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Médiaóra Pokorny Liával
A kezdetben szégyenlős diákok 
a vidám jelenetek közben felol-
dódtak, és a foglalkozás végén 
már maganéletéről faggatták a 
színésznőt.

cikkünk a 3. oldalon

22 milliárdos büdzsé
A környezetvédelemre, a közbiz-
tonságra, a kerületi 40 000 idős 
ember életminőségének javításá-
ra is kiemelt figyelmet szenteltek 
a költségvetésben.

beszámolónk a 12. oldalon

Bár nem sikerült a bravúr, és 
Újbuda nem tudta legyőzni a 
11-szeres bajnokot, a kézilabdás 
lányok mégis megszorongatták 
nagynevű ellenfelüket.

ÚTC–Fradi meccs

– Egy település múltja akkor lesz több 
a történelmi emlékeknél, ha az ott élő 
emberek hozzátesznek valami pluszt, 
amitől jobban lehet szeretni a várost 
– ezzel a gondolattal kezdte ünnepi 
beszédét Molnár Gyula polgármester. 
Ugyanis január 22-én, a Magyar Kul-
túra Napján adták át Újbuda Önkor-
mányzatának évtizedes hagyomá-
nyokkal rendelkező elismerését, a Pro 
Cultura díjat. 

Az Allee bevásárlóközpont egyik 
mozitermében átadták azokat a díszpol-
gári címeket is, melyeket a kerület napján 
nem tudtak átvenni a díjazottak, illetve 
hozzátartozójuk. Idén négyen, egy film-
rendező, egy képzőművész, valamint két 

Pro Cultura díjak: 
Szeretni egy várost

A farsangi mulatság és jókedv eredeti-
leg két évszak küzdelmére vezethető 
vissza: a tél búcsúztatásának és a 
tavasz köszöntésének ünnepe volt. A 
rémisztő maszkok, a hangoskodás, zaj-
keltés mind az ártó szellemek, a halál, 
a rossz, a hideg elűzésére szolgáltak. 
A jó, azaz a tavasz diadalát pedig meg 
kellett ünnepelni…

Eredetileg a nagy evések és ivások idő-
szakaként tartották számon a farsangot, 
mellyel a természetet kívánták hasonló bő-
ségre ösztönözni. A farsang hazája Olasz-
ország, eredete pedig a római Saturnália 
ünnepére vezethető vissza, mellyel az 
egyház nem tudta felvenni a versenyt, és 
ezért kénytelen volt a régi pogány ünne-
pet keresztény színezettel felruházni. Még 
manapság is a leghíresebb népünnepek 
közé tartozik az olasz, különösen a velen-

cei karnevál. Ez az ünnep régen nemcsak 
álarcos felvonulásokkal járt, ahol virágot 
és cukorból készült konfettiket dobáltak 
a járókelőkre, hanem állatviadalairól, va-
lamint a római lóversenyeiről is híres volt. 
A farsanghoz fűződő szokások számtalan 
nép rítusainak emlékét őrzik. Farsangi 
időben van a busójárás, sok helyen a pár-
tában maradt lányokkal tuskót húzatnak, 
a fiatalok kakast ütnek. A farsang főként 
a fonók, bálok, táncmulatságok időszaka. 
Napjainkig gyakoriak a maskarás, jelme-
zes bálok. 
 Valamikor a tánciskola is farsangi idő-
ben volt, a próbabál, a tanfolyam résztve-
vőinek vizsgabálja a farsang utolsó napján 
zajlott. A lakodalmak időszaka is a far-
sang idejére esett. Ennek oka az volt, hogy 
különös mágikus kapcsolatot képzeltek az 
egybekelő ifjú pár és az ébredő természet 
között. A felnőttek, gyerekek, asszonyok, 

Az álarc lehull

Indul a farsang, áll a bál

zenész kapott elismerést.
Újbuda 1991 óta adományoz díszpolgári 
címet minden olyan kerületben élőnek, aki 
annak fejlődéséhez, hírnevéhez kiemelke-
dő teljesítményével vagy életművével hoz-
zájárul. A díszpolgári címet idén is ketten 
vehették át: Mészáros Márta filmrendező, 
aki megjegyezte, hogy amikor Újbudára 
költözött, eldöntötte, soha nem hagyja el 
a kerületet. A rendezőnő köszönőbeszédé-
ben azt is kiemelte, jó irányba mutat a vá-

rosrész dinamikus fejlődése, 
hiszen az infrastrukturális 
beruházások mellett a kul-
turális élet fellendítésére is 
figyelmet fordítanak.
 Kiváló zeneművészeti 
tevékenysége, valamint élet-
műve elismeréseként posztu-
musz díszpolgári címet ado-
mányoztak Cseh Tamásnak. 
A díjat özvegye vette át. 
 A minden évben két 
fő részére adományozható 
Pro Cultura díjjal azokat ju-
talmazzák, akik kimagasló 
munkát végeztek a kerület 
művelődésének, kulturális 
színvonalának fejlesztésében. 
Újbuda Önkormányzatának 
kulturális díját ez évben Szkok 
Iván festőművész kapta meg a 
kerület képzőművészeti életé-
nek fellendítéséért, valamint 
Sipos Mihály hegedűművész, 
aki a Muzsikás együttes tag-
jaként évek óta komoly részt 
vállal a népzene népszerűsí-
tésében és a kerületi iskolások 
zenei nevelésében. Az ünnep-
ség résztvevői végül Mészáros 
Márta: „Utolsó jelentés An-
náról” című filmjét tekinthet-
ték meg, mely ezen a vetítésen 
is lenyűgözte a nézőket, első-

sorban Eszenyi Enikő, Czinkóczi Zsuzsa és 
több kiváló színész alakításával, továbbá a 
film alapjául szolgáló politikusnő, Kéthly 
Anna különlegesen érdekes életének 
történetével.

T. D.

84 éves Grosics Gyula, a Fekete Párduc

A filmrendező, a képzőművész 
és a két zenész Újbudáért

(Az óramutató járása szerint fentről) Cseh Tamás özvegye, 
Mészáros Márta filmrendező, Sipos Mihály hegedűművész és 
Szkok Iván festőművész

Fergeteges farsangi forgatag a tengerentúlról: karnevál Rio de Janeiro-ban

lányok, férfiak sokszor külön-külön far-
sangoltak. A farsang gondolatköre a há-
zasság témája körül forgott. A szokások és 
hiedelmek zöme azonban úgy tartja, hogy 
farsangvasárnap, farsanghétfő és húsha-
gyókedd alkotja az igazi farsangot. A záró 
három napot a „farsang farkának” is ne-
vezik. Ezek a felszabadult mókázás, vagy 
ahogyan mondják: a fordított világ napjai. 
Ezt mutatják a zártkörű kocsmai asszony-
mulatságok, a farsangi paródiák – példá-
ul temetésparódiák – és az álesküvők. Az 
egyház évszázadokig üldözte a farsangi 
pogány szokásokat, később már inkább 
átengedte ezt az időszakot a vidámságnak, 
egészséges életörömnek, szórakozásnak és 
összevonta a keresztény hagyományok-
kal. A farsang utolsó napját jelölő „húsha-
gyókedd” elnevezés is a hús elhagyását, a 
negyvennapos böjt kezdetét jelzi. 

folytatás a 9. oldalon

A Magyar Köztársaság elnöke az 
országgyűlési képviselők választásá-
nak első fordulóját 2010. április 11-ére, 
vasárnapra, a második forduló napját 
2010. április 25-ére, vasárnapra írta ki.
A szavazás reggel 6 órától 19 óráig tart. 
Szavazni egy egyéni választókerületi 
jelöltre és egy területi listára lehet. A 
választói névjegyzékkel kapcsolat-
ban érdemes tudni, hogy a válasz-
tópolgárok a névjegyzékbe történő 
felvételről 2010. február 8–12-éig 
kapnak értesítést a Magyar Posta 
kézbesítésével, aki eddig az időpon-
tig nem kap választási értesítőt, az 
az országgyűlési egyéni választókerüle-
ti választási irodán kifogást nyújthat be. 
A választói névjegyzék 2010. február 
10-étől február 17-én 16 óráig közszem-
lére lesz kitéve, amely megtekinthető 
a választási irodán. A választópolgárok 
személyesen, lakóhelyükön szavazhat-
nak. A szavazás napján lakóhelyétől 
távol lévő választópolgár belföldön 
igazolással, külföldön a Magyar Köztár-
saság nagykövetségein és főkonzulátu-

sain adhatja le szavazatát.
Igazolás kiadását ajánlott levélben 
2010. április 6-án 16 óráig lehet kérni, 
személyesen vagy meghatalmazott 
útján pedig 2010. április 9-én 16 óráig.
Az igazolással szavazók, valamint a kizá-
rólag településszintű (=lakcím: Buda-

pest, XI. kerület) lakóhellyel rendelkező 
választópolgárok szavazataikat a 19. 
számú szavazókörben (Bocskai István 
Általános Iskola) a 1113 Budapest, Bocs-
kai út 47–49. szám alatt adhatják le.
A külképviseleti névjegyzékbe való fel-
vétel 2010. március 19-én 16 óráig kérvé-
nyezhető a lakóhely szerinti jegyzőtől.
Jelöltet ajánlani 2010. március 19-én 16 
óráig ajánlószelvényen lehet. A jelölt 
nyilvántartásba vételéhez legalább 
750 választópolgár érvényes ajánlása 

szükséges.
A kampánycsend 2010. április 10-én 0 
órától 2010. április 11-én 19 óráig tart az 
első fordulóban.
Fontos információ, hogy a Petőfi Sán-
dor Általános Iskola, Szakiskola és Gim-
názium, Szakközépiskola és Felnőttok-

tatási Gimnázium Mezőkövesd utcai 
telephelyén (1116 Budapest, Mező-
kövesd út. 10.) lévő 70., 71., 72., és 77. 
szavazókörök átkerültek a Bükköny 
Utcai Óvodába, melynek címe 1116 
Budapest, Bükköny u. 9.
További információkkal a helyi 
választási iroda elérhetőségein a Pol-

gármesteri Hivatal kollégái készséggel 
állnak a választópolgárok rendelkezé-
sére.

A helyi választási iroda elérhetőségei: 
cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.
Telefonszám: 06 1-381-13-50
Faxszám:  06 1-466-59-03

dr. Filipsz Andrea, 
Újbuda Önkormányzatának jegyzője

Felhívjuk a kedves Olvasók figyelmét,  
hogy a www.ujbuda.hu oldalon a 

„Választás” linkre kattintva mindig frissítve 
találják meg a választással kapcsolatos 
tudnivalókat, illetve az induló pártokról, 

a képviselőjelöltekről szóló híreket.    

VÁLASZTÁS
 2010

A legendás Aranycsapat egykori kapusát, a Fekete Párduc néven is emlegetett Grosics Gyulát ünnepelték a 
róla elnevezett iskolában. A veterán sportoló ugyanis idén februárban töltötte be a nyolcvannegyedik élet-
évét. A súlyos, életveszélyes betegségből felépült Gyula bácsi nagy örömmel vette át a gyerekek ajándékait, 
és szelte fel a hatalmas csokitortát, majd elvégezte a bemutató focimeccs kezdőrúgását.                           3. oldal
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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.). Ha sze-
retne rendszeres, elektronikus kép-
viselői hírlevelet kapni, küldjön egy 
emailt az ujbuda@fidesz.hu címre!
DR. SCHNELLER DOMONKOS (FIDESZ) önkor-
mányzati képviselő minden hónap 2. és 
4. hétfőjén tartja fogadóóráját 16 és 17.30 
óra között a Bethlen Gábor Általános 
Iskolában (Bartók Béla út 141.).
SURÁNYI ILONA önkormányzati kép-
viselő minden hónap harmadik hét-
főjén tartja fogadó óráját 16–18 óráig 
páratlan hónapban a Dayka Gábor u-i 
Óvodában, páros hónapban a Zólyomi 
úti Óvodában. Tel : +36/20/472-3137, 
e-mail: suranyiilona@t-online.hu.

AZ MSZP XI. KERÜLETI SZERVEZETÉNEK 
PROGRAMJA
Helyszín: Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806 ez 
egyben a 16-os sz. országgyűlési válasz-
tókerület választási irodája. Nyitva tar-
tás február 12-től március 18-ig: hétfőtől 
péntekig 10–19, szombaton 10–14 óráig.
Állandó programok: Minden hónap 
első szerdáján 17 órától: Jogi, munka-
ügyi-munkajogi; Adó,-könyvvezetési és 
vállalkozási; Lakásépítési,-vásárlási, fel-
újítási ügyekben ingyenes tanácsadás.
Állandó programok
15-ös  sz. országgyűlési választókerü-
let választási irodája: Helyszín: 1114 
Bartók Béla út 19. (bejárat a Mészöly u. 
felől) Tel.: 466-6235. Nyitva tartás feb-
ruár 12-től március 18-ig: hétfőtől pén-
tekig 15–19, szombaton 10–14 óráig.
17-es sz. országgyűlési választókerü-
let választási irodája: Helyszín: 1118 
Kaptárkő u. 8. Tel.: 247-1711. Nyitva 
tartás február 12-től március 18-ig: 
hétfőtől péntekig 15–19, szombaton 
10–14 óráig.

A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
Helyszín: Fidesz-iroda, Budafoki út 9–
11. Tel.: 209-3439 vagy a 20/471-4972. 
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 kap-
csolatos tanácsadás. Dr. Oláh András 
ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart 
kedden 15–17 óráig. Minden hétfőn 
14 órától táplálkozási tanácsadás. 
Szeretet-klub működik minden hó-
nap 2. csütörtökén 10–12 óráig, ahová 
várunk minden korosztályt, nőket és 
férfiakat, ahol bármiről elbeszélgethe-
tünk. Célunk, hogy segitsünk egymást 
vidám hangulatban. Díjmentes lakás-
hitel és befektetési tanácsadás magán-
személyeknek 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: Február 24-én 18 órakor köz-
életi est. A kommunizmus áldozataira 
emlékezünk! Vendég: Salamon Konrád 
történész, a Magyar Tudományos 
Akadémia doktora. Házigazda: dr. 
Rétvári Bence országgyűlési képvise-
lő, a 15. vk. elnöke. Fellépnek: Torma 
Mária előadóművész, Győrffy Gergely 
hegedűművész.

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

  

Képviselői fogadóórák, 
programok

FODOR VINCE (MDF) alpolgármester. 
Alpolgármesteri fogadóóra: minden 
hó harmadik hétfőjén 15–17 óráig a XI. 
kerületi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal (Zsombolyai u. 5.) III. emelet 
307-es tárgyalójában. Bejelentkezés 
az alpolgármesteri fogadóórára 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.) febru-
ár 11-én (csütörtök) 17 órakor tartja 
fogadóóráját, az Őrmezei Közösségi 
Házban (Cirmos u. 8.).
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) képviselő 
minden hónap első péntekén 17-től 18 
óráig tartja fogadóóráját az Őrmezei 
Közösségi Házban, (Őrmező, 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.) országgyű-
lési képviselő február 11-én és 25-én 17-
től 18 óráig tart fogadóórát az MSZP 
kerületi irodájában (Mérnök u. 40.).

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).

A fővárosi programhoz kapcsolódva 
Újbudán 2003-ban létesültek az első 
közterületi szelektív hulladékgyűjtő 
szigetek. Jelenleg 42 helyszínen 
lehet a konténerekbe helyezni az 
újrahasznosítható csomagolási hul-
ladékokat. Ilyenek a papír, a színes és 
fehér üveg, a fémdoboz és műanyag 
flakon. A hálózat idén 5 újabb hely-
színnel bővül, amelyekről a megvaló-
sulás után még hírt adunk.

Bővebb gyűjtőkörrel a hulladékgyűjtő ud-
var áll a lakosság rendelkezésére, amely-
nek helyszíne Bánk bán utca 8–10. Itt az 
előbb említett hulladékokon kívül egyes 
veszélyes, vagy különleges kezelést igénylő 
anyag típusait is le lehet adni, mint példá-
ul a használt akkumulátor, a szárazelem, 
a fáradt olaj, az elektromos és elektroni-
kai hulladék. Most, téli időszakban pedig 
hóeltakarító eszközök, síkosságmentesítő 
anyagok is vásárolhatók. 
 Az utak síkosságmentesítése 2010. 
szeptember 1-jétől kizárólag környe-

zetkímélő megoldással végezhető. Az 
Önkormányzat zeolitos jégoldó biztosí-
tásával kíván segíteni a kerület lakóinak, 
amely 10 kg-os kiszerelésben, zsákon-
ként bruttó 500 Ft-os egységáron kap-
ható. A jégoldót az Újbuda Prizma Kft. 
Hamzsabégi úti telephelyén (bejárat az 
Ajnácskő utca felől) lehet megvásárolni 
hétfőtől csütörtökig 8–16 óráig, pénte-
ken pedig 8–13 óráig, előzetes egyeztetés 
a 203-8015 telefonszámon.
 Veszélyes hulladékokkal, mint fes-
ték-, vegyszer-, növényvédőszer-marad-
ványok és egyebek egész évben a Palota 
Környezetvédelmi Kft. gyűjtőudvarát 
(az M3 autópálya mellett) keresheti fel a 
XI. kerületi lakosság. Ez a XIV. kerület, 
Kacsóh Pongrác út 146. szám alatt ta-
lálható, és hétfőtől péntekig 8–17 óráig, 
szombaton 8–14 óráig tart nyitva. Tele-
fon: 222-03-61.
 Nyomatékosan felhívjuk a tisztelt 
lakosság figyelmét, hogy a szigeteken 
műanyag, papír, fém és üveg frakciók 
gyűjtésére van mód, kérjük, csak ilyen 

hulladékokat vigyenek a konténerekbe, 
továbbá kérjük, hogy a hulladékgyűjtők 
körül ne hagyjanak szemetet. A közterü-
leti szemetelés szabálysértésnek minősül.

Újbuda Önkormányzata, 
Környezetvédelmi 

osztály

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek a kerületben

– Boldizsár u., Cirmos utcai parkoló
– Bukarest utcai park
– Vegyész u.–Fegyvernek u. sarkán Profival szemben
– Ménesi u. Kelenhegyi lépcső mellett
– Solt u.–Csorbai u.–Pajkos u. zajvédő fal mellett
– Szerémi sor a Hamzsabégi u. töltés mellett
– Gazdagréti tér Match áruház mellett (buszvégállomással 
szemben)
– Nagyszeben tér 
– Szent Kristóf u.–Pecz Samu u. csomópont – garázssor előtt
– Daróci út–Alsóhegy u. találkozásánál
– Kővirág sor, buszforduló (Kelenvölgy)
– 7/A buszvégállomás, aluljáró lejáró mellett
– Bártfai utca–Tétényi út a távfűtő akna bejárónál, Bikás park-
kal szemben
– Sáfrány u. mentén a Fonyód u.–Bükköny u. felőli oldalon, 
parkoló szélén
– Kocsis utca, volt BKV-szállóval szemben a Mohai u. 49–51. 
felőli zöldsávban
– Szerémi út 41. és zajvédő fal között, a zöldsávban
– Tétényi út–Kondorosi út keresztezésnél (Kondorosi út elején)
– Bánát u. 16. sz. szemben, a Sopron u. iskola kerítésénél
– Nádorliget utca, a Prielle Kornélia utcai keresztezés közelé-
ben
– Budafoki út–Irinyi József utca (Schönherz kollégium mellett)
– Dayka G. u.–Brassó út találkozásába
– Vahot utcában a Bártfai u. felőli részen az MDF-piacnál 
(parkoló)

– Menyecske u. 25. mögötti parkoló (zöldsáv szélén)
– Fehérvári u.–Andor u. Plus áruház mögött (parkolóban)
– Bükköny u.–Fehérvári u. összekötő úton (a volt Dunalakk 
kerítése és piac közötti parkoló szélén)
– Thallóczy Lajos u.–Bartók Béla út sarok (BKV épülete mel-
lett)
– Rodostó u.–Beregszász u. sarka, betonozott felületen
– Brassó út–Brassó köz
– Botfalu–Háromszék u. találkozásánál
– Csukló u. elején, a parkolóval szemben
– Andor u.–Albert u. szervizúton
– Nagykikinda u. (iskola) épület falánál 
– Leiningen u.
– Mezőkövesd u.–Fehérvári út találkozásánál
– Kőérberki lakóparknál
– Bikszádi u. 61. kerítés mellett, kerékpártároló előtt
– Hamzsabégi út, buszgarázs bejáratával szemben
– Tétényi köz 1. 
– Csóka u., a Bartók B. út 131. fala mellett
– Bártfai u.–Fejér Lipót u. parkoló
– Andor u.–Fehérvári u. ívesen az út szélén
– Kondorosi u.–Fehérvári u. sarok, villamossín mellett (Plus 
áruháznál)

Hulladékgyűjtő udvar: Bánk bán utca 8–10. Nyitva tartás: hét-
főtől péntekig: 10–18, szombaton: 8–14 óra között, telefon: 464-
5907.

