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„Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az”

Újbuda Önkormányzata még a tanév 
elején ígéretet tett arra, hogy minden 
kerületben lakó 13 éves leány számára 
térítésmentesen biztosítja a HPV, azaz 
humán papillomavírus elleni védőol-
tást. A három oltásból álló oltássorozat 
védettséget nyújt a méhnyakrák kiala-
kulásáért felelős HPV leggyakoribb 
törzsei ellen.

Molnár Gyula polgármester bejelentése 
szerint azok az Újbudán élő tizenéves lá-

Több száz újbudai lányt 
oltanak be HPV ellen

„Azért vagyunk a világon, 
hogy valahol otthon legyünk benne”

(Tamási Áron)

Itthon,Újbudán

A NŐK HETE
A méhnyakrák mellett más betegséget is okozhat

nyok részesülnek ingyenes védőoltásban, 
akik 1996–98 között születtek, azonban a 
január óta folyó akcióban a kicsivel idő-
sebb – 1991–96 közötti – korosztály is 
kedvezményesen kaphatja meg a HPV 
elleni vakcinát. Az Önkormányzat adatai 
szerint a preventív kezdeményezés előnye-
it közel háromezer kerületi diák élvezheti, 
aki fél év alatt kapja meg a három oltással 
járó teljes védettséget.
 Magyarországon 2006 óta érhető el a 
HPV elleni védőoltás, amely a még nem 

fertőzött hölgyek-
nél csaknem 100%-
os hatékonysággal 
gátolja meg a nap-
jainkban egyre gya-
koribb méhnyakrák 
kialakulását. Mol-
nár Zoltán házi 
gyermekorvos is azt 
támasztotta alá, úgy 
érhető el a legjobb 
eredmény, ha a lá-
nyok a szexuális élet 
megkezdése előtt 
beoltatják magu-
kat. Az alattomos 
vírusra azért is ér-
demes odafigyelni, 
mert észrevétlenül 
számos betegséget 
okozhat, melyeknek 
csak egyik fajtája a 
méhnyakrák.

T. D.

Háromnapos lelkigyakorlat lesz a gazdag-
réti Szent Angyalok Plébániatemplomban 
március 18-án, 19-én és 20-án este 18 órá-
tól. A lelkigyakorlat vezetője Tamási József 
tiszaföldvár-martfűi plébános lesz. 20-án 
az esti előadáson az előadó bemutatja a to-
rinói Halotti leplet.

A gazdagréti Szent Angyalok Plébánia-
templom alapkőletételének 20. évfordulója 
alkalmából dr. Paskai László bíboros, ny. 
érsek ünnepi szentmisét mutat be már-
cius 28-án, virágvasárnap délelőtt fél 11 
órakor. Egyúttal a főpásztor megnyitja a 
templomban a jubileumi fotókiállítást.

20 éve Paskai László bíboros jelenlétében 
tették le az akkor még Jövő templomának 
keresztelt templom alapkövét Gazdagréten

20 éves a templom

Petőfi

Az ünnepnapokkal, a világnapokkal kapcsolatban mindig kettős érzésem van. Egy-
részt fontos, hogy legyenek ünnepeink, mert azok törik meg a hétköznapokat, hogy 
legyenek kiemelt napok, amelyek életünk, természetes és épített környezetünk egy-
egy szegmensére irányítják a figyelmet. Másrészt az az érzésünk lehet, hogy egy ilyen 
nappal, megemlékezéssel csökkenthetünk a lelkiismeret-furdaláson, amit az okoz, 
hogy nem gyakrabban, csak évente egyszer jut eszünkbe, ami igazán fontos. Külö-
nösen igaznak tartom ezt a március 8-i nemzetközi nőnappal kapcsolatban. Mi, 
férfiak virágot veszünk ilyenkor, munkatársainkat, barátainkat köszöntjük, roman-
tikus vacsorára visszük a szívünkhöz közel álló hölgyet – pedig ha megfogalmazzuk, 
mit jelent számunkra a Nő, akkor ennél sokkal többet érdemel. Az 
első nő mindannyiunk életében édesanyánk, aki gondoskodó 
szeretetével nevelt fel bennünket, aki mindig hazavárt az 
iskolából, aki a legfinomabb tízórait csomagolta nekünk, 
aki aggódott, ha megfáztunk. Ő maga jelentette az otthont. 
A kamasz- és a fiatalévek alatt a fiú megtanul udvarolni, 
a lányok szerelme segíti férfivá érni. Felnőttkorban pedig a 
férfi újra otthonra talál a választott nő mellett. 
 Otthonunk az a város, városrész, amelyben élünk, ahol 
édesanyánk, nővérünk él, ahol  a feleségünk, kedvesünk 
hazavár. Az a hely, amelynek szigorú, küzdelmes minden-
napjait a velünk élő nők, lányok, asszonyok sze-
retete, gondoskodása, és számunkra, férfiak 
számára néha felfoghatatlan beleérző 
képessége oldja befogadó, szerethető, 
élhető világgá. 
 Újbuda Önkormányzata a nőnap 
hetében egy programcsokorral fejezi ki 
tiszteletét és megbecsülését a kerületben élő és 
dolgozó minden nőnek. Tisztelettel köszöntök 
minden lányt és asszonyt: itthon, Újbudán.

