/Szili Kata: 
Itt most érzékelek, Rózsavölgyi Zsuzsa/
Terebessy Tóbiás: Kékör. DECEMBER 18., 19. 
20.00 Gold Bea: Kések háza – Bemutató. 
Fidelio TáncEst. DECEMBER 20. 20.00 Gergye 
Krisztián Társulata: Gaia.

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
DECEMBER 9., 10. 20.00 Pintér Béla és 
Társulata: Korcsula. DECEMBER 11., 13. 
20.00 Szkéné-Picaro produkció: A láthatat-
lan légió. DECEMBER 15., 16. 21.30 Szkéné-
Picaro produkció: A tizennégy karátos autó.
DECEMBER 18., 19. 19.00 Kompánia Színházi 
Társulat: Marlon és Marion. DECEMBER 20., 
21. 20.00 Tünet Együttes: Az élet értelme.

SZÍNHÁZAK

MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA
Magyar Tudósok körútja 1. Tel./fax: 209-2224

HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.30, KEDD, SZERDA (egyete-
mista), PÉNTEK 7.00, SZOMBAT 18.30, VASÁRNAP 
9.00 (diák), 11.30 Szentmise.
MINDEN HÓ 2. HÉTFŐ 19.00 Szentségimádás a 
magyarság lelki megújulásáért.

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
Menyecske u. 16. Tel.: 06/30/973-5708 

MINDEN HÓ 1. SZERDA 18.00 Őrmezői 
Református est. 
MINDEN HÓ 4. SZERDA 18.30 Házas- és szülői kör.
MINDEN HÓ 2. ÉS 3. VASÁRNAP 8.30 Istentisztelet.

SZABAD METODISTA GYÜLEKEZET
Villányi út 44. / Ábel Jenő u. sarok

VASÁRNAP 10.30 Bibliaóra felnőtteknek 
és gyermekeknek. KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 
Helyreálló csoport.

SZENT ANGYALOK TEMPLOMA
Gazdagréti út 14. Tel.: 06-1-309-0520

VASÁRNAP 9.00 Szentmise.  
HÉTKÖZNAP Liturgia, illetve szentmise váltakoz-
va 8.00 és 18.00.
MINDEN NAP 18.30 Rózsafüzér. 
KEDD 19.00 Taizei ima. 
MINDEN PÁROS KEDD 18.30 Katekézis.

SZENT IMRE-PLÉBÁNIATEMPLOM
Villányi út 25. Tel.: 466-5886

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 6.30, 8.00, 18.00, 
VASÁR- ÉS ÜNNEPNAP 8.00, 9.00, 10.15, 11.30, 
19.00. HÉTKÖZNAP 7.45  Irgalmasság szentol-
vasó ima. SZERDA 9.30  Baba-mama kör (Szent 
István-ház), 18.30 Placid atya katekézise (temp-
lom), 19.30 Katekumenátus (Szent István-ház). 
CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok beszélgetése 
(Szent István-ház). SZOMBAT 6.30 Misével 
egybekötött Laudes, 17.30 Zsolozsma a Jézus 
Szíve oltár előtt. MINDEN HÓ MÁSODIK SZERDA 
19.30 Bibliai elmélkedések (Szent István-ház). 
DECEMBER 9. 14.00 XVI. Betlehemes kiállítás 
(Vajdahunyad vár). DECEMBER 13. Advent 
3. vasárnapja. DECEMBER 14. 19.00 Madách 
Imre Gimnázium karácsonyi hangversenye. 
DECEMBER 18. 14.00 Hajléktalanok Karácsonya 
(Fraknó u.32.). DECEMBER 20. Advent 4. vasár-
napja. DECEMBER 23. 6.00 Utolsó Rorate-mise. 
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2010. januártól Budapest, Budafoki út 187-189.  
ELBA Irodaházban állunk  

MEGLÉVŐ és ÚJ ÜGYFELEINK rendelkezésére  
az alábbi szolgáltatásokkal:

ÚJ ÉV –  
ÚJ KÖNYVELŐ IRODA  

TELJES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁS, 
 GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK RÉSZÉRE.

PROMARK-VF Adótanácsadó Kft.
Németh Erzsébet ügyvezető igazgató

Mobil: 06-30-631-6103

Cégalapítás előtti tanácsadás    
CÉGALAPÍTÁS - Jogi tanácsadás    
Teljeskörű KÖNYVELÉS, elkészült 

könyvelés FELÜLVIZSGÁLATA esetleges 
újrakönyvelése    ADÓTANÁCSADÁS  
  ADÓHATÓSÁG előtti képviselet    

KÖNYVVIZSGÁLAT    Üzleti tanácsadás  
  PÁLYÁZATÍRÁS
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