Idén újabb öt helyszín

Újbuda Önkormányzatának 
VICUS XI. Közalapítványa janu-
ár közepén tűzifával segítette 
a rászoruló családokat és idős 
embereket. Fésüsné Kéri Erzsébet, 
a kuratórium elnöke elmondta, 
hogy a kuratórium döntése alap-
ján 140 tonna fát osztottak szét 
7 családnak. A 2009-ben beérke-
zett 1300 kérelemből 983 nehéz 
helyzetben lévő családot közel 
40 millió forinttal támogatott az 
alapítvány.

Rászorulóknak 
osztott tűzifát a 
VICUS Alapítvány 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 9.§. (2) bekezdés a.) 
pontja értelmében értesítjük a tisztelt érdek-képviseleti szerveket és az érintett lakosságot, 
hogy a Bp. XI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megrendelte Bp. XI kerület, Bocskai 
út–Dávid Ferenc utca–Diószegi utca–Badacsonyi utca által határolt területre vonatkozó kerületi 
szabályozási tervet. 
A terv készítésének célja a hatályban lévő szabályozási terv előírásaink felülvizsgálata különös te-
kintettel a Bocskai út–Badacsonyi utca sarkán lévő ingatlan beépíthetőségi lehetőségeire nézve. 

ÉRTESÍTÉS

Újbuda Önkormányzata 2010-ben minden 13 éves leány számára, aki 1996. január 1. és 1997. 
december 31. között született, és állandó XI. kerületi bejelentett lakcímmel rendelkezik, térítés-
mentesen biztosítja a HPV vírus elleni védőoltást. Az Önkormányzat a költségek felét pedig átvál-
lalja azoknál a hölgyeknél, akik 1991. január 1. és 1995. december 31. között születtek, és állandó 
bejelentett lakcímük is a kerületben van.
Az Önkormányzat felmérése alapján a kerületben a 13–14 éves korosztályba 425 fiatal hölgy 
tartozik, és fontos, hogy ez a generáció megkapja a háromkomponensű szérumot, amely vé-
dettséget jelent a méhnyakrák kialakulásáért felelős HPV vírussal szemben. A HPV vírus elleni 
teljes védettség kialakulásához 3 oltást kell kapni fél év alatt, melyet a körzeti gyermekorvosok 
adnak be előre egyeztetett időpontban. A harmadik oltás végén a lányok kék karszalagot kapnak, 
amellyel igazolják a HPV vírus elleni védettségüket. Az első oltások beadására 2010. január 25–29. 
között került sor. Magyarországon 2006 óta elérhető a méhnyakrák kialakulásáért felelős humán 
papillómavírus (HPV) elleni védőoltás. Ez a vakcina a még nem fertőződött hölgyeknek csaknem 
száz százalékos hatékonysággal gátolja a méhnyakrák kialakulását. Évente közel 1200 új beteget 
diagnosztizálnak és kezelnek méhnyakrákkal. Újbuda Önkormányzata kiemelt fontosságúnak 
tartja e betegség ellen való védekezést. Azok, akik nem a kerület gyermekorvosi szolgáltatásait 
veszik igénybe, de állandó bejelentett lakcímmel rendelkeznek, azok a XI., Zsombolyai u. 4. portá-
ján, vagy a www.ujbuda.hu-n letölthető nyilatkozattal jelentkezhetnek a programra.

FELHÍVÁS

HPV vírus elleni oltás minden Újbudán élő 13 éves lánynak

amely 10 kg-os kiszerelésben, zsákon-
ként bruttó 500 Ft-os egységáron kap-
ható. A jégoldót az Újbuda Prizma Kft. 
Hamzsabégi úti telephelyén (bejárat az 
Ajnácskő utca felől) lehet megvásárolni 
hétfőtől csütörtökig 8–16 óráig, pénte-
ken pedig 8–13 óráig, előzetes egyeztetés 

 Veszélyes hulladékokkal, mint fes-
ték-, vegyszer-, növényvédőszer-marad-
ványok és egyebek egész évben a Palota 
Környezetvédelmi Kft. gyűjtőudvarát 
(az M3 autópálya mellett) keresheti fel a 
XI. kerületi lakosság. Ez a XIV. kerület, 
Kacsóh Pongrác út 146. szám alatt ta-
lálható, és hétfőtől péntekig 8–17 óráig, 
szombaton 8–14 óráig tart nyitva. Tele-

lakosság figyelmét, hogy a szigeteken 
műanyag, papír, fém és üveg frakciók 
gyűjtésére van mód, kérjük, csak ilyen 

leti szemetelés szabálysértésnek minősül.
Újbuda Önkormányzata, 

Környezetvédelmi 
osztály

– Menyecske u. 25. mögötti parkoló (zöldsáv szélén)
– Fehérvári u.–Andor u. Plus áruház mögött (parkolóban)

HULLADÉKGYŰJTŐ SZIGETEK ÚJBUDÁN
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Nem választási költségvetést tervez-
tünk, vagyis nincs a sorok között olyan 
tétel, amely bár jól hangzik, nem lehet 
megvalósítani, kezdte a költségvetés-
ről szóló bevezetőjét Molnár Gyula 
polgármester a február elsejei rendkí-
vüli testületi ülésen.

Noha Újbudát is érintik az országos szintű 
megszorítások, a kiesett állami támogatást 
ellensúlyozza a megnövekedett fővárosi 
forrás, valamint a tervezett helyi adóbe-
vétel. Mint a polgármester elmondta, nem 
kell arra számítani, hogy ebben az évben 
csökkenne a kerületben az építményadó, 
az iparűzési adó, vagy az autók után fize-
tendő súlyadó bevétele.
 Molnár Gyula az idei gazdálkodá-
si tervek közül kiemelte a legfontosabb 
célokat: a környezetvédelmet, amelyre 
200 millió forint, azaz a teljes büdzsé egy 
százaléka jut, a közbiztonság további meg-
erősítését, a kerületben élő csaknem 40 
ezer idős életminőségét javítani hivatott 
60+ programot, valamint a kulturális vá-
rosközpont projektet. Mindezeken felül 
a szociális támogatások köre is bővül: 
folytatódik a fiatal lányok méhnyakrák 
elleni beoltása, valamint az Út a mun-
kához program, és a közalkalmazottak 
számára biztosítják a változatlan összegű 
cafeteria keretet. 
 Nem várható új adóteher bevezetése. 
A vagyongazdálkodás területén a költ-
ségvetés mintegy tíz százalékát teszi ki a 
tervezett értékesítések volumene. A panel- 
és az ökoprogram támogatására a tarta-
lékból jut pénz, a lakásfelújítási alap pedig 
nagyjából megegyezik a tavalyi összeg-
gel. Az Önkormányzat gazdálkodásában 
egyébként a teljes büdzsé mindössze 8–10 
százaléka jelent mozgásteret a politikusok 

számára, hiszen a kötelező feladatok több-
nyire meghatározzák a kiadási oldalt. A 
legnagyobb tétel ezek közül az oktatás. 
 A tervezetet előterjesztő Molnár Gyu-
la összességében stabil, kiszámítható, biz-
tonságosan működő intézményhálózatot 

garantáló költségvetésnek nevezte az ideit, 
amelybe az eddigiekhez hasonlóan most 
sem terveztek hitelfelvételt.
 Az ellenzék nem szavazta meg a tel-
jes tervezetet, a változtatásokra irányuló 
módosító javaslataikat pedig a testület egy 
kivétellel elvetette. Húszan igent mondtak 
Kupper András Fidesz-frakcióvezető ja-
vaslatára, így ebben az évben a Biztonsá-
gunkért Alapítvány – civilek által létreho-
zott, a kerületi rendőrséget támogató – a 
tervezettnél 40 millió forinttal több pénzt 
kap az Önkormányzattól.
 Újbuda költségvetése fővárosi viszony-
latban is igen korán született meg, 2010-
ben mintegy 22 milliárd forintból gazdál-
kodik az önkormányzat. Molnár Gyula 
polgármester kiemelte: ez a költségvetés 
2500 közalkalmazottnak és családjuknak, 
valamint 140 ezer Újbudán élőnek jelent a 
kerületben stabil és kiszámítható jövőt.

B.A. – P.T.

Újbudán már elfogadták 
az idei költségvetést

22 milliárdos büdzsé 2010-ben
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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 jo-
gi tanácsadást tart minden hónap első 
és harmadik hétfőjén, 16 órától, amíg 
érdeklődő van. Az MDF honlapjának 
címe: http://www.mdf-budapest.hu.

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

MIÉP-HÍREK
A MIÉP XI. Bartók Béla út 96. alatti iro-
dája szerdán 9–19, csütörtökön 9–12 órá-
ig tart nyitva. A Magyar Fórum régebbi 
számai ingyen elvihetők. Szerdánként 
10–12 óráig dr. Csigi Zsolt ügyvéd ingye-
nes jogi tanácsadást tart. Előzetes egyez-
tetéssel Kerekes Péter (20/5129-001) 
lelkisegély-tanácsadást, önvédelmi- és 
jógaoktatást, Szalkai Péter (20/3768-468) 
fogyasztóvédelmi tanácsadást tart fo-
gyasztóknak és nem-fogyasztóknak.

JOBBIK-KAPCSOLAT
Ajánlószelvényeket vár a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom újbudai
szervezete a Villányi út 20/A alatti iro-
dájába (tel./fax: 06-1-365-1488) 9-től 20 
(hétvégén 18 óráig). A kerületi képvi-
selőjelöltek és tagok utcai standolást is 
folytatnak: a Móricz Zsigmond körtéren 
keddenként és csütörtökönként 16-18, a 
Budaörsi út-Sasadi út buszmegállónál 
(a Profi előtt) szerdánként 16-18 óráig.

A MUNKÁSPÁRT HÍREI
A Munkáspárt XI. kerületi szervezete 
minden héten csütörtök délelőtt 9–12 
óráig a Bartók Béla út 79. szám alatti 
irodájában várja a párt különböző kiad-
ványai, tájékoztatói, újságja iránti érdek-
lődőket, ahol igénybe vehetik a szépiro-
dalmi könyvtárat is, minden ellenszol-
gáltatás nélkül.

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
A Nem Adom Fel Alapítvány heti 
2 alkalommal jogsegélyszolgálatot 
nyújt mindazok részére, akik egészsé-
gi állapotuk, szociális helyzetük vagy 
etnikai hovatartozásuk folytán hátrá-
nyos helyzetben vannak. A szolgálta-
tás ingyenes. Az ügyfeleket kizárólag 
telefonos időpont-egyeztetés alap-
ján fogadja dr. Sebestyén Kálmán az 
Alapítvány jogásza a 785-4355 telefon-
számon. Helyszín: a Nem Adom Fel 
Alapítvány irodája (Villányi út 9. fszt. 
6.) Félfogadás időpontja: hétfőn 15–17, 
illetve csütörtökön 9–12 óra között.

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Ingyenes jogi tanácsadás polgári jogi tár-
gyú kérdésekben a Gazdagréti Közösségi 
Házban (Törökugrató u. 9.) minden 
szerdán 18-tól 20 óráig előzetes bejelent-
kezés alapján. Bejelentkezés a +36/30/26-
8-38-53 telefonszámon lehetséges.

Lakossági fórumot tartott Jankó Ist-
ván önkormányzati és Rétvári Bence 
országgyűlési képviselő, ahol a téma a 
tervezett Bocskai úti mélygarázs volt.

Az eddigi történésekkel kapcsolatban el-
hangzott: a tervezett mélygarázsra a kör-
nyezetvédelmi hatóság már megadta az 

engedélyt. A beruházás ellen négy civil 
szervezet, köztük a Levegő Munkacso-
port, már aláírásgyűjtésbe kezdett. A be-
ruházó a DBR Metró Projekt Igazgatóság, 
amely a 4-es metró beruházáshoz kapcso-
lódóan építtetné meg a mélygarázst mint 
P+R parkolót. 
 A tervezéssel megbízott cég képvisele-
tében jelen lévő mérnök, Molnár Kázmér 
elmondta, ők egy 600 férőhelyes mélyga-
rázs terveinek elkészítésére kaptak meg-

bízást. A létesítmény a Bocskai út alatt, a 
Fehérvári és Fadrusz utca között lenne az 
úttest teljes szélességében, mindkét oldal-
ról lehajtó sávval, és a lakóépületektől 5–6 
méterre helyezkedne el. 
 A fórumon részt vevő környékbeli 
lakók hozzászólásaiból az derült ki, az itt 
élők nem értik, miért nem a metró végál-

lomásához építe-
nek P+R parkolót 
(egyébként lesz ott 
is, az őrmezői ol-
dalon), és tartanak 
attól, hogy még na-
gyobb lesz a forga-
lom, az autóbűz, és 
süllyedni, repedez-
ni fognak házak, 
ezért nem akarják, 
hogy megépüljön a 
mélygarázs. Több 
kérdést intéztek 
volna a beruházó-
hoz is, ám a DBR 
képv iseletében 
senki nem volt je-
len a fórumon. 
A mélyga rá z s 

tervéről egyébként megkérdeztük La-
kos Imrét, Újbuda alpolgármesterét, aki 
szerint a polgármesteri vezetés sem ért 
egyet a Bocskai úti mélygarázs építé-
sével, a tervet nem támogatja. – A P+R 
funkciónak ezen a környéken nincs lét-
jogosultsága, de keressük a lehetőséget, 
hol lehet a lakossági parkolást megköny-
nyítő mélygarázst elhelyezni – mondta az 
alpolgármester.

R. M. 

Nemcsak a lakók, de az 
önkormányzat sem akar 
mélygarázst a Bocskai úton

Egyetértésben

Grosicsot ünnepelte a sportiskola
A legendás Aranycsa-
pat egykori kapusát, a 
Fekete Párduc néven 
is emlegetett Grosics 
Gyulát ünnepelték a róla 
elnevezett iskolában. A 
veterán sportoló ugyanis 
idén februárban töltötte 
be a nyolcvannegyedik 
életévét. A súlyos, élet-
veszélyes betegségből 
felépült Gyula bácsi 
nagy örömmel vette át a 
gyerekek ajándékait, és 
szelte fel a hatalmas 
csokitortát.

Hatalmas tapsvihar fo-
gadta a tornaterembe be-

84 éves a Fekete Párduc

lépő Gyula bácsit, aki Vári Attila olim-
piai bajnok vízilabdázó és Molnár Gyula 
polgármester társaságában érkezett a 
Grosics Gyula Sport Általános Iskolába. 
Az intézmény másfél évvel ezelőtt vette 
fel a futball-legenda nevét, azóta minden 
jeles alkalommal meghívják őt az iskola 
rendezvényeire. Gyula bácsi pedig lelki-
ismeretesen látja el megtisztelő feladatait. 
Gyenge egészségi állapota ellenére szin-
te minden esetben eleget tesz a meghí-
vásoknak. A diákok kórusban előadott 
verssel köszöntötték az ünnepeltet, majd 
virágcsokrokat és egy fekete párducot áb-
rázoló textilképet adtak át a meghatódott 
kapusnak.
 Molnár Gyula polgármester rövid 
beszédében arra hívta fel a figyelmet, 
mennyire szerencsések a Grosicsba járó 

diákok, hogy személyesen találkozhatnak 
névadójukkal. Bár Gyula bácsi nem szere-
ti, ha a korát emlegetik, a polgármester azt 
is hozzátette, tiszteletreméltó az Aranycsa-
pat tag élettapasztalata. 
 Ezután maga az ünnepelt is intézett 
néhány szót a jelenlévőkhöz. A futball 
nagy öregje arra figyelmeztette a diá-
kokat, hogy szegények lesznek azok az 
emberek, akik nem tesznek meg min-
dent azért, hogy életük vége felé legyen 
mire emlékezniük. Végül jó tanulást és 
jó sportteljesítményt kívánt a gyerekek-
nek, majd felvágta az ünnepi tortát. A 
kis focitagozatosok rövid bemutatót tar-
tottak, Gyula bácsi pedig – ki tudja há-
nyadik alkalommal – ezúttal is elvégezte 
a kezdőrúgást.

T.D.D
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11 középiskolában indul az a fejlesztési 
program, amely az Európai Unió támo-
gatását is elnyerte. Az intézmények 
együtt dolgozzák ki azt, hogy a gazda-
ság és a képzés mind közelebb legye-
nek egymáshoz, azaz hogy a középis-
kolából kikerülő fiatalok tudása valós 
piaci igényekre legyen válasz.

A programban részt vevő iskolák abban 
bíznak, hogy diákjaik jó eséllyel helyez-
kedhetnek el a munkaerőpiacon, mivel 
tudásuk nemcsak Magyarországon, ha-
nem az unióban is versenyképes lesz. A 
program a szoftverek fejlesztésén túl a 
tananyag korszerűsítésében, az oktatók to-
vábbképzésében is előrelépést jelent. Egye-
bek mellett a modern pedagógiai módsze-
rek, az innováció, a gyakorlati képzés meg-
újulása mind a használható, kompetens 
tudás kiteljesítését szolgálják. Az újbudai 
Számalk Szakközépiskola is csatlakozott 
a programhoz, amely a Centroszet TISZK 
tagiskoláiban működik. 
 Az intézmények között van a Baross 
Imre Artistaképző Szakközépiskola és 
Szakiskola; a Boronkay György Műszaki 
Középiskola és Gimnázium; az Innovációs 
Szakképző, Továbbképző Iskola Központ 
és Gimnázium; a Kopint-Datorg Konjunk-
túra Kutatási Alapítvány Gazdaságfejlesz-
tési Szakközépiskola; a Magyar Honvéd-
ség Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző 
Iskola; a Puskás Tivadar Távközlési Tech-
nikum; a Talentum Nemzeti Kisebbségi 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény; a 
Táncművészeti és Zeneművészeti Szak-
képző Iskola; a Számalk Szakközépiskola; 
a SZTÁV Felnőttképző; valamint a Ven-
déglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi 
Középiskola és Szakiskola is.

B. A.

Fejlesztés 
középfokon

EU oktatási program 

A Csíki-hegyek Utcai Általános Iskola 
már a Szomszédok című teleregény 
forgatása alatt is gyakran megtelt köz-
ismert tévés arcokkal, ez a hagyomány 
– ha egy kicsit más formában is – most 
folytatódik. Hála egy jó kapcsolatok-
kal rendelkező tanárnőnek, a diákok 
időről időre olyan neves színészekkel 
és televíziós személyiségekkel talál-
kozhatnak, akik egy szakmai képzésen 
is nagyra becsült vendégnek számíta-
nak. A legutóbbi médiafoglalkozáson 
Pokorny Lia színésznő beszélgetett a 
kíváncsi gyerekekkel.