   Molnár Gyula 
   polgármester

A FÖLD ÓRÁJA
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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.) márci-
us 11-én (csütörtök) 17 órakor tartja 
fogadóóráját, az Őrmezei Közösségi 
Házban (Cirmos u. 8.).
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) kép- 
viselő minden hónap első péntekén 
17–18 óráig tartja fogadóóráját az 
Őrmezei Közösségi Házban, (Cirmos 
u. 8.). Tel.: 06/70/9424-624. E-mail: 
junghausz.rajmund@fidesz.hu. 
DR. KUPPER ANDRÁS (FIDESZ) képvi-
selő minden hónap első keddjén 17 
órakor tartja fogadóóráját a kerületi 
Fidesz gazdagréti irodájában, a Regős 
utca 13.-ban.
LAKOS IMRE (SZDSZ) alpolgármester. 
Alpolgármesteri fogadóóra: minden 
hónap harmadik szerdáján 16–17 
óráig a Polgármesteri Hivatalban 
(Zsombolyai u. 5.). Erre bejelentkezés 
az Igazgatási Csoportnál személye-
sen, vagy a 372-4577-es telefonszá-
mon lehet. Önkormányzati képvise-
lői fogadóóra: minden hónap utolsó 
szerdáján 17 órakor az Albertfalvi 
Közösségi Házban.
MOLNÁR GYULA (MSZP, 16. VK.) ország-
gyűlési képviselő március 11-én és 
25-én 17–18 óráig tart fogadóórát az 
MSZP kerületi irodájában (Mérnök 
u. 40.).
DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ, 15. VK.) or-
szággyűlési képviselő minden hónap 
első és harmadik csütörtökén tartja 
fogadóóráját 17–18 óráig a KDNP-
irodában (Karinthy F. út 9.). Ha sze-
retne rendszeres, elektronikus kép-
viselői hírlevelet kapni, küldjön egy 
e-mailt az ujbuda@fidesz.hu címre!
DR. SCHNELLER DOMONKOS (FIDESZ) 
önkormányzati képviselő minden 
hónap 2. és 4. hétfőjén tartja fogadó-
óráját 16–17.30 óra között a Bethlen 
Gábor Általános Iskolában (Bartók 
Béla út 141.).
SURÁNYI ILONA önkormányzati kép-
viselő minden hónap harmadik hét-
főjén tartja fogadó óráját 16–18 óráig 
páratlan hónapban a Dayka Gábor 
utcai 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 vá-
lasztókerület választási irodája. Nyitva 
tartás március 18-áig: 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.
15-ös  sz. országgyűlési választókerület 
választási irodája:
Helyszín: 1114 Bartók Béla út 19. (be-
járat a Mészöly u. felől). Tel.: 466-6235. 
Nyitva tartás március 18-áig: hétfőtől 
péntekig 15–19, szombaton 10–14 óráig.
17-es sz. országgyűlési választókerü-
let választási irodája: Helyszín: 1118 
Kaptárkő u. 8. Tel.: 247-1711. Nyitva 
tartás március 18-áig: 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. 

Képviselői fogadóórák, 
programok

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).

60+ hírek, programok, események

Keressük Újbuda kedvenc süteményét!

Kóstolás és eredményhirdetés a 60+ Tavaszköszöntő Napon március 20-án!

A versenyt a március 20-i 60+ Tavaszkö-
szöntő napon rendezzük meg. A versenyre 
saját készítésű süteményével nevezhet,az 
aki rendelkezik 60+ kártyával, vagy a 
verseny elbírálásáig leadja a 60+ kártya-
igénylőjét. A süteményből legkevesebb 
8–12 szeletet kell leadni a verseny napján. 
Csak olyan süteménnyel lehet nevezni, 
amelyik speciális tárolást nem igényel, 
nem folyékony, nem olvad. (Így fagylalttal, 

pudinggal és öntetes süteményekkel nem 
lehet nevezni!) .
A versenyre előzetesen nevezni kell, az 
itt közölt űrlapon vagy az ujbuda.hu-n 
keresztül elektronikusan, vagy az Újbuda 
60+ Klub- és programközpontban kitöltött 
nevezési lapon március 16-ig. Az édessé-
geket szakértőkből álló zsűri, valamint a 
közönség értékeli, kóstolás után, majd a 
helyszínen kihirdetik a győztest.