Pokorny Lia nevét ma már mindenki el-
sősorban a Beugró című improvizációs 
előadássorozattal azonosítja, természetes-
ségével, kedvességével és humorával egy 
csapásra sokak kedvence lett. A személyes 
találkozás alkalmával ráadásul arra is rá 
kellett jönnünk, Lia az életben is legalább 
ennyire nyitott, ragyogóan optimista sze-
mélyiség, akinek életében a karrier mindig 
csak a második helyen állhat kisfia után. 
Huszonhárom évesen a Pinceszínházban 
tette meg első, bizonytalan, de ösztönös 
lépéseit a színészet felé, rövidesen a Bár-
kába került, majd az Új Színház tagja lett, 
mára pedig egymást érik az előadások és 
felkérések. A gazdagréti iskola meghívását 
mégsem tudta visszautasítani. Az óra stíl-
szerűen rögtönzött szituációs játékokkal 
kezdődött. Az eleinte szégyenlős diákok 
a vidám jelenetek közben olyannyira fel-
oldódtak, hogy a foglalkozás végére már 
magánéletéről faggatták a színésznőt, aki 
lapunknak is nyilatkozott.

A tanulók az óra végén már a Csányi Sándorral 
kötött házassága felbomlásáról kérdezősködtek. 
Nem feszélyezte a téma? Egyébként mennyire új 
önnek a helyzet, hogy ennyi gyerekkel foglalko-
zott egyszerre?

Arra gondol, hogy zavarba jöttem-e? Sem-
miképp. Azért is válaszoltam szívesen a 
kérdéseikre, mert ők már abban a korban 
vannak, amikor igenis megérthetik a fel-
nőttek dolgait. Lehet, hogy még nem volt 
párkapcsolatuk, de éreztek már szerelmet 

és csalódást. A kamaszkor nagyon sérü-
lékeny időszak: ilyenkor a fiatalok mély 
benyomásokat szereznek, jóra és rosszra 
egyaránt nyitottak, ezért nagyon fontos, 
merre terelgetjük őket. Egyébként azért 
sem izgultam túlzottan, mert már voltam 
hasonló helyzetben. Rendszeres résztve-

vője voltam nyári színházi táboroknak, 
ahol 60 fiatallal dolgoztam együtt, iro-
dalmi műveket, egyéni ötleteket vittünk 
színpadra. Hatalmas élmény volt, ma is jó 
érzéssel gondolok ezekre az időkre.

A színházi szerepei mellett nagyobb népszerű-
ségre mégiscsak a televízión keresztül tett szert. 
Megváltoztatta az ismertség?

Mivel tömegközlekedem, a Beugró óta na-
gyon sokan megállítanak az utcán, buszon, 
hogy beszélgessenek velem egy kicsit. Sokan 
kérdezik, nem érzem-e terhesnek a rendsze-

res megszólításokat, mire én csak csodál-
kozom. Vidéken nőttem fel, ahol magától 
értetődő, hogy mindenki mindenkit ismer, 
megszólítjuk egymást az utcán, ismerke-
dünk, egyszóval folyamatosan kommuni-
kálunk. Ezen az ismertség sem változtatott 
semmit, és jólesik, ha kapok egy-két jó szót.

A Beugró nagyon különbözik a klasszikus érte-
lemben vett színháztól. Milyen képességeket kell 
mozgósítania a felkészülésnél? Vannak az improvi-
zálásnak szabályai?
A kezdetekkor részt vettem egy próbafel-
vételen, és rájöttem, ez a dolog nekem nem 
megy: nagyon örülök, hogy felkértek, de 
lássuk be, ez nem az én műfajom. Fél év-
vel később felhívott a producer, Kapitány 
Iván, hogy indul a műsor, számítanak 
rám. Úgy éreztem, ha a sors is ezt akarja, 
most már helyt kell állnom. Szóval nekem 
sem ment könnyen. Menet közben arra 

A színház a pillanat varázsa

Pokorny Lia és a diákok: testközelből is megtapasztalhatták jókedvét, humorát, tehetségét

jöttem rá, hogy a rögtönzésre nem lehet 
felkészülni. Az egyetlen, amit tehetsz, 
hogy teljesen ellazulsz, lecsendesíted a 
gondolataidat, hiszen nagy koncentráci-
óra lesz szükséged. Az improvizálásnak 
azonban már komoly szabályai vannak. 
Ilyen például, hogy azt mondd, ami rög-
tön eszedbe jut, ne fogalmazgasd előre 
a mondatokat. Vagy hogy mindig el 
kell fogadni, amit a másik mond: ha azt 
mondják neked, hogy az az ajtó zöld, te 
nem mondhatod rá, hogy az nem is ajtó, 
mert ha állandóan blokkolod a másikat, 
abból nem lesz jelenet.

A műsor a fiatalok körében is nagy siker. Mi a 
Beugró titka?

Az előadásokon az emberek nagyon kí-
váncsiak arra, mit hoz a következő pilla-
nat – hiszen ezt még mi sem tudjuk elő-
re. A váratlan és a véletlenszerűség min-
denképpen izgalmassá teszi a játékot, de 
önmagában ez még kevés lenne. Gon-
dolom, nem mondok újat azzal, hogy a 
színház – ami nekem nagyon fontos – a 
fiatalok számára elég poros műfaj. Ösz-
szehasonlítva mondjuk a mozival, ahol 
percenként felrobban valami, biztosan a 
színház lenne a vesztes. 
 A Beugróban ezzel szemben nin-
csenek effektek, nem történik más, 
minthogy emberek állnak a színpadon 
minden eszköz nélkül, és csak figyel-
nek egymásra, csak játszanak. Mégis a 
műsornak hatalmas rajongótábora lett, 
a fiatalok imádják, és azok, akik meg-
szerették, elkezdenek színházba járni. 
Számomra ez a legnagyobb eredmény. 
A lányok, fiúk ott várnak az Új Színház 
bejáratánál, és kérdezik, melyik darabot 
ajánlanám nekik, aztán sorban állnak a 
színházak pénztárainál, és bérletet vesz-
nek(!), sőt, többször is megnéznek egy 
előadást. Azt hiszem, a Beugrón keresz-
tül megértenek valamit a színház lénye-
géből. Rájönnek, hogy az valami mástól 
jó. Az ott és abban a pillanatban történt 
cselekménynek ugyanis van valami utá-
nozhatatlan varázsa.

T. D.

Médiaóra Pokorny Liával

Előző számunkban hírt adtunk arról, hogy defibrillátort 
kapott a Spari kajak-kenu egyesület. Az akció támogatójá-
nak nevét akkor hibásan közöltük. Az életmentő készülék 
a Henkel Magyarország Kft. jóvoltából került az egyesület-
hez. A téves közlésért olvasóink és a cég elnézését kérjük.

Újbuda Szerkesztősége 
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Minden egyetemistát és főiskolást 
várnak a Corvinus Egyetem államigaz-
gatásról szóló konferenciájára márci-
usban, ahol egyúttal a jogot, politoló-
giát hallgató diákoknak kiírt pályázat 
eredményét is kihirdetik. A pályamun-
kákat még egy hónapig lehet leadni az 
egyetem Közigazgatási Karán. 

A Corvinus Egyetem Közigazgatási 
Karának szakkollégiuma, a Magyary 
Zoltán Szakkollégium új hagyomány 
megteremtésére készül. Egy nagysza-
bású konferenciát szervez március 
24-én, melynek célja, hogy a hallgatók 
olyan plusztudással és ismeretekkel 
gazdagodhassanak államigazgatási, jo-
gi kérdések terén, amelyre hétköznapi 
körülmények között nem feltétlenül 
lenne lehetőségük. A rendezvény or-
szágos mértékű, bármely felsőoktatási 
intézményből bárki részt vehet rajta, 
előfeltételek nélkül.

Az érdeklődők találkozhatnak a magyar 
tudományos, valamint közélet színe-ja-
vával, kérdezhetnek tőlük, tapasztalatokat 
szerezhetnek. Olyan neves előadók bőví-
tik majd a diákság ismeretanyagát, mint 
Verebélyi Imre, a Szent István Egyetem Ál-
lam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának 
vezetője; Stumpf István, a Századvég Ala-
pítvány elnöke; dr. Máthé Gábor, a Magyar 
Jogászegylet elnöke; valamint Kiss László 
alkotmánybíró. Az előadások és a kísérő-
rendezvények reggeltől egészen késő dél-
utánig fogják követni egymást. Minden-
nek a Közigazgatási Kar ad otthont.
 Az esemény a magyar közigazgatás-
tudomány klasszisának halálának 65. év-
fordulójára emlékezik. Témája az állami 
szerepvállalás aktuális kérdései, melyet 
három szemszögből kíván megközelíteni: 
központi igazgatás, helyi igazgatás és ma-
gánszféra. Az évfordulóra emellett a szak-
kollégisták a Magyary-hagyaték kutatásá-
val is emlékeznek, a munka eredményeit 

Államigazgatásról egyetemistáknak
Corvinus tavaszi konferencia

posztereken, kiselőadásokon mutatják be 
a konferencián a „magyarysok”. 
 Ezenkívül a szakkollégium egy esszéíró 
pályázatot írt ki a jogot, politológiát hallgató 
diákok számára. A pályázat és a konferencia 
témája azonos, a vállalkozó kedvű hallgatók 
maximum 15 oldalban fejthetik ki gondola-
taikat az általuk választott szakterületen be-
lül. Ennek beküldési határideje március 14., 
a magyary.szakkollegium@gmail.com vagy 
a magyary.szakkollegium@gmail.com e-
mail címekre. (Bővebb információ a www.
online-nyelvtanfolyam.hu/mzszk oldalon 
található). A pályázat eredményhirdetését a 
konferencia végén tartják meg.
 Az előadássorozatot állófogadás, majd 
ünnepélyes koszorúzás zárja. A szak-
kollégium az ország összes felsőoktatási 
intézményéből várja az érdeklődőket: 
hallgatókat, oktatókat és már gyakor-
ló közigazgatászokat is március 24-én a 
Corvinus Közigazgatási Karára.

Szilágyi Bettina

„...hogy védve legyek 
a méhnyakrák ellen.”

ÚJBUDA
gondoskodik róla...

Térítésmentes HPV védőoltás 
minden 13 éves újbudai lánynak megteremtésére készül. Egy nagysza-

bású konferenciát szervez március 
24-én, melynek célja, hogy a hallgatók 
olyan plusztudással és ismeretekkel 
gazdagodhassanak államigazgatási, jo-
gi kérdések terén, amelyre hétköznapi 
körülmények között nem feltétlenül 
lenne lehetőségük. A rendezvény or-
szágos mértékű, bármely felsőoktatási 
intézményből bárki részt vehet rajta, 
előfeltételek nélkül.

minden 13 éves újbudai lánynak

A részletekről 
bővebben: 2.   OLDAL

További információ a jelentkezésről: www.ujbuda.hu, 

vagy érdeklődjön háziorvosánál!

A Fővárosi Önkormányzat felmondja 
a részben tulajdonában álló Budapesti 
Önkormányzati Parkolási Kft.-vel kö-
tött szerződését, és kilép a kerületekkel 
létrehozott parkolási társulásból. Azért 
döntött így a Főpolgármesteri Kabinet, 
mert a parkolási társaságok a nagy ha-
vazás idején nem takarították el a havat 
a parkolóhelyekről. A főváros áprilistól 
a tulajdonában lévő parkolóhelyek üze-
meltetését saját cégére, a Parking Kft.-re 
bízza. Közben a II. kerületi Önkormány-
zat az eddigi reggel 8 óra helyett fél 9-re 
módosította a fizetős időszak kezdetét. 
Így nem kell pénzt dobniuk az automa-
tába azoknak a szülőknek, akik óvodába 
vagy iskolába viszik gyermekeiket, és 
csak egy rövid időre parkolnak le. 

  
Tovább dagad a BKV-botrány. Visszalé-
pett a képviselőjelöltségtől és lemondott 
fővárosi képviselői mandátumáról a 
szocialista Hagyó Miklós, korábbi főpol-
gármester-helyettes. Sajtóhírek szerint a 

BKV két korábbi vezérigazgatója, akit a 
rendőrség gyanúsítottként hallgatott ki, 
terhelő vallomást tett Hagyó Miklósra. 
Helyette Katona Tamás pénzügyi ál-
lamtitkárt indítaná az országgyűlési vá-
lasztásokon az MSZP elnöksége. Erről a 
kerület dönt majd, lapzártánk után. Köz-
ben a rendőrség több más vezetőt is őri-
zetbe vett, mások mellett a BKV igazga-
tóságának SZDSZ-es elnökét és Demsz-
ky Gábor főpolgármester főtanácsadóját. 
A BKV-botránynak lapzártánkkor 13 
gyanúsítottja volt.

  
Készül az áprilisi választásokra a Főpol-
gármesteri Hivatal. Külön, ideiglenes fe-
lületeket akarnak biztosítani a pártoknak, 
hogy oda ragasszák plakátjaikat. A kerü-
letek a korábbi választásoknál már felállí-
tottak ideiglenes hirdetőtáblákat. Ezeket 
a voksolások után gyorsan el lehet bon-

tani, így nem maradnak még hónapokig 
teleplakátolva Budapest utcái. Emellett a 
főváros vezetése már tavaly a Közgyűlés 
előzetes engedélyéhez kötötte, hogy a fő-
városi tulajdonú intézményekben kam-
pányrendezvényt lehessen tartani. Most 
szigorítanák a jogszabályt, hogy egyálta-
lán ne lehessen használni kampánycélra 
az épületeket. A Fővárosi Választási Bi-
zottság tagjai közben letették esküjüket.

  
Ősszel adják át a felújított Kálvin téri 
csomópontot, addig azonban még jelen-
tős építkezések és korlátozások lesznek a 
környéken. Az Üllői úton, a Baross utcá-
ban dolgoznak majd a kivitelezők, vala-
mint a Múzeum körúton is, ahol tavaly 
nem fejezték be a munkát, ezért április-
tól újabb lezárások fogják akadályozni 
a forgalmat. A 89-es trolibusz vonalán 
hónapokig alacsony padlós Solaris trolik 
járnak, ugyanis lebontják a felső vezeté-
ket, ezek a buszok pedig akkumulátorral 
is tudnak közlekedni. 

FŐVÁROSI HÍREK
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Egymillió forintos fődíjért szállnak ring-
be a webfilmek mesterei. A Semmel-
weis Egyetemen ugyanis meghirdették 
a „Védd magad!” filmpályázatot, ame-
lyen bárki indulhat, aki legfeljebb 90 
másodperces internetes filmben képes 
megüzenni a nagyvilágnak: a fertőző 
betegségek kivédésére a legjobb meg-
oldás a védőoltás. A pályázat fővédnö-
ke, dr. Kupper András, az Országgyűlés 
Egészségügyi Bizottságának tagja. 

A pályázat meghirdetésén dr. Tulassay Ti-
vadar, a SOTE rektora arról beszélt, hogy a 
védőoltásnak köszönhető egyebek mellett, 
hogy ma már a szülőknek nem kell ret-
tegniük a gyermekbénulás, a torokgyík, és 
egyéb, korábban gyakran halállal végződő 
gyermekbetegségektől. Ez a filmpályázat 
erősítheti a hitet védőoltásokban, segítsé-
gével talán elérhető, hogy egyre kevesebben 
legyenek, akik megkérdőjelezik az életkor-
hoz kötődő kötelező és az alkalmi választ-
ható védőoltások szükségességét.
 Dr. Kupper András országgyűlési 
képviselő – aki maga is orvos – a H1N1 
inf luenza kapcsán kezdett el gondol-
kodni egy hatékony kommunikációs 
akción. A webfilmverseny ötlete tévés 
filmkészítőkben merült fel, a költségeket 
szponzorációból fedezik. Vezető televíziós 
szakemberek alkotják a zsűrit, a legjobbnak 
ítélt kreatív csapat díja egymillió forint, és 
további két különdíjat osztanak, egyen-
ként 200 ezer forintos díjazással. Az ered-
ményhirdetés márciusban várható, addig a 
versenyfilmek az interneten lesznek látha-
tók. A pályázati feltételek hozzáférhetők a 
veddmagadfest.net honlapon.

B. A.

Webfilmverseny

Védd magad!

Az Albertfalvi Kö-
zösségi Ház „Nagyi 
mesélj!” címmel me-
semondó versenyt 
hirdet 60+ korúak 
részére. Nevezni 3 
szabadon választott 
mese beküldésével 
február 15-éig lehet. 
Saját mesét is szívesen 
fogadunk. A mesék 
előadásakor könyvek 
nem használhatók.  
Az elődöntők az albertfalvai óvodák-
ban lesznek megtartva március 12-éig. 
A döntő a Költészet Napján, április 11-

Szeretettel várunk mindenkit 
február 22-én, hétfőn 18 órakor a 
Kelenvölgyi Közösségek Házában 
(1112 Budapest, Kardhegy u. 2.). 
Dr. Kupper András, országgyűlési 
képviselőjelölt vendége Bencsik 
András, a Magyar Demokrata fő-
szerkesztője.

HÚSZ ÉVVEL A REND-
SZERVÁLTÁS UTÁN.....

ITT AZ IDŐ!

Mesemondó nagyszülőket keresünk!
én, vasárnap délelőtt 
az Albertfalvi Kö-
zösségi Házban lesz. 
Minden díjazott 
mesélőről DVD-
felvételt készítünk, 
melyekből tisztelet-
példányt adunk az 
előadóknak. Az el-
ső három helyezett 
ajándék könyvutal-
ványban részesül.

TELEFON: 204-6788, 
EMAIL: INFO@AKH.UJBUDA.HU, 
CÍM: GYÉKÉNYES U. 45–47.

Újbuda 17-es választókerületében 
is eldördült a startpisztoly, a Kupper 
András országgyűlési képviselőjelöl-
tet támogató önkéntesek megbeszél-
ték a választást megelőző feladatokat. 
Mindenekelőtt együtt nézték meg 
Orbán Viktor évértékelő beszédét, 
így a feladatok mellett az esélylatol-
gatás is terítékre került. Az önkénte-
sek később Kövér Lászlót, a Fidesz 
országos választmányának elnökét 
fogadták, aki szóban is megerősítette 
Kupper András jelölését:

– Régóta ismer-
jük egymást, jó 
és kevésbé jó tu-
lajdonságainkat 
is k i ismertük 
már. Ha ezután 
fönnmarad a bi-
zalom, az sokat 
jelent. Úgy gon-
dolom, két okból 
is érdemes a XI. 
kerületiek figyel-
mére András. 
Az egyik ok az, 
hogy változásra 
van szükség, és 
Kupper András a 
változás egyik je-
lentős képviselő-
je. A másik, hogy 

szorgalmas ember, ha az itt élők rábízzák 
képviseletüket, nem fognak csalódni. 
 A képviselőjelölt elmondta, hogy bár 
minden választás óriási erőfeszítést köve-
tel mindenkitől, a legtöbb munka azokra 
hárul, akik személyes politikai ambíció 
nélkül, önzetlenül dolgoznak a sikerért. 
Kupper András az Orbán-beszédből en-
nek kapcsán felidézte: senki nem érezheti 
úgy, hogy előre megváltotta a jegyét, ápri-
lis 11-én mindnyájunknak egyesével kell 
azt megtenni. Tehát a közvélemény-kuta-
tásokban előre jelzett fölényt a választáso-
kon valódi győzelemre kell váltani. 

A változás jelöltje
Kuppert ajánlja Kövér a választóknakAz újbudai 60+ program 

hírei és rendezvényei

Színházjáró Bérlet tájékoztatás
Fontos változások:
 A BUNBURY című előadás jegyeinek 
átvételi időpontja technikai okok 
miatt változott, az új időpont a jegyek 
átvételére FEBRUÁR 9. A Kaktusz 
Virága című előadás jegyátvételi időpontja 
sajtóhiba miatt rosszul jelent meg az előző 
számunkban. Aki még nem vette át a jegyet, 
de a mostani előadásra szerette volna, kérjük, 
érdeklődjön a 372-4636-os telefonszámon. 
A TUDÓS NŐK című darab előadásának időpontja 
változott, A JÓ IDŐPONT FEBRUÁR 25. A változá-
sokért és a hibákért elnézésüket kérjük. A Színházjáró 
program alábbi előadásaira lehet jegyeket átvenni. A 
korábbi gyakorlathoz hasonlóan 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 telefonon a 06-1- 372-4636-os telefonszámon. 
A jegyeket érkezési sorrendben lehet átvenni, előfog-
lalásokat nem tudunk figyelembe venni. 