NÉV:
ÚJBUDA 60+ 
KÁRTYASZÁM:

E-MAIL VAGY TELEFON:

A NEVEZETT SÜTEMÉNY:

Előadás 
dátuma

A jegy 
átvételének 

dátuma

1. BÉRLET

Imádok férjhez menni 
(Játékszín) Március 17. Március 10.

Tisztelt Ház 
(Karinthy Színház)

Március 21. du. 
13 (!) óra Március 16.

2. BÉRLET:

A kaktusz Virága 
(Játékszín) Március 30. Március 22.

Menyasszonytánc 
(Operett Színház) 

Március 28. 
15 óra Március 22.

5. BÉRLET:

Őrült nők ketrece 
(Játékszín) Március 29. Március 19.

Egy csók és más 
semmi

(Vígszínház) 
Április 3. Március 26.

A napsugár fiúk
(Karinthy Színház) Március 19. Március 12.

Keressük Újbuda kedvenc süteményét!

Kóstolás és eredményhirdetés a 60+ Tavaszköszöntő Napon március 20-án!Kóstolás és eredményhirdetés a 60+ Tavaszköszöntő Napon március 20-án!K

NÉV:
ÚJBUDA 60+ 
KÁRTYASZÁM:

E-MAIL VAGY TELEFON:

A NEVEZETT SÜTEMÉNY:

Színházjáró program
A Bemberg műselyem a Goldberger textilgyár világsikerű terméke volt. 
A hajdan hatalmas óbudai Goldberger textilbirodalom rég megszünt, 
a helyén ma egy áruház áll. A Műszaki Tanulmánytár – Gépi Szőttes 
programjának keretében arra keressük a választ, hogyían szünt meg 
fokozatosan a magyar textilipar. 
Az Újbuda 60+ kártyával rendelkezőket 11 órára várjuk a Magyar Mű-
szaki és Közlekedési Múzeum Tanulmánytárába, a Prielle Kornélia ut-
ca 10. szám alá.
Találkozó: 10.40-kor a 33-as busz Prielle Kornália utcai megállójában.

Előadás a magyar textiliparról

Az Újbuda 60+ programban kedvezményes internet, angol és német 
alaptanfolyamok indulnak, melyekre a 60+ kártyával rendelkezők (vagy 
azt igénylők) jelentkezhetnek! A tanfolyamra akkor is lehet jelentkezni, 
ha a 60+ kártya igénylőlapot valaki a jelentkezési lappal együtt adja le. 
 A képzések térítéskötelesek: az internettanfolyam ára 500 Ft/kur-
zus, a nyelvoktatásé havi 500 Ft. Túljelentkezés esetén a tavaszi félévre a 
résztvevőket március 23-án 12 órakor sorsolják ki, az egyes képzésekre 
mintegy 100-100 jelentkezőt tudnak fogadni, a helyszínek adottságaitól 
függően. Az, aki a sorsolás során nem kerül be a tavaszi szemeszter-
re, az őszi képzéseken vehet részt, arra külön jelentkeznie nem kell. Az 
internettanfolyam 15 órás (10 alkalmas), míg a nyelvtanfolyamok 20 
órásak (heti 1 x 90 perces foglalkozásokkal).
 Jelentkezni csak hiánytalanul kitöltött, aláírt jelentkezési lappal 
lehet az Újbuda 60+ Klub- és programközpontban (Zsombolyai u. 6.), 
annak nyitvatartási idejében (munkanapokon 9–14 óra). A tanfolyam-
ok március végén indulnak, és az órákat a kerületi általános iskolákban 
tartják, munkanapokon. 
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2010. március 22. 14 .00 óra! 
A JELENTKEZÉSI LAPOT LEJJEBB TALÁLJÁK AZ OLDALON!

Alapfokú internet-, angol- és 
németnyelv-tanfolyamok 60 éven 
felüli újbudaiknak 

Az internet- és a nyelvképzésre 
korábban jelentkezők figyelmébe! 