A Színházjáró program alábbi elő-
adásaira lehet jegyeket átvenni: 
1. BÉRLET: Vörös és fekete 

(Vígszínház), február 21. Jegyek át-
vehetők: február 15. Bunbury (Radnóti 

Színház), február 15. Jegyek átvehetők: 
február 9. Tisztelt Ház (Karinthy Színház). 

2. BÉRLET: A Kaktusz Virága (Játékszín) 
február 5. Jegyek átvehetők: január 28. 
4. BÉRLET: Figaró házassága (Vígszínház), február 
11. Jegyek átvehetők: február 4. Tudós Nők (Karinthy 
Színház) február 25. Jegyek átvehetők: február15.
5. BÉRLET: Őrült nők ketrece (Játékszín), február 
19.  Jegyek átvehetők: február 12. A napsugár fiúk 
(Karinthy Színház) február 28. Jegyek átvehetők: 
február 22.
A 3-AS BÉRLET ELŐADÁSAIRA JELENLEG 
NEM LEHET JEGYET ÁTVENNI.

Az Újbuda 60+ Klub- és programközpont 
(Zsombolyai utca 6, a TIT épületében) nyitva tartása: 
munkanapokon 9–14 óra.

FEBRUÁR 13., SZOMBAT: Normafa–út a 
Tündér szikla alatt–Szépjuhászné. Ta-
lálkozó: 8.45-kor a Moszkva téri 61-es 
villamosmegállójában. Túravezető: 
Bartha Gyula (Bakancsos Kör) 206-
3854. FEBRUÁR 13., SZOMBAT Esztergom 
(rövid túra és múzeumlátogatás). 
Találkozó: 8 órakor a Nyugati p.u.-i 
pénztáraknál. Túravezető: Tari József 
(Műanyag SC) +36-30-536-4767. FEB-
RUÁR 20., SZOMBAT Fenyőgyöngye–Ár-
pád kilátó–Hűvösvölgy. Találkozó: 
8.45-kor a Batthyány téri HÉV-meg-
állóban. Túravezető: Bartha Gyula 
(Bakancsos Kör) 206-3854. FEBRUÁR 27., 
SZOMBAT KFKI–Makkosmária–Budake-
szi. Találkozó: 8.45-kor a Moszkva téri 
61-es villamos megállojában. Túraveze-
tő: Bartha Gyula (Bakancsos Kör) 206-
3854. FEBRUÁR 28., VASÁRNAP Jegenye 
vgy.–Rózsika forrás–Szarka vár–Bécsi 
út. Találkozó: 9 órakor a Moszkva tér-
nél. Túravezető: Somóczi Szilvia (TTE) 
316-7423. Ajánlott öltözet: réteges, az 
időjárásnak megfelelő ruházat, szük-
ség esetén esőkabát; bokatartó cipő 

Januári–februári természetjárás

A társasházi törvény változásai, tu-
lajdonosok jogai, jogainak védelme 
és kötelességei címmel tart előadást 
dr. Gyenes Hajnalka közgazdász, 
társasházi szakértő. Az előadás idő-
pontja február 4. 9.00 óra 
HELYSZÍN: Újbuda 60+ Klub- és 
programközpont (A TIT épületé-
ben, Zsombolyai u. 6.)

Idősek Akadémiája

vagy bakancs; tízórai és víz vagy üdí-
tőital. Az OLAJIPARI TERMÉSZETBARÁT 
SE minden szerdán nyílt túrát rendez 
a nyugdíjasok részére! Találkozó: 7.20-
kor a Moszkva téri óra alatt. Túraveze-
tő: Kremser Ferenc (06-30-5608042)
A TERMÉSZETVÉDŐK TURISTA EGYESÜ-
LETE 3., 10.,17. és 24.-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
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A Jobbik Magyarországért Mozgalom 
még a kopogtatócédulák postázása 
előtt megkezdte kampányát, hogy minél 
előbb tájékoztassa az állampolgárokat 
választási programjáról. Újbudán először 
a Budaörsi út–Sasadi úti buszmegálló-
ban állítottak fel standot, ahol a tájékoz-
tató anyagok kiosztása mellett aláírást is 
gyűjtöttek a párt támogatásáért.

Dúró Dóra, a Jobbik jelöltje (15. választó-
kerület) arról számolt be, hogy a mozga-
lom kampánya elsősorban az emberekkel 
való találkozásra összpontosít. 

– A 88 oldalas választási program alap-
vető mondandóját összegző szórólapot 
nem véletlenül a legfontosabb üzenettel 
kezdjük, amely a legfőbb célkitűzésünk 
és amire a legnagyobb szüksége van az 
országnak: radikális változást akarunk – 
tájékoztatott a fiatal jelölt. A Jobbik kam-
pányának középpontjában a politikusbű-
nözés és  a korrupció elleni küzdelem áll, 
és ígéretet tesznek a parkolási és ingatlan-
maffiával való leszámolásra is. 
 – Elítéljük a pozícióhalmozást is, ezért 
nálunk az a szabály, hogy a Jobbik ország-
gyűlési képviselője parlamenti munkája 

mellett nem vál-
lalhat semmilyen 
ön k or m á ny z a t i 
tisztséget – jelentet-
te ki Dúró Dóra. A 
párt a közbiztonság 
megszilárdítását, 
a cigánybűnözés 
visszaszorítását, a 
fiatalok lakáshoz ju-
tását, a magas adó-
terhek csökkentését 
és a családok támo-
gatását is vállalja 
programjában. 

T. D.

A Jobbik radikális 
változást sürget

Legyen vége a pozícióhalmozásnak

FIDESZ–KDNP
2010. február 10-én lesz a harmadik 
hónapja, hogy a polgármester bemu-
tatta a sajtónak az azóta is zárva tartó 
Hadik Kávéházat, amelynek megnyi-
tását 5 éve ígérik. Ebből az alkalomból 
dr. Rétvári Bence országgyűlési képvi-
selő és a Fidesz–KDNP 2010. február 
10-én 10 órára demonstrációt szervez 
a Hadik Kávéház épülete elé (Bartók 
B. út és Gárdonyi tér sarok) forralt bor 
és tea mellett. Szeretettel várjuk mind-
azokat, akik szeretnék megtudni, mi a 
helyzet a fantom kávézóval.

Dr. Orbán Anita, Albertfalván és Ke-
lenföldön a Fidesz–KDNP országgyű-
lési képviselőjelöltje szeretettel várja 
választóit, minden szombat délelőtt a 
Vahot utcai piacon. Mondja el szemé-
lyesen kérdéseit, javaslatait a jelöltnek. 
Amennyiben megtiszteli dr. Orbán 
Anitát bizalmával, ekkor átadhatja ko-
pogtató céduláját is.

A JOBBIK LAKOSSÁGI FÓRUMAI
Felszámoljuk a politikusbűnözést! 
– ezzel a címmel hív lakossági fóru-
maira Novák Előd, a Jobbik 17. válasz-
tókerületi képviselőjelöltje.
Az Őrmezei Közösségi Házban (Cir-
mos u. 8.) február 12-én (péntek) 
17.30-tól Pősze Lajossal, a Jobbik 
szakmapolitikai igazgatójával várja az 
érdeklődőket. A Farkasréti Általános 
Iskolában (Érdi út 2.) február 17-én 
(szerda) 18 órától dr. Lenhardt Balázs-
zsal, a Jobbik Gazdasági Kabinetjének 
elnökével tartja a rendezvényt. A Gaz-
dagréti Közösségi Házban (Törökug-
rató u. 9.) február 18-án (csütörtök) 18 
órától Volner János, a Jobbik Rendvé-
delmi Kabinet elnöke, az Új Magyar 
Gárda Mozgalom szóvivője lesz Novák 
Előd társelőadója.

KISGAZDA-KOALÍCIÓ
A Torgyán-Kisgazda-Koalíció  ország-
gyűlési képviselő jelöltjei:
15-ös választókerület: Hadfi Szabolcs 
16-os választókerület: Kis Györgyi 
17-es választókerület: Busi Kálmán

Tisztelt Újbudai Választópolgárok! 
1. Hívjuk Önöket, hogy beszélgessenek 
el az egyetlen baloldali párt, a Magyar 
Kommunista Munkáspárt Választási 
Programjáról Újbuda munkáspárti kép-
viselőjelöltjeivel, február 12-én 15 órakor 
a Bartók Béla út 79. szám alatti párthelyi-
ségben. Részt vevők: Farkas Ferenc, a 15-
ös, Novák György, a 16-os és Benyovszky 
Gábor, a 17-es egyéni, országgyűlési 
választókerületek képviselőjelöltjei. 2. 
Kérjük Újbuda Választópolgárait, hogy 
ismerjenek meg bennünket – a Munkás-
párt újbudai országgyűlési képviselője-

löltjeit – személyesen is, a február 17-én, 
17 órakor kezdődő ismerkedési dél-
utánon. Helye: Bartók Béla út 79. Részt 
vevők: Farkas Ferenc, a 15-ös, Novák 
György, a 16-os és Benyovszky Gábor, a 
17-es választókerületek képviselőjelöltjei. 
3. „Mit akar, miért küzd a Munkáspárt?” 
címmel kötetlen beszélgetésre hívjuk 
Újbuda Választópolgárait a február 26-
án 15 órakor kezdődő politikai délutá-
nunkra. Helye: Bartók Béla út 79. Házi-
gazdák: Farkas Ferenc, a 15-ös, Novák 
György, a 16-os és Benyovszky Gábor, a 
17-es országgyűlési képviselőjelöltek.

Mennyiben lehet  
más a politika?

LMP Klub

Ezzel a címmel indította el klubját a  
Lehet Más a Politika (LMP) február 2-án 
a Fővárosi Művelődési Házban. A párt 
három kerületi jelöltjét Novák Péter 
előadóművész, énekes, a Beugró műsor-
vezetője mutatta be, és kérdezte őket 
terveikről. Az LMP három fontos üzenet-
tel kezdi kampányát, ezek a következők: 
tiszta közélet, zöld gazdasági fordulat és 
esélyegyenlőséget mindenkinek. 

– Úgy gondoljuk, hogy Magyarország szá-
mára ebben az irányban van a kitörés útja, 
a magyar társadalomnak ebben az irány-
ban van a jövője. Szükséges és elengedhe-

tetlen, hogy megtisztuljon a kor-
rupt gazdasági és politikai szféra, 
amely összefonódott, amely a ma-
gyar közéletet jellemezte és amely 
a legtöbb problémának a gyökere – 
mondta Jávor Benedek, a 15-ös vá-
lasztókerület jelöltje. Jávor ezután a 
párt helyi, kerületi terveire tért át. 
Legfontosabbnak a zöld felületek 
minőségének javítását és az élelmi-
szer-biztonsági programot nevezte. 
Ez utóbbi jelenti azt is, hogy legyen 
több lehetőség a Fehérvári úti piac 
kistermelőinek és a helyi termelők-
nek, és fontos a helyi közélet meg-

tisztítása is. Diószegi Ernő, a 16-os válasz-
tókerület jelöltje az energiaproblémára he-
lyezte a hangsúlyt. Fontosnak tartja, hogy 
a térségben kerékpárral, energiatakaréko-
sabb módon is tudjanak közlekedni az itt 
élők. Bajomi Iván, a 17-es választókerület 
jelöltje a családi házas övezetek zajmentesí-
tését, valamint a panelházak szebbé tételét 
tűzte ki céljául. Az este folyamán a párt lét-
rejöttéről, a politikába vetett bizalom hely-
reállításáról, a nyílt kampányszámláról, a 
panelprogram újraindításáról, a szelektív 
hulladékgyűjtésről, valamint a hajléktalan-
ság kérdéséről is szó esett.

kelemen

Ezzel a címmel tartottak előadást Wass 
Albertről a MIÉP kerületi irodájában feb-
ruár 4-én, ahol Fenyvessy Zoltán, a 16-os 
választókerület jelöltje volt az est házigaz-
dája. Fenyvessy a választásokkal kapcso-
latban hangsúlyozta, hogy a MIÉP egy-
szer már bizonyított a Parlamentben: tud 
konstruktív ellenzék lenni, tud azok mel-
lett a pártok mellett együttműködő lenni, 
amelyek a magyar nemzet és az ország, a 
Kárpát-medence magyarsága érdekében 
tenni akarnak. 
 – Most is arra készülünk, hogy konst-
ruktívan álljunk hozzá minden olyan 
kérdéshez, amely az országot és a nemze-
tet előre viszi, és mindent megpróbálunk 
megakadályozni, ami a jelenlegi kormány-
zat gyakorlatát vinné tovább – emelte ki 
Fenyvessy Zoltán, és hozzátette: aki a ra-
dikalizmus mellé áll, annak ismernie kell 
a MIÉP programját is. A párt az elmúlt 

időszakban konferenciákat rendezett az 
alkotmányozásról, a környezetvédelem-
ről, a gazdaságról, a népesedéspolitikáról, 
vagyis azokról a dolgokról, amelyek ma az 
ország legégetőbb problémái közé sorolha-
tók. A párt mindhárom választókerület-
ben állított jelölteket, a 15-ösben Csavlek 
András Munkácsi-díjas festőművész, a 
16-osban Fenyvessy Zoltán ügyvéd, míg a 
17-esben Medveczky Ádám Kossuth-díjas 
karnagy képviseli a pártot. 
 – Ha a személyiségeken múlna a vá-
lasztás, akkor nem kellene izgulnunk az 
eredmény miatt – fogalmazott Fenyvessy 
Zoltán, majd hozzátette: a választásokra 
olyan előadásokkal és rendezvényekkel 
készülünk, amelyek megfelelnek a MIÉP 
szellemiségének. Wass Albert pedig jó pél-
dája annak, hogy az ember hogyan tudja 
megőrizni magyarságát minden körülmé-
nyek között.

Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség 
A MIÉP konstruktív ellenzék lehet

– Rétvári Bence alkalmas, támogatásra méltó, 
nagy jövő előtt álló fiatal politikus, aki sokat 
tehet hozzá a magyarországi keresztényde-
mokrácia történetéhez – mondta Navracsics 
Tibor, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője 
a Tranzit Art Caféban a Fidesz–KDNP XI. 
kerületi országgyűlési képviselőjelöltjé-
nek rendezvényén, ahol Harrach Péter, az 
Országgyűlés alelnöke is a választók figyel-
mébe ajánlotta Rétvári Bencét, a KDNP fiatal 
generációjának tagját.

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 10. § (2) bekezdése alapján  tájé-
koztatom Önöket, hogy az országgyűlési képviselők választása 2010. április 11. 
napjára kitűzött első forduló és 25. napjára kitűzött második forduló alkalmával a 
települési szintű lakcímmel rendelkező választópolgárok részére – akiknek lakcí-
me csak az adott település megnevezését tartalmazza – a szavazás helyéül a

19. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖRT 
(1113 BP., BOCSKAI ÚT 47–49.)
jelölöm ki. Szavazatukat a választás napján a kijelölt szavazóhelyen 6–19 óra 
között adhatják le.

Budapest, 2010. január 25. 
dr. Filipsz Andrea, OEVI vezető

A Munkáspárt felhívása

VÁLASZTÁSI  
PROGRAMOK, HÍREK
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Ezen a napon történt – február 10.
VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon született 
1809-ben Felix Medelssohn-Bartholdy 
német zeneszerző. 1843-ban írt kísérőze-
nét ehhez a Shakespeare műhöz (SZ, T, J). 
14. Menyasszony. 15. Húros hangszer. 16. 
D-amerikai füves síkság. 17. Lyka Károly. 
18. Csökken a duzzanat. 19. Mesterséges 
nyelv. 20. Kettős betű. 21. Kitalált történet. 
23. Anno Domini, röv. 24. Anekdota. 26. 
Gyengén termő búzafajta. 28. Pan társa. 29. 
Hegycsúcs a Bakonyban. 31. Exvilágbajnok 
lett sakkozó (Mihail). 32. Vanádium, oxigén 
és hidrogén vegyjele. 33. Zenés színház. 35. 
Római 4. 37. Bírósági akta. 40. Bridzs műszó, 
idegen helyesírással. 41. Városparancsnok-
ság, röv. 43. 1945-ben ezen a napon szüle-
tett Szabó Tünde színésznő. Ratkó József: 
Segítsd a királyt! c. drámájában alakította 
ezt a szerepet. 45. Paksi sportklub névbe-
tűi (ASE). 46. Pugacsova keresztneve. 48. 
Ajtófogantyú. 50. Zala György. 51. Termel. 
53. Félig nyegle! 54. Ezen a napon született 
1970-ben Warwick Davis angol színész. 
2004-ben játszott ebben az amerikai ze-
nés drámában. 56. Részben kirúzsoz! 57. 
D-afrikai liliomfajta (ÁLOE). 59. Egyiptomi 
földműves. 61. Gyászol. 63. Balzsam. 64. Ja-
pán polinéz őslakója. 65. Fluor és bór vegy-
jele. 67. Karctű része! 68. A két …, Jókai Mór 
regénye. 70. Nagy László. 71. Humorista 
(György). 73. Mindkettő, németül (BEIDE). 
74. Spanyol nemzeti hős. 75. 1887-ben ezen 
a napon született Georg Trakl osztrák köl-
tő, író. Egyik legismertebb korai műve ez a 
12 dalból álló ciklus (Z, Á, Z).
FÜGGŐLEGES: 2. Zeneszerző (Ferenc). 3. Nát-
rium vegyjele. 4. Színésznő (Éva). 5. 1989-
ben ezen a napon hunyt el John Cassavetes 
görög–amerikai színész, forgatókönyv-
író, rendező. 1982-ben játszott ebben a 
filmdrámában. 6. Felavat. 7. Vízinövény. 

8. Kis vízfolyás. 9. Ezen a napon született 
Ada Negri olasz költő, írónő. 1936-os ver-
seskötetének olasz címe (magyarul: Az 
ajándék). 10. Alváskor látjuk. 11. Éneklő 
szócska. 12. Ősvezér. 13. 1930-ban ezen a 
napon született Csoóri Sándor költő, író. 
2008-ban jelent meg ez a gyermekver-
seket tartalmazó kötet (I, A). 14. Ezen a 
napon hunyt el Lukács Margit színésznő. 
Beaumarchais: Figaro házassága c. mű-
vében ezt a szerepet domborította (V, Ó). 
18. Hirtelen levesz. 19. Regényét Gárdonyi 
írta meg. 22. Sapienti …, bölcsnek elég. 24. 
Mendelssohn 1845-ben befejezett kísérő-
zenéje Racine bibliai tárgyú művéhez. 25. 
Kipling farkasa. 27. Orosz férfinév. 28. Ada 
Negri 1929-ben kiadott elbeszélése (Nő-
vérek). 30. Népi hosszmérték. 32. Germán 
törzs nyugati csoportja. 34. Post scriptum, 
röv. 36. Itató. 38. Rikácsolni kezd! 39. Talány 
páratlan betűi. 42. Homokos tengerpart. 
44. Angolszász földmérték. 47. Arrafele! 49. 
Égéstermék. 52. Talajtörő eszköz. 55. Vissza: 
hasonlító szó. 58. Egykori tömegmérték. 59. 
Lukács Margit szerepe Priestley: Veszélyes 
forduló c. művében. 60. Mezzoszoprán sze-
rep Mozart: Titus kegyelme c. operájában. 
62. Ázsiai ország. 63. Nőszirom. 66. Régi 
magyar méltóság. 68. Egészséges ital. 69. Ré-
szeshatározó rag. 72. Ellentétes kötőszó. 73. 
Kiejtett betű. 74. Svájci autójel. 
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1., 43., 54., 75., függ. 5., 
9., 13., 14., 24., 28. és 59.. AZ 1–2. SZÁM MEGFEJ-
TÉSE: „Cabiria éjszakái, Palika, Áldás, Magá-
nyos virrasztó, Csapda a mélyben, Az athéni 
sírásó, Sikoly, Ülő akt”. AZ 1-2. SZÁM NYERTE-
SE: Hillier Andrásné Budapest XI., Harta 
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.