Annak a 150 főnek, aki 2009 decemberében és 2010 
januárjában már jelentkezett a tanfolyamokra, de 
nem került be a decemberben indult téli kurzusokra, 
most a nem kell újból jelentkeznie, e 150 fő részt vesz a 
március közepéig elinduló képzéseken.

A Rejtvényfejtők Országos Egyesületével közösen szerve-
zett klubban nemcsak különböző rejtvényeket lehet fejte-
ni (pl. sudokut vagy hagyományos keresztrejtvényeket), 
hanem előadások is lesznek a rejtvényfejtés történetéről, a 
rejtvényfejtés módszereiről, és természetesen rejtvényfejtő 
képzés is indul. 
A klubban háziversenyeket is szerveznek, és a legjobbak 
várhatóan a novemberi budapesti, valamint az országos 
rejtvényfejtő versenyen is részt vehetnek majd. 
A klub első találkozója március 23-án 14.30-kor lesz az 
Újbuda 60+ Klub- és programközpontban, a további klub-
foglalkozások a tervek szerint kéthetente követik egymást. 

Rejtvényfejtő klub indul
A hosszú tél után minden 60 éven felüli újbudait várunk március 20-án dél-
előtt 10 órától a Szent Gellért Apartman ház aulájába, a Tavaszköszöntő 60+ 
napra, ahol a program nyújtotta lehetőségeket ismerhetik meg a látogatók. 
A programok 10 órakor kezdődnek és 18 óráig tartanak. A szakkiállítók, az 
egészségügyi szolgáltatók 10–15.30 óra között várják az érdeklődőket, este 
pedig Koós János és barátai szórakoztatják a látogatókat. A Tavaszköszöntő 
60+ napon választjuk ki „Újbuda kedvenc süteményét is”. 
Helyszín: Bikszádi utca 53–55.

10.00 EGÉSZSÉGVÉDŐ PROGRAMOK
Csontritkulásmérés  számítógé-
pes talpnyomásvizsgálat  orvosi 
tanácsadás  gyógylámpás keze-
lés  vércukor-vérnyomásmérés  
Természetgyógyászati tanácsadás 
 Táblás és kártyajátékok  Kínai 
gyógytorna (15 perces blokkokban 
tornaterem)  Masszázs  Táplál-
kozási tanácsadás 12.15: Egészsé-
ges ételek bemutatója kóstolóval 

14:00: Mesemondó Nagyik felol-
vasása 
14.30: „Újbuda kedvenc sütemé-
nye” verseny értékelése 
15:00:A Tarka Színpad műsora
15.45:„Újbuda kedvenc sütemé-
nye” verseny díjátadója
16:00: Tombolasorsolás 

16.30: 
KOÓS JÁNOS ÉS BARÁTAI MŰSORA

Március 20.: Tavaszköszöntő 60+ nap

További információk:
www.ujbuda.hu/60+
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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. 
Szeretetklub működik minden hó-
nap 2. csütörtökén 10–12 óráig, ahová 
várunk minden korosztályt, nőket és 
férfiakat, ahol bármiről elbeszélgethe-
tünk. Célunk, hogy segítsük 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 kismamatorna „kö-
tődően nevelő” anyukák részére.
Program:
Március 11-én 18 órakor Tarlós István 
fővárosi frakcióvezető Budapest-kör-
útjának XI. kerületi rendezvénye. 
Helyszín: Fővárosi Művelődési Ház 
(Fehérvári út 47.). Vendég: Jókai Anna 
Kossuth- és Prima Primissima-díjas 
író és költő.

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

MDF-HÍREK
Az MDF XI. kerületi irodája (Bartók 
B. út 61., bejárat a Fadrusz u. felől) 
nyitva hétfőn és szerdán 15–18 óráig. 
Ugyanitt dr. Tóth László ingyenes 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
Március 11-én 18.00 órakor Kosaras 
Péter Ákos történész Horthy Miklós 
kormányzóról szóló előadás-soro-
zatának következő előadását tartja, 
„1944. október 15-e” címmel a MIÉP 
XI. kerületi irodájában (Bartók Béla 
út 96.). Minden érdeklődőt – ajánló 
szelvényével együtt – szeretettel vár a 
rendezőség.