Már év eleje óta érlelődik a gondolat, hogy 
élete bizonyos területein változtatni szeret-
ne. Ám eddig nem volt igazán biztos ben-
ne, ennek érdekében mit és hogyan tegyen. 
Most azonban a sors szinte tálcán kínálja a 
megoldást. A Hold február 17-én és 18-án 
vonul át a jegyén, ami szokatlan lendületet 
ad ahhoz, hogy bármit is újrakezdhessen.

február 10.–február 23.

HOROSZKÓP

Annak ellenére, hogy a Mars kedvezőtlen 
fényszöge okoz némi feszültséget, alap-
vetően még mindig inkább optimista 
marad az alaphangulata, hiszen a Halak 
jegyén átvonuló más égitestek szerencsés 
fényszögekkel kárpótolják azt. A legfon-
tosabb tanács február második felére, 
hogy ne sürgessen semmit! Higgye el, 
mindennek eljön a maga ideje.

Február közepén reménykedni fog egy 
kis anyagi fellendülésben, ez azonban 
nem egészen alakul úgy, ahogyan szeret-
né, holott mindent megtesz az érdekében. 
Sebaj, mivel más életterületek sikere bő-
ven kárpótolja a csalódásért. Ön amúgy 
is azt vallja, hogy a pénz nem boldogít.

Végre úgy érzi, olyan időszakhoz ért, ami-
kor learathatja korábbi törekvései gyü-
mölcsét. A környezetében panaszkodó 
emberek között szinte különcnek érzi ma-
gát elégedettsége miatt. Most önmagával 
is épp oly nagylelkű lesz, mint másokkal. 
Ne tagadjon meg semmit, amivel kényez-
tetheti testét-lelkét. A jegy hölgy szülöttei 
többet fognak öltözködésre költeni.

Kedves Oroszlán-szülött, higgye el, nem 
fordul fel kerekestül a világ, ha olykor nem 

A jegyével szemközt átvonuló bolygók 
teremthetnek faramuci helyzeteket, a 
legjobb tehát, ha ebben az időszakban 
nincsenek nagy várakozásai. Ha vala-
kitől vagy valamiről túl sokat remél, az 
egészen biztosan másképp fog alakulni. 
Lehet, hogy valaki jó szándékú kriti-
kával illeti, de ez akár a fejlődésében is 
segíthet.

Az előző, kissé túl eleven hetek után most 
sokkal inkább nyugalomra vágyik. Ne 
aggódjon, sem a barátai, sem az új isme-
rősei nem fognak megsértődni. Sőt, pár-
kapcsolatának kifejezetten jót fog tenni, 
ha több figyelmet szentel neki. Különö-
sen február közepe kedvez egy kis ro-
mantikázásnak.

Egy új munka lehetősége szokatlan mó-
don felvillanyozza, azonban kiderül, 
hogy nem minden arany, ami fénylik. 
Sebaj, ez nem ok, hogy elveszítse lelkese-
dését. Társa nagyon sokat vár a Valentin-
naptól, jól teszi tehát, ha különösen ked-
vessé teszi számára ezt az ünnepet.

Február második felében az üzleti, illetve 
pénzügyi dolgok kerülnek inkább élete fó-
kuszába, még akkor is, ha nem üzletember. 
Szerencsére bevételei jól alakulnak, akár még 
egy kis tartalékot is képezhet. Ne bosszan-
kodjon, ha egyesek irigykednek sikereire!

Ha az előző időszakban volt kisebb vitája 
a családjával vagy a barátaival, most nagy-
szerű lehetősége lesz ezt megbeszélni. Sok 
mindent félreértett ön is, környezete is, kár 
lenne nem tisztázni. Különösen azokhoz 
az emberekhez fog közel kerülni, akikre a 
legnagyobb szüksége van.

A korábbi, nyugodt periódus után a jegyé-
ben csoportosuló bolygók fellendítik az 
eseményeket, de felélénkítik a hangulatát 
is. Ez nemcsak a környezetének lesz szo-
katlan, hanem saját magának is. Nagyobb 
lesz az élményigénye, akár olyan progra-
mokban is szívesen részt vesz, amelyeket 
máskor elkerült.

Nagy András
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önnek van igaza. Ezek a napok a kompro-
misszumról szólnak leginkább. Be fogja 
látni, ha néha mások igazára is hallgat, 
még akár érdekesebb színben is tűnhet-
nek fel a dolgok.

Bár sok érdekes és kihívást hozó mun-
kát, illetve megbízatást kap ebben a pe-
riódusban, a Valentin-nap mégis a ma-
gánéletet hozza jobban előtérbe. Most 
végre sikerül egyensúlyt teremtenie, és 
éppen annyi energiát fektet élete privát 
szféráiba, mint a hivatásba.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
felhívja azon IDŐS ORVOSOK, GYÓGYSZERÉSZEK figyelmét, 
hogy akik állandó XI. kerületi lakóhellyel rendelkeznek és 
1940-ben, 1945-ben, 1950-ben vagy 1960-ban szerezték 
meg diplomájukat, hogy a díszoklevél megadása iránti 
kérelmüket 2010. január 15. és 2010. február 15. között 
nyújthatják be a XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatal, Humánszolgálati Igazgatóság Szociá-
lis és Egészségügyi Osztályán (1113 Bp., Zsombolyai u. 4. 
II. emelet 205-ös szoba).

A benyújtott kérelemhez az alábbi dokumentumokat 
kérjük csatolni:
  rövid szakmai önéletrajz    a pályán eltöltött mun-
kaviszony (minimum 30 évnek kell lennie!) igazolását 
(munkakönyv)    arany oklevélhez az 50 évvel ezelőtt 
szerzett oklevél másolatát    a gyémánt (60), a vas (65) 
és a rubin (70) oklevél igényléséhez az előző díszoklevél 
másolatát    továbbá a személyes adatokon kívül az 
adószámot és a taj-számot.

Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Humán-
szolgálati Igazgatóság Oktatási és Kulturális Osztálya 
felhívja azon IDŐS PEDAGÓGUSOK figyelmét, akik állandó 
kerületi lakosok és 50, 60, 65 vagy 70 éve szerezték meg 
diplomájukat, hogy díszoklevél megadása iránti kérel-
müket 2010. január 15-étől nyújthatják be a XI. Kerület 
Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Humán-
szolgálati Igazgatóság Oktatási és Kulturális Osztályán 
(1113 Bp., Zsombolyai u. 4. IV. emelet 402. szoba)

A kérelemhez mellékletként a következőket kérjük 
csatolni: 
  rövid szakmai önéletrajzot    arany oklevélhez: az 50 
évvel ezelőtt szerzett oklevél másolatát, a gyémánt (60), 
vas (65) és rubin (70) oklevél igényléséhez az előző dísz-
oklevél másolatát    a pályán eltöltött munkaviszony 
(minimum 30 évnek kell lennie!) igazolását, (munka-
könyv)    személyi adatokat, adószámot, taj-számot.

A KÉRELMEK BEADÁSÁNAK VÉGSŐ HATÁRIDEJE 2010. FEBRUÁR 15.

Díszdiploma idős orvosoknak, 
gyógyszerészeknek és pedagógusoknak

Kerületünk egyik legrangosabb fes-
tőművészének, Vojnich Erzsébetnek 
a napokban nyílt meg Akva című 
kiállítása a Bartók 32 Galériában. S bár 
most a kisebb képeit és rajzait hozta 
magával, a fény és a tér játéka ugyan-
úgy központi szereppel bír munkái-
ban, mint a nagyobb olajfestmények 
esetében.

A Munkácsy-díjas festőművésznő rendkí-
vüli következetességgel ábrázol különféle 
belső és külső tereket, házfalakat, lepusz-
tult gyárcsarnokot, rideg szobabelsőket 
és csupasz falakat. Ezekből aztán végtelen 
terek nyílnak képein. Vojnich már több 
mint húsz éve fest ilyen képeket, ember 
alkotta helyeket, melyekben nincs helye 
embereknek. A csarnokok kiürültek, csak 
a súlyos, nehéz, lefele húzó tereptárgyak 
maradtak. Az ábrázolási feladat is kiürült, 
csak a csend maradt. Ő a csend tereinek a 
festője. Feladata az ember nélküli hely föl-
idézése, a zaj kiszűrése. 
 Vojnich képeinek elhagyatottságát az 
idő hozta létre. Témája az ember alkotta, 
„ma már” használhatatlan építészeti tár-
gyak, amelyek épp azért válnak műalko-
tássá, mert megszűnt a funkciójuk. Sokszor 

jelenik meg képein a lépcső, amely külön 
léptéket ad a térnek. Az alkotások némán 
szólítják meg a nézőt, és mégis tele vannak 
mondanivalóval. A fények és színek játéká-
val a hely szelleme maga is kivetül a térre. 
A művésznő a mélyszürkétől a világosbar-
náig mindent: a rozsda, a vas és a beton ár-
nyalatait használja képein. Ezek ugyanis az 
elhagyott ipari terek saját színei. 
 Bár elsősorban monumentális méretű 
olajfestményei jellemzik a festőnőt, mos-
tani Akva című kiállítására a kisebb papír 
alapú munkáit hozta magával, amelyeket 
rajzok, akverellek és kollázsok színesítik. 
Mint mondja, igényli, hogy a nagy mun-
kák között néha kisebb, játékosabb anya-
gokhoz nyúljon. Hiszen ezek a játékos kí-
sérletezgetések később valamilyen módon 
beépülnek a „nagyobb” képekbe is. A tár-
lat március 5-éig tekinthető meg a Bartók 
32 Galériában.

kelemen

Vojnich Erzsébet tárlata a Bartók 32-ben

A tér és fény játéka 

SAKKSAROKSAKKSAROK

Kubbel, L
Matt négy lépésben
A nagy orosz klasszikus, Kubbel 1958-
as alkotásában világos finom lépésekkel 
kitempózza sötétet, és sarokból bünteti 
a sarokban álló királyát.
A megfejtéseket 2010. február 15-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 megfejtőnk Kiss Gergely, 
akinek szívből gratulálunk!

GKH-Jakobetz

AZ ELŐZŐ FELADVÁNYUNK MEGOLDÁSA: 

1.bh6+  kf7  2.rf5+  kg6  3.rg5+  kf7   
4.rxg8!  kxg8   5.ke6!  kh8   6.kf7  e5   
7.bg7#   1–0
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folytatás az első oldalról
Húshagyókedden pontban éjfélkor meg-
kondultak a harangok, amely egyben a 
farsang végét is jelezte, és mindenki ab-
bahagyta a mulatozást. Másnap, a ham-
vazó- vagy böjtfogadószerdán, már a 
hosszú böjt első napját kezdték meg. 
A hamvazószerdát követő napon 
az egynapos böjtöt 
fel f üggesztet ték, 
hogy a farsangi ma-
radékot elfogyaszt-
hassák. Ezt nevezték 
a torkos- vagy tobzó-
dócsütörtöknek (mai 
modern formájában az ét-
termek kedvezményekkel 
várják a vendégeket egy 
kiadós lakmározásra). 
 A következő naptól 
kezdve azonban való-
ban nem ettek az embe-
rek húst és zsíros ételeket 
húsvét vasárnapjáig. Ebben 
a 40 napban az egyház azért 
tartatta a böjtöt és tiltot-
ta a vigadalmakat, még a 
lakodalmakat is, hogy az 
emberek teljesen megtisz-
tult testtel és lélekkel várják 
a húsvétot.

Milyen a jó farsangi 
jelmez? Jó tanácsok 
szülőknek
A farsangi jelmezbál manap-
ság egyre inkább a gyerekek-
ről szól, a szülők azonban 
évről évre egyre többet törik 
a fejüket, hogy mi-
nek öltöztessék a 
gyereket. Ilyenkor 
aztán könnyen 
alakulnak ki viták, egymásnak feszül a 
gyerek és a szülő akarata, a lehetőségek 
és a praktikum. Nagy a kísértés a szü-
lők számára, hogy betérjenek az első 

üzletbe, és megvegyék a készen kapható 
állat- és egyéb jelmezeket, de egyáltalán 
nem biztos, hogy a gyerek hajlandó is lesz 
azt magára ölteni. A „jó jelmez” olyan, 
amelyben a gyerek szívesen marad akár 
egész nap, ami nem akadályozza a szabad 

mozgásban, nem lógnak le 
róla méteres darabok, és 
nem sül meg benne a me-
leg termekben. A jó jelmez 
olyan, amelyet a szülő úgy 
tud ajánlani neki, mintha ő 
találta volna ki, és elég időt 
töltenek együtt a készítésé-

vel, mert jelmezbál ide 
vagy oda, egy kisgye-

reknek a legnagyobb 
farsangi élmény 

mégis a szüleivel 
együtt töltött lázas 
készülődés. A jó 

jelmez nem trendi, 
nem követi a divatot, 

senki sem érzi jól ma-
gát, ha egy a tucatnyi 
Superman között. 
Olyat kell találni, 
ami nem függ az ak-
tuális hullámoktól és 
nem található belőle 
másik a boltok kira-
katában. Ha nincs 

saját ötlete a családnak, 
érdemes segédanyagot 
használni. 
 A Cser Kiadó gon-
dozásában nemrégiben 
megjelent Jelmezek – 
Fortélyok című könyv 
például könnyen elké-
szíthető, ötletes meg-

oldásokat kínál 
erre a prob-
l é m á r a . 
Így a gye-

rekek kiválaszthatják az ízlésüknek meg-
felelő jelmezt, amelyet az anyuka könnyen 
elkészíthet a sablonok segítségével. 

K. A.

A Karinthy Színház második beavató 
előadása Móricz Zsigmond Árvácska 
című regényét dolgozza fel. A szegény 
kis árva megpróbáltatásait különös 
módon ragadja meg Vidovszky 
György rendező: a regény világától 
merőben eltérő környezetbe helyezi és 
szimbolikus motívumokkal ábrázolja 
a történetet, melyet végül egy dráma-
foglalkozás, valamint egy párbeszéd 
tesz teljessé.

Az Árvácska Móricz Zsigmond jól ismert, 
megrendítő regénye egy lelenc kislányról, 
akinek még tisztességes neve sincs. A gyer-
meket az állam parasztszülőkhöz adja: 
nyolc pengőt fizet érte, és ruhát, cipőt ad 
számukra. Cserébe a szülők dolgoztatják, 
éheztetik, ruháját elveszik, iskolába nem 
engedik, ütik-verik, parázzsal égetik, ké-
jenc férfiak játékszerévé teszik. Rosszabb 
sorban él, mint az állatok, és kiszolgálta-
tottsága egyre súlyosabb gonoszságra in-
gerli aktuális nevelőszüleit. A gyermeklány 
szenvedéseinek, szeretetre áhítozásának és 
ki nem mondott könyörgéseinek egy-egy 
állomását dolgozta fel a Karinthy Színház 
és a Nemes Nagy Ágnes Humán Szakkö-
zépiskola. Az Árvácska melodramatikus 
történetének alapját Litkei Erzsébet szemé-
lyéről formázta Móricz Zsigmond. 
 Az író 1936 őszén találkozott vele a 
Ferenc József hídon, amikor a tizenéves 
lány épp a Dunába készült ugrani. Móricz 
szóba elegyedett az elkeseredett, apát-
lan-anyátlan árvával, pártfogásába vette, 
iskolába íratta, majd örökbe fogadta. És 
nemcsak leányaként szerette. Csibe vált 
Móricz utolsó éveinek múzsájává, és az ő 
élményeiből merítve született meg 28 no-
vella, valamint egy színdarab is, amelynek 
bemutatásától – a botránytól való félelem 
miatt – a Belvárosi Színház elzárkózott. 
Csibe vezette Móricz leányfalui háztar-
tását, dolgozott a Kelet Népe szerkesztő-
ségében, majd az író halála után Móricz 
Zsigmond nevével fémjelzett könyves-
boltot nyitott. Kiadóként is próbálkozott 

megélni, trafikengedélyt váltott ki, végül 
antikváriumi dolgozóként vonult nyug-
díjba 52 évesen. 
 A regény megjelenésekor az Árvácska 
bukás volt. A közvélemény álszemérme-
sen félrefordította tekintetét az idős író 
és fiatal kedvese kapcsolatáról, és került 

minden lehetőséget, amellyel asszisztált 
volna a viszonyhoz, amelyet maga az író 
is eltitkolt. Idővel aztán megtisztult a mű 
a ráragadt, körbesuttogott pletykától, az 
illetlen, de szenvedélyes kapcsolattól. A 
mostani rendezés azonban nem Árvács-
ka egyszeri történetét meséli el, hanem a 
mindenkori Árvácskák, a mindenkori ki-
semmizettek történetét. 
 Vidovszky György egyik legsikerül-
tebb színrevitele ez a dramatizált Mó-
ricz-regény. Elkülöníti a kortól és a kör-
nyezettől. Zsoltárokkal hangsúlyozza az 
emberi kegyetlenség és a kiszolgáltatott-
ság viszonyát. Szimbólumokat használ. 
Árvácska ártatlanságának elvesztését 

Csibe története a színpadon
Móricz Zsigmond Árvácskája új felfogásban

például a férfi-női cipők néma erőszakos 
„játéka” jelzi. – Mi nem a filmet akartuk 
színre vinni, hiszen Ranódy rendezésével 
senki nem veheti fel a versenyt. Inkább ezt 
a megaláztatást, ezt a kiszolgáltatott hely-
zetet próbáltuk körbejárni zenével, népi 
motívumokkal. Aki bírja, rá tud hango-

lódni erre a kegyetlenségén túl is színtiszta 
költészetre. Hiszen arról is beszélni kell, 
hogy milyen kemény, kegyetlen a világ 
– fogalmazott Karinthy Márton, a szín-
ház igazgatója. A rendezőnek, Vidovszky 
Györgynek ez már a második beavató jel-
legű előadása a Karinthy Színházban, ahol 
előadás előtt, illetve után – kérésre akár 
az iskolában is – drámapedagógusok fog-
lalkoznak a nézőkkel. A diákokat pedig 
nemcsak az adott előadásba avatják be, 
hanem úgymond a „színházba járásba” 
is: felhívják a figyelmüket arra, mit kell 
nézni, hogyan kell nézni és miről szólnak 
ezek az alapművek ma.

Kelemen Angelika

Az Epreskertet naponta trombita-
szóval körüllovagló Stróbl Alajos, a 
briliáns férj, a gazdag kelléktárral 
dolgozó művész családi hagyatékának 
anyagaiból nyílt kiállítás a Molnár-C. 
Pál Műterem-Múzeumban. A „Művész 
is ember” című tárlat elsősorban a 
szobrász családi életét és annak művé-
szetére gyakorolt hatásait mutatja 
be szobrokon, grafikákon, dokumen-
tumokon és kuriózumnak számító 
sztereofotókon keresztül. 

A korábbiakhoz hasonlóan magángyűj-
temények anyagaiból nyílt új, ezúttal 
Stróbl Alajos (1856–1926) szobrászmű-
vész életét és munkásságát bemutató 
kiállítás a Molnár-C. Pál Műterem-
Múzem „Tavasz-Termében”. A művész 
öt unokájának birtokában lévő gyűj-
temény anyagaiból mintegy 15 szobor, 
számos grafika, fényképek és dokumen-
tumok láthatók május 22-éig a Ménesi 
út 65. szám alatt.
 A „Művész is ember” című tárlat köz-
ponti témája a családi környezet, amely 
művészi munkásságában is meghatáro-
zó volt, mondta el a műterem-múzeum 
igazgatója. Csillag Péter hozzátette, hogy 
a családtagokról készült szobrok és port-

rék mellett a mester felesége által készí-
tett különleges sztereofotók elevenítik 
fel a Stróbl család életét. A művész neje, 
Kratochwill Lujza háromdimenziós ha-
tást keltő, több mint száz fotójából a ki-
állítás során vetítést is tartanak. További 
kísérőprogramként a múzeum városné-
ző sétát szervez Stróbl Alajos kiemelkedő 
műveihez, valamint szakmai konferen-
ciát is rendez a művészeti hagyatékok 
gondozásáról. A Stróbl-kiállításon Stróbl 
Mátyás, a művész unokája tart vezetést 
február 27-én, március 27-én, április 17-
én és május 22-én.
 A műterem-múzeumot egyébként 
1984-ben alapította Csillag Pálné Éva, 
Molnár C. Pál lánya. A múzeum akkor 
az ország egyik elsőként látogatható 
magángyűjteménye volt, mely máig a 
család gondozásában van. A Molnár-C. 
Pál (1894–1981) egykori műtermében 
berendezett múzeumban a 20. század 
egyik legváltozatosabb életművének 

keresztmetszetét tekinthetik meg a lá-
togatók. A 2009-ben nyílt „Tavasz-Te-
remben” hasonló családi gyűjteménye-

ket mutatnak be időszaki kiállítások 
keretében.

B. A.

Indul a farsang, áll a bál

Szobrok, háromdimenziós fotók 
Stróbl-kiállítás a családi gyűjteményből

A jó jelmez nem követi a divatot

FEBRUÁR 10. 16 ÓRA
Szakmai nap, Stróbl Alajosné 3D 
sztereofotóinak vetítése

MÁRCIUS 20. 10 ÓRA
Stróbl-városnézés Budapesten

ÁPRILIS 14.  14 ÓRA
Szakmai konferencia a művészi ha-
gyatékok gondozásáról

MÁJUS 14. 18 ÓRA
Gundel Takács Gábor beszélget a 
Stróbl unokákkal

MÁJUS 21. 18 ÓRA
Finissage – „A bor művészei” bor-
kóstoló Vida Péter szekszárdi bo-
rásszal.

A Stróbl-kiállítás kísérő- 
programjai:

Három a MAGYAR IGAZSÁG
15.vk. Csavlek András
Munkácsy-díjas festőművész

16.vk. dr. Fenyvessy Zoltán
ügyvéd, a MIÉP alelnöke

17.vk. Medveczky Ádám
Kossuth-díjas karnagy

A jelöltekre az ajánló szelvényeiket a Bartók B. út 96. sz. alatti 
MIÉP irodában várják minden nap 9-19 óra között.

KARINTHY SZÍNHÁZ

MOLNÁR-C. PÁL 
MŰTEREM-MÚZEUM
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BÉRLEMÉNY  
IRODÁNAK Ulászló utcai másfél szoba hallos 

64 nm-es lakás kiadó +36/30/261-3519.
ÜVEGESMŰHELY kiadó, Kft-vel együtt el-

adó, 33 éve működő tehermentes 144 nm-en, 
készlettel, kisteherautókkal, XI. kerületben  
+36/30/948-6969.

ÜZLETHELYISÉG bérbeadó, 39 nm társas-
házi tulajdonú a XI. kerület Eszék  utcában. Tel.:  
+36/70/259-0300 közös képviselő.

HELYISÉGEK irodának, műhelynek raktár-
nak kiadók. Budapest XI. ker., Andor utca 60.  
Tel.: +36/20/540-3664, 208-4630.

KIADÓ lakásokat keresünk! 40-100 ezer forint 
között! Lőrincz Péter 351-9578, +36/70/383-5004.

GARÁZS
TEREMGARÁZS kiadó a Váli utcában. 

+36/30/228-9393.

OKTATÁS 
MATEMATIKAOKTATÁS minden korosztály-

nak, felzárkóztatástól a vizsgafelkészítésig, szakta-
nártól. +36/20/380-2039.

ANGOL, spanyol, francia, olasz, német gazdag-
réti nyelviskolában. Anyanyelvi tanárok. 
+36/20/354-4879. 

AZ ALLEE szomszédságában angol-német ta-
nítás, korrepetálás. 466-5301, +36/30/259-7091.

MATEMATIKAOKTATÁS Kelenföldön, min-
den korosztálynak, egyénileg. 205-6732, Rudas 
Katalin.

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI oktatás az alapok-
tól, kérésére felkeresem, a saját gépén tanulhat. 
ECDL vizsgafelkészítést, csoportos oktatást is 
vállalok. Tel.: 214-4917, +36/30/347-9479. Hívjon! 
tonionia@gmail.com

ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsgára felkészítés 
Sas-hegyen. (Minden szinten.) Tel.: 319-5724.

JÁTÉKOS angoltanítás, korrepetálás, nyelvvizs-
gára felkészítés tapaszalt tanárnőnél. 
+36/20/954-2356.

RAJZ, festészet, szobrászat, kicsiknek, nagyok-
nak, felvételizőknek. www.corvinrajziskola.hu, 
+36/70/517-3982.

ANGOL-, némettanítás, korrepetálás, nyelv-
vizsgára felkészítés nyelvtanárnőnél (Tétényi út). 
Hétfő, kedd: 18–22, szerda, csütörtök, szombat: 
15–22. 2 300–2 400 Ft/óra, +36/20/341-2488.

ANGOLTANÁR nyelvvizsgára, érettségire 
felkészít, felzárkóztat a körtérnél. 386-2382,  
+36/20/546-8963.

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

gálat. Lefolyótisztítás, falbontás nélkül, azonnal, 
garanciával. 228-6193, +36/30/921-0948.

FÉG-GÁZKÉSZÜLÉK szerviz. Cirkók, gáz-
bojlerek, konvektorok javítása, villanybojler 
vízkőtelenítése, csapok javítása. 359-5033,  
+36/30/924-8010.

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, 
szakszerű gépi tisztítással. Fábián István tel.:  
+36/20/317-0843.

VÍZ-FŰTÉS szerelés, burkolás, teljes felújítás, 
ázások megszüntetése, készülékek javítása, cseré-
je, garanciával. Balázs János épületgépész techni-
kus. Tel./fax. 362-4050, 06/20/917-0697.

GÁZ-,VÍZ-, központi fűtés, csatornaszerelés, 
tervezés. Gázműveknél átadása. Gázkészülékek 
javítása. Tel.: +36/30/944-6513, Nagy László épü-
letgépész. www.nl-gaz.hu

VILLANYSZERELÉS azonnal! Felújítás, hibael-
hárítás kiszállási díj nélkül. 
246-0927, +36/20/926-1533.

VILLANYSZERELÉS, bojlerek, villámhárítók 
szerelés, javítása anyagbeszerzéssel, garanciával. 
310-4018, +36/20/915-2678.

ÚJBUDAI FÉG gázkészülék szervizünk kép-
zett szerelőkkel vállal, gázkészülék javításokat, 
karbantartásokat 7–23 óráig. 06/20/921-2215, 
06/30/471-5440.

LAKÁSSZERVIZ 
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, mázolást, 

tapétázást, ingyenes takarítással, parkettalera-
kást, parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-, 
gáz-, gipszkarton szerelést, csempézést, villany-
szerelést vállal kisiparos garanciával, azonnalra is.  
202-2505, +36/30/251-3800.

ÜVEGESEK  Kft. helyszínen is, thermoüveg, 
tükör, képkeret. Bp. 1116. Kondorosi út.7. 
208-2352, +36/30/966-0259.

FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást,- 
tapétázást, hosszú távú garanciával. 285-2882, 
+36/30/878-8977.

FŰRDŐSZOBA felújítás, víz, fűtés, burkolás, 
kőművesmunkák anyagbeszerzéssel 
+36/30//306-3337.

FESTÉS, mázolás tisztán, precízen 25% ár-
engedménnyel az első 10 megrendelőnek. 
Tartogatunk Önnek két meglepetést! 
+36/30/388-0926.

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

TÉLI KEDVEZMÉNY! Tetőtől a pincéig! 
Részleges és teljes lakás-, ház-, iroda felújítás. 
Minden szakmában megbízható, magyar szak-
emberekkel, ingyenes árajánlattal, gyors kezdés-
sel. Tétény-Épszer Kft. 
Tel.: 226-4539, +36/20/946-7557.

TELJESKÖRŰ lakásfelújítás, burkolás, festés, 
parkettázás, olcsón garanciával! 
+36/70/293-1469.

ANTIALKOHOLISTA szakemberekkel szoba-
festést, mázolást, tapétázást, csempézést, kőműves 
munkát, gipszkartonozást, szőnyegpadlózást stb. 
takarítással vállalunk. +36/20/998-2369. Tel./fax: 
365-2662, e-mail: delabt@vipmail.hu

ÚJBUDAI Redőnyszervíz fa, műanyag, alu 
redőnyök szakszervize. 1117 Soproni út 42.  
204-0519.

FÜRDŐSZOBÁK, konyhák felújítása, át-
alakítása! Csempeburkolás, kőművesmunkák, 
vízszerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!  
+36/20/961-6153.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP 
TÉVÉJAVÍTÁS helyszínen azonnal! 

Villamosmérnök végzettséggel, garanciával! 
Tel.:+36/20/410-6393.

SZÁMÍTÓGÉP javítás otthonában. 
Számítógépek beszerzése, internet beállítás, okta-
tás, non-stop. Nyugdíjasoknak 10 % kedvezmény. 
+36/20/988-5147, www.benyosoft.hu

COMPUTERKLINIKA: számítógép javítás, 
vírusirtás, telepítés, bővítés, ingyenes kiszállással! 
+36/30/857-2653.

SZOLGÁLTATÁS 
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, 

bútorszerelés, csomagolás, ingyenes felmérés.  
403-9357, +36/20/972-0347, +36/30/589-7542.

KÖZÖS KÉPVISELET társasházi könyvelés, 
könyvvizsgálat referenciával 0+36/20/944-0094. 
kozos-kepviselonk.hu

KONTÉNERES sitt szállítás, homok, sóder, 
murva termőföld, zöldhulladék szállítása. +36/20-
/944-4759.

FAKIVÁGÁS. Bármilyen nagyságú veszé-
lyes fák ágankénti lebontással való kivágása.  
+36/20/485-6547.

TÁRSASHÁZI közös képviselet biztos ala-
pokon. Cégünk teljes jogi és műszaki háttérrel, 
valamint több éves szakmai tapasztalattal ren-
delkezik. www.kozoskepviselo.hu  Tel.: 302-3257, 
+36/70/426-4420.

FUVARVÁLLALÁS, zárt dobozos 3,5x2x2 
m-es rakterű kisteher gépkocsival Budáról.  
395-1217, +36/70/316-1533. Sziráki.

LAKÁS, INGATLAN
KERESÜNK-, kínálunk eladó-kiadó ingatla-

nokat. 16 éves tapasztalattal ingatlanpiacon. 315-
0031, +36/70/944-0088, amadex@amadex.hu

KERTES családi ikerház 24 000 000 Ft-ért. 
Tulajdonostól ikerház másik fele is eladó, Dél-
Budán, +36/30/363-4014.

ÉRÁSZ Ingatlaniroda keres-kínál több közvetí-
tő hálózat tagja évtizedes tapasztalattal eladó-ki-
adó lakásokat, házakat, telkeket, üzlethelyiségeket 
( ipari ingatlanokat is.) Készítünk épületenergeti-
kai tanúsítást is. Fehérvári u. 57. fsz. 4. Tel.: 204-
1028, +36/30/934-8120, www.ingatlanujbuda.hu 
erasz@nextra.hu

DÉL-BUDÁN generációs kertes családi ikerház 
mindkét része tulajdonostól eladó. Ára egyben: 
47.900.000.- Ft. 0620/548-5705.

KELENFÖLDÖN épülő kis lakásszámú társas-
házakban 2–3 szobás lakások 2010-es költözéssel 
eladók. +36/20/393-9689, +36/70/616-0652.

I. KERÜLET Attila úti 94 nm-es 2,5 szoba hal-
los, kéterkélyes, utcai, liftes, cirkós lakás, 25,9 mil-
lióért eladó. w.t@freemail.hu  
Tel.: +36/20/933-9271. 

BARANYAI TÉREN 44 nm-es másfélszobás, 
erkélyes lakás eladó, +36/30/922-9053.

TÉTÉNYI úton 38 nm-es téglaépítésű lakás el-
adó, +36/30/922-9053.

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

RÓZSAVÖLGYBEN 1 200 nm-es nyeles építési 
telek eladó, +36/30/922-9053.

BANALP Ingatlaniroda keres-kínál, eladó laká-
sokat, házakat, építési telkeket. +36/30/922-9053.

ŐRMEZŐNÉL 220 nm-es 6,5 szobás több-
generációs ikerházfél kedvező áron eladó.  
+36/30/922-9053.

SASADON 3lakásos házban, 4 szobás, garázsos 
lakás eladó. +36/30/922-9053.

PIHENŐKERTES családi ikerház eladó 
Budafokon (alkalmi vétel). Ár: 25.000.000 Ft + 
hitelképesség. +36/70/526-3077.

KEMENES utcában 56nm-es 2 szoba-étke-
zős földszinti lakás 12.600.000 irányáron eladó.  
+36/30/922-9053.,

TEMESVÁR utcánál 30 nm-es erkélyes kertre 
néző lakás 8.500.000 irányáron eladó. 
+36/30/922-9053.

KAROLINA úton 36 nm-es garzonlakás eladó, 
+36/30/922-9053.

SAVOLYA tér feletti domboldalon 1200 nm-es 
nyeles építési telek eladó, +36/30/922-9053.

SASADON, 3 lakásos házban 4 szobás lakás 
garázzsal, tárolóval eladó.+36/30/922-9053.

ŐRMEZŐ közelében 180 nm-es 6,5 szobás 
karbantartott ikerház fél 47.900.000 Ft irányáron 
eladó, két generációnak is alkalmas. 
+36/30/922-9053.

XI., MADÁRHEGYI telkek adásvételének köz-
vetítése. Madárhegyi Ingatlaniroda, 
Tel.: 249-3006.

GELLÉRTHEGY lábánál 5 lakásos, 4 éve épült 
társasházban 60 nm-es, 2,5 szobás kertkap-
csolatos lakás (saját kerttel) eladó 27,9 M Ft.  
+36/20/393-9689.

SASADON épülő 4 lakásos házban 97 nm-
es nappali + 3 hálós, kertkapcsolatos lakás 2 db 
garázzsal, tárolóval 2010. szeptemberi költözéssel 
eladó. Irányár.: 57 M Ft. +36/20/393-9689.

KELENVÖLGYBEN önálló, kétszintes, jó álla-
potú családi ház garázzsal, ápolt kerttel 55 M Ft-
ért eladó! +36/70/616-0652.

CSENDES lakás a központban: Gellért tér 
közelében másfélszobás, 1. emeleti, cirkófűtéses, 
udvari lakás 13,5 M Ft!  +36/70/616-0652.

RÁTZ LÁSZLÓ utcában 1,5 szobás, kar-
bantartott, loggiás lakás eladó, 10,5 M Ft-ért.  
+36/20/595-2585.

VINCELLÉR utcában 70 négyzetméteres 
használt lakás 16 négyzetméteres erkéllyel el-
adó, érdeklődni lehet a +36/70/582-3661 vagy a   
294-2517-es telefonszámon.

REDŐNYÖK, szúnyoghálók, reluxák, roletták, 
napellenzők, szalagfüggönyök javítása, cseréje ké-
szítése garanciával! 709-7470, +36/30/211-9730, 
+36/20/354-0518.

LAPOSTETŐK, teraszok csapadékvíz elleni 
szigetelésének felújítása, javítása, új készítése. 
Homlokzatok, tetők, pincefödémek utólagos hő-
szigetelése, bádogos, tetőfedő munkák garanciá-
val, referenciákkal. 
204-6793, +36/20/934-6993.

REDŐNYÖSMUNKÁK – készítés- javítás, 
gurtni csere, szúnyogháló. 
+36/30/212-9919.

TÁRSASHÁZKEZELÉS jogi, műszaki háttérrel 
kerületi Kft. 204-0765, +36/30/618-7929.

ÉPÍTÉSZMÉRNÖK műszaki ellenőrzést, mű-
szaki vezetést vállal. +36/30/618-7929.

ROSSZUL működő társasházak, gyors, szak-
szerű rendbetétele. 
+36/30/919-1976, +36/70/244-0742.

KÖLTÖZTETÉS,  fuvarozás 2 és 4 tonnáig, 27 
éves gyakorlattal, kedvezményesen. 405-5889, 
+36/30/996-4538.

KOZMETIKUS. Váltótársat, fodrászt, pedikű-
röst, természetgyógyászt, műkörmöst felveszek. 
Bartók Béla út. +36/20/332-4280.

ÉPÜLETSZTALOS és bútorasztalos munkákat 
vállalok garanciával. Tel.: +36/20/200-9886.

ÜGYVÉDI irodám Kedves Ügyfeleit ezúton 
értesítem, hogy nyugdíjazásom miatt, ügyeikkel 
dr. Karsai Edina kolléganőmet hétfőn, szerdán 
és pénteken 17-19 óra közt kereshetik fel, régi 
irodám címén, a XI. Bertalan L u 13. I. emeletén. 
Mobiltelefon: +36/30/924-5958 Dr. Horányi Antal

TAKARÍTÁST, bejárónői tevékenységet válla-
lok, (nagytakarítást is) precíz, gyakorlott, kulturált 
középkorú nő. +36/30/578-3602.

GYÓGYÁSZAT 
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.: +36/30/222-3016.

LÉZERTERÁPIA, reumatológia, akupunktúra, 
fogyasztás, szénanátha, gerincferdülés, csontrit-
kulás, csípő- és térdkopás kezelése, fejfájásellá-
tás, lumbágó ügyelet, üzemorvosi vizsgálatok.  
Tel.: 368-6349, +36/20/968-6886.

PSZICHOTERÁPIÁS rendelés – gyermek, ifjú-
sági, felnőtt – a XI., Andor utcában. 
+36/20/218-0316, sziget.bea@gmail.com, 
www.lelekkor.hu

NEUROLÓGIAI  magánrendelés:fejfájás, agyi 
érbetegség, lumbágó, szédülés, memóriazavar 
kivizsgálása, kezelése. Rendel: Dr Keresztúri 
Mária XI., Gazdagréti tér 6. Bejelentkezés:  
+36/20/368-7276.

MAUKS DENTAL várja vendégeit. Alsó-, felső 
fogsor 70.000 Ft, javítás 3000 Ft!! Hívjon bizalom-
mal: +36/30/935-4395. Budapest, Baranyai tér 8. 
fsz. 4. www.mauksdental.hu
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RÉGISÉG, KÖNYV 
KÉSZPÉNZ, bizalom, biztonság! A Wéber 

Galéria ezt nyújtja Önnek! Vásárolunk: antik, és 
kortárs festményeket, rajzokat, arany ékszereket, 
-órákat, ezüst tárgyakat, szőnyegeket, bizsukat, 
bútorokat, porcelánokat, képeslapokat, könyveket, 
valamint teljes hagyatékot! Tel.: +36/20/941-6574, 
+36/20/478-7581.

ÁLLÁS 
CSALÁDOKHOZ keresünk és ajánlunk, lein-

formálható bébiszittereket, idősgondozókat, ház-
vezetőket. Micimackó. Tel.: 205-8700, 243-8280 
+36/20/575-7435.

SZÁMLAKÉPES munkatársakat, friss nyugdí-
jasokat várok a Generali-Providenciához értékesí-
tési tapasztalattal. Egy éves támogatás (1M Ft-ig). 
+36/20/937-0564.

GONDOZÁSI díj számfejtő csoportvezetőt 
keres. Munkakörhöz szükséges: felsőfokú szak-
irányú iskolai végzettség, World, Exel felhaszná-
lói szintű ismeret. Előny: szociális intézményben 
szerzett gyakorlat, Ecostart program felhasználói 
szintű ismerete. A pályázat megtekinthető: www.
kamerdo.hu, www.kszk.gov.hu, www.budapest.hu

GONDOZÁS
MEGBÍZHATÓ, tapasztalt babyszitter referen-

ciával, gyermekfelügyeletet vállal. 
+36/30/437-6313.

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

+ SZOLGÁLTATÁSAINK:

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

SZOMBATONKÉNT -10% !!!-10% !!!

ZÁR, KILINCS, LAKAT, VASALAT

GYERMEKFELÜGYELET és idősgondozást 
vállal, képesítéssel nyugdíjas, hétvégén is. 
+36/30/281-3188.

TÁRSKERESÉS
EZ NEM INTERNET, ez valóság! Fényképes 

társkereső rendezvényekkel! +36/30/217-5151.
MAGYARORSZÁG legnagyobb társkereső 

hálózata! Nálunk biztosan megtalálja társát!  
R. Zsuzsanna. +36/30/602-0094.

ÜDÜLÉS, TÁBOR
KÜLFÖLDI és belföldi üdülési jogok adásvé-

tel- és bérbeadás közvetítése. Eladná üdülési jo-
gát? Hívja irodánkat: 769-0114, +36/83/769-110, 
+36/30/460-5855, +36/70/776-0898. 
www.udulesijoginfo.net

BÜKFÜRDŐN üdülőszövetkezeti tulajdonjog 
véglegesen eladó. Irányár: 550.000 Ft.  
+36/20/931-5710.

VEGYES  
PIANÍNÓK ÁRENGEDMÉNNYEL!  Hangolás, 

javítás. klavirzongora.hu 209-32-47, 
+36/20/912-4845.

EVAS- KFT-T, vagy BT-t, vásárolok készpénz-
ért! Teljes körű ügyintézés! +36/30/216-2006.

NEMESFÉMBEFEKTETÉS az infláció el-
len. Nemzetközileg legelfogadottabb érmék, 
tömbök értékesítése, hivatalos engedéllyel.  
www.ezust-arany.hu  +36/30/283/-5995.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztéri-
um honlapján (www.kvvm.hu) már elér-
hető a Klímabarát Otthon pályázati kiírás, 
amelynek beadási határideje 2010. 10. 30. 

A pályázatot a zöldtárca írta ki a Klímabarát 
Otthon Program részeként a következő cé-
lokra: 
 hagyományos lakóépületek klímavédelmi 

célú energiahatékonysági felújításra, 
 megújuló energiaforrások alkalmazására, 

valamint 
 új építésű energiatakarékos lakóépületek 

támogatására. 
A kibocsátási kvótabevételekből meghirde-
tett pályázattól Szabó Imre környezetvédelmi 
miniszter jó hatásfokú, mérhető szén-dioxid-
kibocsátáscsökkentést vár, amely egyúttal 
jelentős megtakarítást jelent a rezsiköltsé-
gekben, írja a minisztérium honlapján talál-
ható híradás.

Az állattartók az elmúlt évben 
több fórumon is tájékoztatást 
kaptak arról, hogy Újbuda képvi-
selő-testülete 2009-ben módosí-
totta 39/2003 számú állattartási 
rendeletét. A változás szerint 2010. 
január 1-jéig minden ebet elektro-
nikus azonosítóval (chippel) kellett 
megjelölni, ezután Újbuda terüle-
tén csak chippel megjelölt kutyák 
sétáltathatók. 
A rendelet betartását a kerület 
közterület-felügyeletének munka-
társai ellenőrzik.
Mindannyiunk érdekében kérjük 
az ebtartókat a rendelet betartá-
sára, a felelős állattartásra!

Kutyatulajdonosok figyelmébe!

Fodor Vince
alpolgármester

FEBRUÁR 12., PÉNTEK
A kifizető, munkáltató eddig vallja 
be és fizeti meg az általa levont sze-
mélyi jövedelemadó-előleget, vagy 
magát a levont személyi jövedelem-
adót. Szintén eddig fizeti meg a já-
rulékokat: az egészségbiztosítási, a 
munkaerő-piaci és a nyugdíjjárulé-
kot, a fizetendő társadalombiztosítá-
si járulékot, a korkedvezmény-bizto-
sítási járulékot, az EKHO-t, a Start-
kártyával rendelkező foglalkoztatott 
után a 0-10-20% járulékot. Az egyéni 
vállalkozó és a társas vállalkozó után 
a vállalkozás eddig vallja be és fizeti 
meg az egészségügyi szolgáltatási já-
rulékot. (1058 és 1008)

FEBRUÁR 15., KEDD
A magánszemély február 15-éig kér-
heti az egyszerűsített adóbevalláshoz 
az APEH közreműködését a bevallá-
si csomagban megtalálható, vagy az 
internetről letölthető Nyilatkozaton. A 
határidő jogvesztő, ezt követően már 
csak önadózás keretében lehet eleget 
tenni a bevallási kötelezettségének.

FEBRUÁR 22., HÉTFŐ
Társasági adóelőleg-befizetés, havi 
bevallók környezetvédelmi termékdíj 
befizetése, játékadó befizetése és be-
vallása, jövedéki adó bevallása, havi 
áfa-befizetése és bevallása, 1001-es 
havi bevallás benyújtása, fogyasztói ár-
kiegészítés és költségvetési támogatás 
igénylése, a televíziókészülék üzemben 
tartási díjának befizetése, az Európai 
Közösségből történő beszerzés esetén 
meghatározott adóalanyok bevallásá-
nak, illetve az Európai Közösség más 
tagállamából személygépkocsinak 
nem minősülő új közlekedési eszköz 
beszerzésekor a közösségi adószám-
mal nem rendelkezők bevallásának 
benyújtása.
Ha a munkavállaló a feltételek tel-
jesülése esetén a munkáltatójától az 
adóelszámolás elkészítését kéri, és a 
munkáltató ezt vállalja, akkor e napig 
kell a dolgozónak az adóbevalláshoz 
szükséges bizonylatait a munkáltató 
felé átadnia.

APEH Közép-magyarországi  
Regionális Igazgatósága

Pályázat lakóépületek felújítására
A Klímabarát Otthon Program nyáron 
meghirdetett panelpályázata után a tárca 
most a hagyományos építésű épületekre és 
lakásokra is kiterjesztette a klímavédelmi 
célú pályázatot. Ezen olyan beruházások 
támogathatók, amelyek mérhető szén-dio-
xid-kibocsátáscsökkentést eredményeznek, 
és igazolhatóan javul az épület energia-
hatékonysága. Komplex felújítás esetén a 
Klímabónusznak köszönhetően akár 60%-os 
támogatás is elérhető.
A beérkező pályázatok elbírálása folyamatos, 
a kifizetések a támogatási szerződés megkö-
tését követően azonnal megkezdődhetnek.
A Klímabarát Otthon Programra magánsze-
mélyek, lakásszövetkezetek és társasházak 
is pályázhatnak. A pályázatok elbírálását a 
KVVM Fejlesztési Igazgatóságánál működő 
szervezet koordinálja, a pályázatkezelést 
és a szakmai értékelés az Energia Központ 
Nonprofit Kft. végzi.

Februári adózási határidők

vezető: dr. Filipsz Andrea (372-4522);
helyettes vezető, oktatási felelős: Vargáné 
dr. Kremzner Zsuzsanna (372-4504); 
szervezési és informatikai helyettes, a 
választási informatikai szolgálat vezetője, 
nyomtatványfelelős: Kovács Lajos (372-
4583); jogi szakértő: dr. Sárkány Tamás 
(372-4564); pénzügyi felelős: Hőrich 
Szilvia (372-4546); névjegyzékfelelős: 
Korabiné Rózsa Mária (372-4664); mé-
diafelelős: Kulcsár Viktória (372-4616)

A Választási Információs Szolgálat cí-
me és telefonszáma: Budapest, XI. Bocs-
kai út 39–41. II. emelet 225. Telefonszám: 
372-4520; Faxszám: 372-428.

Az Országgyűlési Egyéni Választási 
Iroda címe és telefonszáma: Budapest, 
XI. Bocskai út 39–41. földszint 1. Telefon-
szám: 381-1350; Faxszám: 466-5903.

Budapest, 2010. január 25.

HIRDETMÉNY

TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT VÁLASZTÓ-
POLGÁROKAT, hogy a Budapest XI. ke-
rületi Országgyűlési Egyéni Választási 
Iroda munkatársai a következők:

dr. Filipsz Andrea s. k.
az Országgyűlési Egyéni Választási Iroda vezetője

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyv-
tári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL törvény (továbbiakban: Törvény) 82. 
és 83. §-a alapján négy kerületi civil szervezet, 
a Budai Fiatalok Egyesülete (Fadrusz u. 4.), a 
Collegium Pannonicum Alapítvány (Edömér 
u. 2.), a Fiatal Városvédők Egyesülete (Kanizsai 
u. 8/D.) és a Szentimrevárosi Egyesület (Eszék 
u. 9–11.) 2009. november 23-án megalakítot-
ta a XI. Kerületi Közművelődési Tanácsot. 

A tanács elnöke Pavlics Tamás, székhelye 
(postai címe): 1113 Budapest, Edömér u. 2. 
A szervezethez bármely jogi személyiséggel 
rendelkező, helyben működő közművelődési 
társadalmi szervezet, valamint a helyi köz-
művelődést támogató gazdasági vállalkozás 
csatlakozhat a vonatkozó Törvény rendelkezé-
sei szerint (83. § (6) (7) bekezdés). 
A 3 éves időtartamra létrehozott tanácsban a 

kezdeményező és a csatlakozó szervezetek 
jogai egyenlők, ülései nyilvánosak, működé-
si feltételeit a tagok biztosítják. 

A tanács a Törvény 83. § (8) bekezdése értel-
mében: 
a) véleményt nyilváníthat, illetőleg javas-

latot tehet a település közművelődési 
tevékenységével kapcsolatos valamennyi 
kérdésben,

b) az Önkormányzat által közművelődési 
célra biztosított pénzügyi támogatás 
felhasználását és a vagyoni eszközök cél-
szerű használatát a vonatkozó döntések, 
illetve az éves önkormányzati költség-
vetési tervezet és a zárszámadás alapján 
figyelemmel kíséri, véleményezi, 

c) elősegíti a különböző közművelődési 
szervezetek együttműködését.

Dr. Filipsz Andrea, jegyző

HIRDETMÉNY

Az Újbuda hirdetési ajánlata

Az apróhirdetésnél 10 szó díja a minimális tarifa, és 40 szó 
a maximális terjedelem. Bővebb információ a  szerkesztőségben.

Telefon: 372-0960, fax: 372-0961

Apróhirdetések:
10–20 szóig: 160 Ft/szó + áfa,
20–40 szóig: 120 Ft/szó + áfa. 
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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

KIÁLLÍTÁSOK

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

ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
Gyékényes u. 45–47. Tel./fax: 204-6788 
MÁRCIUS 2-ÁIG Karnevál Velencében 
– Jantner László fotóművész kiállítása. meg-
tekinthető munkanapokon 10–14 óráig, 
illetve rendezvénytől függően.

ALMA GALÉRIA
Budai Sport Általános Iskola, Bikszádi u. 11–15. 
FEBRUÁR 19-ÉIG Eckensberger Lilian kiállítása.
FEBRUÁR 23.–MÁRICUS 16. A Jelky András 
Ruhaipari és Művészeti Szki. művészképzés 
szakos diákjainak kiállítása.

ARTALAKULÁS GALÉRIA 
Brassó út 91.
MÁRCIUS 4-ÉIG Király László György fotókiál-
lítása látható.

BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlék-
szoba. FEBRUÁR 26-ÁIG Vojnich Erzsébet 
kiállításának megnyitója. Megtekinthető 
munkanapokon 12–18 óráig, szombaton 
10–14 óráig.

BUDAI KLUBGALÉRIA
Budafoki út 9–11.
FEBRUÁRBAN Turcsán Miklós festőművész 
kiállítása.

BMK GALÉRIA
Etele út 55. Tel.: 371-2760
FEBRUÁR 19-ÉIG Istenes Emília festőművész 
kiállítása. FEBRUÁR 22. – MÁRCIUS 13. A XXV. 
Vizuális Művészeti Hónap festészet és szobrá-
szat pályázata díjazottjainak kiállítása

FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300
FEBRUÁR 28-ÁIG Mészáros Annarózsa, 
„Zenészek a liftben” című fotókiállítása látható.

FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ 
Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868
FEBRUÁR 14-ÉIG Bozsó Ágnes “India hét szent 
városa” című fotókiállítás. FEBRUÁR 15–28. 
Csecskedi Zsófia „Ég-gömbök” című kiállítása 
Megnyitó: február 15. hétfő 18.00

KŐ-TÁR-LAT GALÉRIA 
Cirmos u. 8. 
FEBRUÁR 12-ÉIG Láng Zsana festőművész 
Színes barangolások c. kiállítása. A tárlat 
megtekinthető hétköznap 10-18 óráig.
FEBRUÁR 19. 17.00 Ilka Gábor kiállításának 
megnyitója.

MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI 
MÚZEUM TANULMÁNYTÁRA
Prielle Kornélia u. 10. T.: 204-4092
Állandó technikatörténeti kiállítás. Nyitva: 
KEDDTŐL PÉNTEKIG 10–16 óráig, MINDEN 
HÓNAP MÁSODIK SZOMBATJÁN 10-17 óráig. 
Csoportokat is szívesen látnak előzetes beje-
lentkezés alapján.
FEBRUÁR 13. 10.00–17.00 Múzeumi 
Szombat – A tűz mozgatóereje.

MOLNÁR-C. PÁL MŰTEREM-MÚZEUM
Ménesi út 65. T.: 06/30/201-1073
MÁJUS 22-ÉIG „A művész is ember” – Stróbl 
Alajos kiállítás. A tárlat látogatható szerdán 
10–13, csütörtökön 15–18, szombaton 
10–13 óráig.

RÉT GALÉRIA
Törökugrató u. 9. 
FEBRUÁR 12. 18.00 Magyar rocklegendák 
vándorkiállítás. A tárlat megtekinthető 
FEBRUÁR 24-ÁIG, hétköznapokon 10 és 20 
óra között.

SCHEFFER GALÉRIA 
Kosztolányi D. tér 4.
FEBRUÁRBAN Gross Arnold és Ábrahám Anna 
kiállítása látható.

TETŐ GALÉRIA
Ecsed u. 13. T.: 788-6695
FEBRUÁR 12. 18.00 Szabó Noémi festőmű-
vész Női (Én)ek c. kiállításának a megnyitója. 
A tárlat megtekinthető MÁRCIUS 10-ÉIG 
hétfőtől péntekig 15–18 óráig.

ÚJBUDA GALÉRIA
Újbuda Polgármesteri Hiv., Zsombolya u. 5. 1. em. 
FEBRUÁR 17-ÉIG Csortos Szabó Sándor 
fotóművész VilágNézet című kiállításának 
megnyitója. A tárlat megtekinthető 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

FEBRUÁR 10. 20.00 Ten Years After (UK), S-
Modell. FEBRUÁR 11. 22.00Real Your Nature 
No.7 – Foreign Beggars (Dented Records /UK) 
- United Colours of Beggattron - CD release 
party, Débruit (Civil Music/Musique Large/FR), 
Cadik, Zomblaze (Hősök). FEBRUÁR 12. 19.30 
Washington Dead Cats (FR), Mystery Gang, 
Yellow Spots, DJ Desmond Schlecker. FEBRUÁR 
13. 20.00The Idoru – turnézáró koncert, The 
Grenma, My Small Community, Falcongate, 
My Best Habit. FEBRUÁR 16. 20.00Budapest Bár 
maratoni koncert. FEBRUÁR 17. 20.00Budape-
st Bár maratoni koncert. FEBRUÁR 18. 
20.00Firkin, Eugenia. FEBRUÁR 19. 20.00Erik 
Sumo Band, Kerekes Band, DJ Jon Kennedy 
(Organik/Grand Central/UK). FEBRUÁR 20. 
19.30 Ulver (NO), V.O.V. – Void of Voices (Csihar 
Attila szólóprojektje), utána party. FEBRUÁR 
21. 20.00Borlay Gergő lemezbemutató. 
FEBRUÁR 22. 20.00 Rising Sound - Mono (JP) 
Pozwakovski, DJ Case (Tilos/Soundofjapan.
hu), DJ Mike Reem (RadioMi).

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

HÉTFŐ 14.00 Életet az éveknek nyugdíjasklub, 
16.00 Zeneovi, 19.00 Gesualdo Kamara 
Kórus kóruspróba. KEDD 9.00, 9.45, 10.30 
Ringató, 13.00 60+ Gyógytorna haladó, 
14.00 kezdő, 14.00 AKTK Döngicsélő nyug-
díjasklub, 17.00 „Fitt” torna, 19.00 Salsa 
rueda kezdő, 20.00 haladó, 21.00 Salsaklub. 
SZERDA 16.00 Albertfalvai Polgárok Köre, 
18.00 Divattánctanoda 6-10 éveseknek, 19.15 
Senior Táncrendklub. CSÜTÖRTÖK 15.20 Etka 
jóga, 17.00 „Fitt” torna, 18.00 Mesetorna. 
19.00 Karibi táncok kezdő, 20.00 haladó, 21.00 
Salsaklub. PÉNTEK 17.00 Divattánctanoda, 
18.00 AKH festő-és rajzstúdió, 19.15 Standard 
és latin társastánc tanfolyam kezdő, 20.15 
haladó. SZOMBAT 10.00 „Fitt” torna.
FEBRUÁR 13. 20.00 Farsangi bál.
FEBRUÁR 17. 13.00 Albertfalvi Cukorbetegek 
Klubja, 16.00 60+ Portré Pódium. Vendég: dr. 
Beleznay Andor az Albertfalvai Helytörténeti 
Gyűjtemény- és Iskolamúzeum igazgatója.
FEBRUÁR 20. 19.00 Linedance Country Táncház.
FEBRUÁR 21. 10.30 Keresztény Játszóház.

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 15.30 Ingyenes diákújságírás tanfolyam.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.45 Gerinctorna, 19.00 

Mélyizomtorna. SZERDA 17.00 Reflex Fotóklub.
PÉNTEK 9.30 Energetizáló torna, 15.00 
Játékhálóklub, 17.30 Etka-jóga, 18.30  
Hastánc-tanfolyam kezdőknek. 
SZOMBAT 9.00 TeÉrted Akadémia. Tanulási ne-
hézségek javítása Kulcsár-módszerrel, 15.00 
Őszidő Nyugdíjasklub. 
PÁRATLAN CSÜTÖRTÖK 15.00 TeÉrted Akadémia. 
Ingyenes nyelvi teaház angol és német anya-
nyelvi tanárokkal. 
FEBRUÁR 12., 19. 10.00 eHázmester klub. 
FEBRUÁR 15., 22. 9.00 Folytassa, Nagyi klub! 
FEBRUÁR 17. 13.00 Én is állampolgár vagyok! 
Látogatás a Parlamentbe, 18.00 Művészet 
közelről. Nagybánya. FEBRUÁR 22. 16.30 
Képzőművészeti konzultáció.

FARKASRÉTI ÁLT.  ISK.KÖNYVTÁRA
Érdi út 2.

FEBRUÁR 10. 18.00 Farkasréti Esték. Vendég: 
Bíró András Zsolt antropológus, humánbi-
ológus, a KURULTAJ főszervezője. Téma: A 
kazakisztáni Madjar törzs genetikai vizsgálata. 
(A magyarok nyomai Közép-Ázsiában.)

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

HÉTFŐ 18.00 Budai Tangó. KEDD 19.00 Ceroc 
társastánc tanfolyam. CSÜTÖRTÖK 9.00–12.00 
Ringató. FEBRUÁR 10. 18.00 Utolsó Óra Táncház 
– Rekontra zenekar. FEBRUÁR 11. 20.00 
Padkaporos Tekerős Dudás Zenész Klub.
FEBRUÁR 12. 20.00 Tárkány Művek. Koncert 
és táncház. FEBRUÁR 13. 20.00 Club Era, 
Fókatelep. FEBRUÁR 17. 18.00 Utolsó Óra 
Táncház – Szeret zenekar. 
FEBRUÁR 19. 20.00 Orthent, Cirkusz-KA, Live 
Act Folk. 
FEBRUÁR 20. 19.00 Új régi hang Fesztivál.

FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ 

Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868
FEBRUÁR 10. 10.00 „Kreativitással a kulturális 
szegénység ellen” c. szakmai konferencia.
FEBRUÁR 12. 19.00 Jelmezes farsangi mulatság 
a Csürrentő együttessel. FEBRUÁR 13. 19.30 
Farsang a Sültü együttessel. FEBRUÁR 14. 
17.00 Illés kluBOSCHok Baráti Köre. Atlantis 
- GMtöbb, mint 49 Galla Miklós-koncert 
– Verkli. FEBRUÁR 19. 19.00 Farsang a Falkafolk 
együttessel. FEBRUÁR 21. 15.00–20.00 
Farsangi bál a Nosztalgiaklubban.

FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR 
Etele út 55. Tel.: 371-2788

FEBRUÁR 18. 10.00 Baba-Mama Klub. 
FEBRUÁR 20. 15.00 Családi délután. Elefánt 
úr az én lovam – meseolvasás, kézműves 
foglalkozás. 

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, CSÜTÖRTÖK 15.00 Sakk-klub.
SZERDA 10.00 Ringató, 10.00 60+ Német 
nyelvtanfolyam, 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 igehir-
detése. MINDEN PÁRATLAN HÉTFŐ 18.00 Verses-
lelkes együttlét. MINDEN HÓ UTOLSÓ CSÜTÖRTÖK 
16.00 Gazdagréti „őszikék” nyugdíjasklub.

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 ELSŐ PÉNTEK 
18.00 Autómodellklub. MINDEN MÁSODIK KEDD 
14.00 Kelenvölgyi nótakör, 15.30 Kézműves-
foglalkozás gyerekeknek. MINDEN MÁSODIK 
CSÜTÖRTÖK 16.00 Horgászklub.

MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA 

Magyar Tudósok körútja 1.
FEBRUÁR 20. 18.30 Fellép: Építők 
Kamarakórusa, elhangzik: Palestrina: Missa 
“Aeternae Christi Munera” 

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

FEBRUÁR 10. 16.00 Szakmai nap. Stróbl 
Alajosné 3D sztereo fotóinak vetítése.

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 
18.00, SZERDA 17.00 Pilates. HÉTFŐ 19.00, 
SZERDA 18.00 Dzsesszgimnasztika.
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 9.00 Seniortorna.
KEDD 19.00 Callanetics. KEDD, CSÜTÖRTÖK 
9.00 Callanetics, 10.30 Tarka Színpad, 15.00 
Fogyasztóvédelmi tanácsadás, 15.00, 16.00 
Hip-Hop, 17.15 Törpördög Tánc-Tanoda 
kezdő, 18.00 haladó. SZERDA 10.00 Hastánc, 
16.00 Ezüstklub, 16.00 Sakk- és kártyaklub, 
16.00 Balett iskola 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, 19.00 „Goldance” tánc-
iskola. HÉTFŐ–PÉNTEK 10.00–18.00-IG Net-
Kuckó e-Magyarország pont. Minden megkez-
dett óra 200 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak 
ingyenes. MINDEN HÓ ELSŐ PÉNTEK 16.00 
Újbudai Botladozó – Szenior néptáncklub.
FEBRUÁR 20. 18.00 Farsangi bál. Játszik az 
Orfeus Band. FEBRUÁR 23. 19.00 „Előhívó” 
– Jean-Luc Godard: Kifulladásig.

TETŐ GALÉRIA
Ecsed u. 13. T.: 788-6695

FEBRUÁR 20. 19.30 Rock and roll farsang a 
Bolero Showtime Band-el.

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

FEBRUÁR 10. 18.00 Ásványbarát Kör. 
Ásványgyűjtés Ausztriában. FEBRUÁR 15. 18.00 
Gombász Klub. Mikológiai érdekességek. 
FEBRUÁR 17. 18.00 Ásványbarát Kör. Klubnap, 
túraprogram pontosítása, a Szakkör 2009. 
évi tevékenységének értékelés. FEBRUÁR 
18. 17.00 Csapody Vera Növénybarát Kör. 

Növényvadászaton Tádzsikisztánban.
FEBRUÁR 22. 18.00 Gombász Klub. 
Magyarország fái.

ÚJBUDA 60+ PROGRAMKÖZPONT 
Zsombolyai u. 6.

FEBRUÁR 15. 10.00–14.00 Előadássorozat, II. 
rész. Téma: Szociális szolgáltatások. Társadalmi 
részvétel és megbecsültség, generációk 
közötti kapcsolat. Esélyegyenlőség, fellépés az 
ageizmus ellen.

EGYHÁZI PROGRAMOK

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

FEBRUÁR 20. 9.00 Felkészülés a halálra és 
az életre. A Karúna munkacsoport képzési 
programjának nyilvános előadásai: buddhista 
tanítások a bardo-állapotokról, köztes létről és 
álomjógáról, pszichológiai előadások a segítői 
helyzetben folytatott kommunikáció sajátos-
ságairól. FEBRUÁR 20. 15.00 Meditáció-oktatás.
Keleti Kulturális Központ: Karinthy F. út 5. I. 
em. 10., tel.: +36/30/660-9050. 
FEBRUÁR 15., 22. 17.15 Fokozatos út a megvilá-

gosodáshoz. FEBRUÁR 17. 18.00 Meditáció-ok-
tatás kezdőknek. FEBRUÁR 19. 18.00 Filmklub. 
A Magyar Lélek Arcai – Lükő Gábor élete és 
munkássága. A vetítés után beszélgetés a 
rendezővel.

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-
mama 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.

HETEDNAPI ADV. EGYHÁZ  GYÜLEK.

Szüret utca 19. Ménesi u. sarok
SZOMBAT 9.30 Bibliatanulmányozás, 11.00 
Istentisztelet.

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

MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 20.00 Gyülekezeti 
imaóra. MINDEN HÓ 2. CSÜTÖRTÖK 19.3-
0 Pároskör. MINDEN HÓ 2. PÉNTEK 20.00 Fiatal 
házasok összejövetele. MINDEN HÓ UTOLSÓ 
PÉNTEK 10.00 Kismamaklub. MINDEN HÓ 1. 
SZOMBAT 16.00 Diakóniai közösség, 17.30 
Szeretetvendégség. MINDEN HÓ 1. VASÁRNAP 
9.30 Családi istentisztelet.
VASÁRNAP 8.00, 11.00, 18.00 Istentisztelet. 

KELENFÖLDI EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZET
Etele út 55. Tel.: 203-4642 vagy +36/30/658-4156

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, +36/20/371-1292

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 gyermek-
foglalkozás.

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

SZERDA 10.30 Bibliaóra. MINDEN VASÁRNAP 
10.30 Református istentisztelet.

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.
FEBRUÁR 10. 19.00 Retro szerelem.
FEBRUÁR 15. 19.00 Jakab és az ura.
FEBRUÁR 17. 19.30 Szeretem a feleségem.
FEBRUÁR 20. 14.30 Anconai szerelmesek. 
FEBRUÁR 21. 19.00 Shirley Valentine.
FEBRUÁR 22. 19.00 Kaviár és lencse.
Gyermekelőadás:
FEBRUÁR 17. 10.00,  14.00 Tündérbál.
FEBRUÁR 21. 11.00 A fűszermadár.

KARINTHY SZÍNHÁZ
Bartók B. út 130. T.: 203-8994
FEBRUÁR 10. 17.00 Árvácska. FEBRUÁR 11. 
19.00 A Napsugár fiúk. FEBRUÁR 12., 21. 
19.00  A Bermuda háromszög botrány.
FEBRUÁR 13. 15.00 Büszkeség és balítélet.
FEBRUÁR 14. 15.00 Tanner John házassága.
FEBRUÁR 18. 10.30 Hat celeb keres egy szor-
zót. Verebes kabaré. Nyilvános főpróba. 
FEBRUÁR 19. 19.00 Hat celeb keres egy szor-
zót. Verebes kabaré. Bemutató előadás.
FEBRUÁR 20. 19.00 Hat celeb keres egy szor-
zót. Verebes kabaré.
Gyermekelőadás
FEBRUÁR 21. 10.30 Micimackó.

SZÍNHÁZAK

MAGYARORSZÁGI MUSZLIMOK EGYHÁZA

Sáfrány u. 43.

SZOMBAT 15.00 Kérdések és válaszok. Kötetlen 
beszélgetés az iszlámról.

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.: +36/30/973-5708 

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.: 309-0520

VASÁRNAP 9.00 Szentmise. HÉTKÖZNAP Liturgia, 
illetve szentmise váltakozva 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 szentolvasó ima.
SZERDA 9.30  Baba-mama kör (Szent István-
ház), 18.30 Placid atya katekézise (templom), 
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 ELSŐ HÉTFŐ 10.00 
Szeniorklub (Szent István-ház). MINDEN HÓ ELSŐ 
CSÜTÖRTÖK 18.30 Szentségimádási óra hazán-
kért, szerzetesi és papi hivatásokért. 
MINDEN HÓ ELSŐ SZOMBAT 7.00 Szentolvasót 
ima. MINDEN HÓ MÁSODIK SZERDA 19.30 Bibliai 
elmélkedések (Szent István-ház). 
MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 18.00 Szentmise a 
plébánia betegeiért, szenvedőiért. FEBRUÁR 
11. Lourdes-i jelenés napja. FEBRUÁR 13. 15.00 
Betegek Világnapja, szentkenet felvételi 
lehetőséggel, 16.00 Zsibongó-klub - jelmezes 
farsang (Szent Imre-ház). FEBRUÁR 14.  Évközi 
6. vasárnap. Könyörgő nap a világ éhezőiért. 
FEBRUÁR 17. Hamvazószerda. 18.00 Nagyböjt-
kezdő szentmise. FEBRUÁR 21. Nagyböjt 1. 
vasárnapja. FEBRUÁR 22. Szent Péter apostol 
székfoglalásának ünnepe. 

MU SZÍNHÁZ
Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
FEBRUÁR 10. 20.00 PR-Evolution Dance 
Company: BE 4 – Bemutató. 
FEBRUÁR 11. 22.00 Neptun Brigád: Toszkána.
FEBRUÁR 12. 20.00 GoBe Társulat - Zadam 
Társulat Duplex estje. 
FEBRUÁR 13., 14. 20.00 Tünet Együttes (Szabó 
Réka Társulata): Karc.
FEBRUÁR 15. 20.00 Andaxínház: 
Visszaverődések. FEBRUÁR 16., 17. 20 Ágens 
Társulat: Fatum. FEBRUÁR 19., 21., 26. 19.30 
Szputnyik Hajózási Társaság – Modern 
Színház- és Viselkedéskutató Intézet – Labor: 
Kockavető. FEBRUÁR 19,. 20. 20.00 Pataky 
Klári: Felhőman – Bemutató Fidelio Tánc Est.
FEBRUÁR 21. 20.00 Pont(y) Műhely: Kunyhó.
FEBRUÁR 22.–MÁRCIUS 7. THEARTO II. 
– Drazen Sivak workshopja.

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
FEBRUÁR 10. 20.00 PBEST: Párhuzamos Óra.
FEBRUÁR 12., 13., 14. 20.00 PBEST: A 
Sütemények Királynője. 
FEBRUÁR 22., 23., 24. 19.00 Picaro: Az Ördög 
és a Jóisten. Bemutató.

Kérjük, hogy jelentkezésüket legkésőbb 2010. július 15-éig az alábbi 
kérdőív kitöltésével jelentkezzenek a következő címen:
ÉVTIZEDEK ÚJBUDÁN
Újbuda Önkormányzata - Sajtóosztály
1113. Budapest, Bocskai út 39-41.
Elektronikusan a www.ujbuda.hu oldalon keresztül lehet jelentkez-
ni, vagy e-mailben az evtizedek2009@ujbuda.hu címen az alábbi 
kérdések megválaszolásával!

Újbuda Önkormányzata  immár negyedik alkalommal -2010-ben is szeretné köszönteni azon 
polgárait, akik legalább fél évszázada élnek, dolgoznak a kerületben, vagy most ünneplik arany- 
vagy gyémántlakodalmukat. Számítunk azok jelentkezésére is, akik ebben az évben ünneplik 
80. születésnapjukat.
Idén azon kerületi lakosok jelentkezését várjuk, akik az alábbi években – 1935, 1940, 1945, 1950, 
1956, 1960 - kötöttek házasságot kerületünkben, vagy ebben az időben költöztek a XI kerületbe, 
vagy szerezték meg képesítésüket.

A JELENTKEZŐ NEVE:    
ÉRTESÍTÉSI CÍME:     
TELEFONSZÁMA:     
Email-címe (ha van):    

Mely eseményről kér oklevelet?
(csak egy jelölhető meg!)    

Házassági évforduló:    
A házastárs neve:     
Házasságkötésének éve:    

Képesítése:      
Képesítés típusa:     
Szerzésének éve:     

A kerületben él:     
Költözésének éve:     

ÉVTIZEDEK ÚJBUDÁN

Megjegyzés:
(Kérjük íjra le pár mondattal, hogy miért 
kötődik kerületünkhöz, milyen megha-
tározó élmények fűzik Újbudához)

    

     

     

    

    

A jelentkezés dátuma:

Aláírás: 
(postai jelentkezés esetén)
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Az Újbuda TC női kézilabdacsapata a 
tizenegyszeres bajnok és Magyar Kupa 
győztes Ferencvárost fogadta szerdán 
a Magyar Kupa negyeddöntőjében. 
Idén a Bajnokok ligája selejtező, majd 
az EHF-kupában szereplő zöld-fehérek 
nem könnyen, de jogosan jutottak a 
legjobb négy közé.

Óriási várakozás és izgalom előzte meg 
a mérkőzést, hiszen az Újbuda csapata 
a tavalyi menetelést követően idén is jó 
eséllyel pályázott a „Final Four”-ra, míg 
a Ferencváros együttese hosszú évek 
után juthatott be a négyes döntőbe. A 
zöld-fehéreket 100–150 néző kísérte el a 
Sportmaxba, ahol este hat órakor kezdő-
dött a mérkőzés.
A Ferencváros kezdte jobban, először 
– Zácsik Szandra távollétében főszereplő-
vé vált – Emberovics Míra és a junior vá-
logatott, Dajka Bettina köszönt be Janurik 
Kinga kapujába, utóbbi általában a hétmé-
teresek pontos lövésével. Újbuda gólszer-
zői közé először Tápai Andrea iratkozott 

fel, majd 4:1-nél megrázta magát az együt-
tes, és Kuti Szandra gyönyörű ejtés gólja 
után közelebb kerültünk ellenfelünkhöz. 
Ezután a félidőt a Fradi irányította, és az 
első játékrész végén 21:14-es vendég veze-
téssel vonultak a csapatok a pihenőre.
 A második félidőben összeszedték 
magukat a vendéglátók, és elsősorban 
Drávai Gyöngyi, valamint Burai Edina lö-
vései találtak utat a válogatott első számú 
portása, Pastrovics Melinda kapujába. Azt, 
hogy a szünet után egy másik dimenzió-
ban játszó Újbuda jött vissza, mi sem bi-
zonyította jobban, minthogy Elek Gábor, 
a vendégek edzője 6 perc után időt kért. 
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ekkor 
már Emberovics és Szamoránsky Anikó is 
a padon ült, de a helyükre érkező Németh 
Csilla és Balogh Barbara ott folytatta, ahol 
„elődeik” abbahagyták. A félidő közepén 
Ökrös Csaba 19-re ászt húzott, és majd-
nem bejött: a nagy ászt, Szucsánszki Zitát 
szoros emberfogással kivette a játékból, 
és az ettől bizonytalanná váló támadójá-
tékot okosan védte ki az Újbuda. Ekkor 

nagy esélye volt Kutiéknak arra, hogy 
meglepetést okozzanak, de a pontatlan tá-
madásokat könyörtelenül megbosszulta a 
Fradi: Janurik Kinga ziccereket kapott, és 
sajnos minden reményünk elszállt. Öröm 
az ürömben, hogy bár a mérkőzést 34:28-
ra a Ferencváros nyerte, a második félidő-
ben 14:13-ra a kékek diadalmaskodtak. A 
továbbjutástól ezzel elestünk, de a tisztes 
helytállás sikerült.
 – Értékmérő volt ez a találkozó, hi-
szen most láthattuk, mennyire vagyunk 
felkészültek az NB I-es szereplésre. Nos, 
azt gondolom, hogy az első hat csapat 
még erős lenne a számunkra, de a jelenlegi 
helyzet szerint a tabella második felében 
igenis markáns szerepet tudnánk vállal-
ni ezzel a játékosállománnyal és szakmai 
gárdával. Múlt héten Fehérváron játszot-
tunk két felkészülési meccset a helyi NB 
I-es csapattal, és mind a kétszer 4-4 góllal 
kaptunk ki. Ez is mutatja, hogy már csak 
egy félévnyire vagyunk az NB I-től – nyi-
latkozta Vladár László, az ÚTC alelnöke.

Újbuda TC

Nem sikerült a bravúr az ÚTC-nek: 
a Fradi a legjobb négy között

Újbuda TC–Ferencváros: 28 : 34 (14 : 21)

Következő  számunkban...

St
ef

le
r B

al
áz

s

A világ legjobb balerinája
Míg a legtöbb végzős 
gimnazista azt sem tudja 
eldönteni, hol tanul-
jon tovább, addig a 
kerületünkben élő, 
18 éves Felméry Lili 
már komoly szak-
mai múlttal a háta 
mögött teszi le záró-
vizsgáit a Táncmű-
vészeti Főiskolán.

A fiatal balerina 2008-
ban a MOL Tehetségtá-
mogató programnak 
köszönhetően utazott 
ki a klasszikusbalett 
világversenyre, ahol 
a legjobb női helyezést 
érte el. Tanult a londoni 
Royal Ballett Schoolban, 
az USA-ban és Szent-
péterváron, de a szíve 
mégis hazahúzta. Idén 
januárban a Budapesti 
Operaház színpadán 
debütálhatott a Rómeó 
és Júlia címszerepében. 
 A fiatal művész 
azt vallja, hogy alka-
tának, képzettségének, 
tapasztalatának és nem 
utolsósorban lelke közép-
pontjában a klasszikus balett 
áll. Ez az alap, a fundamen-
tum, amelyre minden más 
felépül. E nélkül egyébként 
modern tánc sincs. A világ 
klasszikusbalett-repertoárja 
monumentális és lenyűgöző. Lili úgy 
mondja, ennek részesévé válni, eltán-
colni egy klasszikus balett főszerepét, 
maga a gyönyörűség. 
 „Ez a világ a test és a lélek harmó-
niájáról szól. A testnek mindent tűrnie 
és tudnia kell. Erre a hivatásra csak le-
mondással, fegyelemmel, alázattal teli 

munkával lehet rászoktatni a szerveze-
tet. Ezt meg lehet tanulni, csak 

nagyon kell 
akarni és 

persze 
szeretni. 

De ez még 
kevés. Kell 
valami vala-

mi isteni érin-
tés. Amitől az 
ember több 
lesz annál, aki-

vé teremtették. 
A színpadon 

a harmónia az 
ember és az isten 

találkozása. E nél-
kül – hitem szerint 
– nincs művészet. 
Ez az, amire nincs 
és nem is lehet elő-
re megírt recept. A 

mindennapi kemény 
munka itt alapkövetelmény, 

rengeteg fájdalommal, lemondással és 
koncentrációval jár. Ezt a monoton, de 
csodálatos világot törte meg egy-egy 
hazai, illetve nemzetközi fellépés vagy 
verseny, és persze a felkészülés. Még 
társaimmal megnyertük a táncolimpiát 
Berlinben, majd Peking, Szentpétervár, 
Bécs és Lausanne következett. Ez utób-
bi számomra a legkedvesebb, mivel 
egy neves nemzetközi zsűri ítélt a világ 
egyik legrangosabb klasszikusbalett-
versenyén a legjobb női balerinának.” 
 A Felméry Lilivel készült beszélge-
tést következő lapszámunkban olvas-
hatják. 

Kelemen

Középpontban a klasszikus balett