Zöldebb Újbuda
Környezetünk védelme, a cél, 
hogy gyermekeink tisztább 
levegőt szívhassanak, szebb 
és nagyobb zöld felületeken 
játszhassanak, mindig 
meghatározó szempontok voltak 
gondolkodásunkban. Ezért 
harcoltunk a Finomvegyszer gyár 
környezetszennyezése vagy az 
illegális szemétlerakók ellen. Ezért 
van 42 új szelektív hulladékgyűjtő 
sziget és van kutyapiszok-
gyűjtőláda minden második 
sarkon. Ez az ok amiért megújult 
160 park és játszótér, amiért 
több mint 3000 új fát ültettünk 
kerületszerte. Ezért kezdődött 
meg a Panelprogramon belül 
a takarékos, környezetbarát 
fűtésrendszerek kiépítése. Mert 
mindannyian egy zöldebb, 
tisztább Újbudán szeretnénk élni.

KOPOGTATÓCÉDULÁJÁT TOVÁBBRA IS 
ÁTADHATJA AKTIVISTÁNKNAK, ELHOZHATJA 
VAGY ELKÜLDHETI IRODÁNKBA, VAGY 
TELEFONÁLJON ÉS ELMEGYÜNK ÉRTE AZ 
ÖN LAKÁSÁRA! 

16-os  sz. vk. választási irodája, 
egyben az MSZP kerületi irodája.
1119 Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806 
hétfőtől-péntekig  10-19 óráig
szombaton  10-14 óráig
www.molnargyula.hu

Molnár Gyula

16. VÁLASZTÓKERÜLET Szabó Vilmos

15. VÁLASZTÓKERÜLET

17-es sz. vk.választási irodája
az MSZP gazdagréti irodája 
1118 Kaptárkő u. 8. Tel.: 247-1711 
hétfőtől-péntekig  15-19 óráig
szombaton  10-14 óráig
www.drjozsaistvan.hu

Józsa István

17. VÁLASZTÓKERÜLET

15-ös  sz. vk. választási irodája. 
1114 Bartók Béla út 19. (bejárat a 
Mészöly u. felől) Tel.: 466-6235 
hétfőtől-péntekig  15-19 óráig
szombaton: 10-14 óráig
www.mszp.hu

MOLNÁR GYULA ZÖLD SZÁMA:

06/80/982-982 DR. JÓZSA ISTVÁN ZÖLD SZÁMA:

06/80/981-981SZABÓ VILMOS VÁLASZTÁSI IRODÁJA:

06/1/466-6235

ÚJBUDÁN A TÉNYEK 

BESZÉLNEK

Szavazzon a kiegyensúlyozott 

fejlődésre, a biztonságosabb, 

tisztább és zöldebb városra!

INFO@MOLNARGYULA.HU

KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÁSUKAT, 
A SOK EZER AJÁNLÓSZELVÉNYT! 

Átépítését követően a Gomba évti-
zedekre meghatározhatja a Móricz 
Zsigmond körtér arculatát, és remél-
hetőleg a most kialakuló kulturális 
városközpont fontos szimbóluma lesz. 
Az egyelőre még romos épület maj-
dani új formáját és funkcióját úgy kell 
kiválasztani, hogy az kedvére legyen a 
környéken élőknek, valamint az átuta-
zóknak is. Az építészek és városterve-
zési szakemberek már kiválasztották 
a számukra elfogadható megoldást, 
most a kerületieken a sor, hogy véle-
ményt mondjanak.

A végső döntés előtt az Újbudán élők 
véleményét is szeretné megismerni az 
Önkormányzat. A cél: a Gomba valóban 
olyan legyen, hogy ne csak szakmai szem-
pontból feleljen meg a követelményeknek, 
hanem a környékbeliek is befogadják, 
megkedveljék. A szakmai fórumok mel-
lett lakossági találkozókat szerveznek a té-
máról, és emellett közzé teszik a terveket, a 
legfrissebb híreket az Újbuda újságban, az 
ujbuda.hu-n, amelynek Fórum rovatában 
bárki kérdezheti a tervezőket, illetve meg-
írhatja véleményét.

A Móricz Zsigmond körtéri Gomba 
épületére az Önkormányzat által lebo-
nyolított nyilvános építészeti tervpályá-
zaton 65 tervet tanulmányozott a bírá-
lóbizottság. Az eredmény két első díj és 
három második díj lett, ezeken kívül pe-
dig tíz pályaművet megvásárolt Újbuda 
Önkormányzata, amely egyúttal az öt 
díjazottat (Mérték Építészeti Stúdió, He-
tedik Műterem Kft., Gyüre Építésziroda 
Kft., Vesztergom Ádám és Bujdosó At-
tila, valamint Intramuros Építész Kft.) 
felkérte, hogy elvi építési engedélyezési 
tervet készítsen. 
 Az épület műemléki védettségére te-
kintettel az építési engedélyezési eljárást 
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
(KÖH) végzi, ezért az öt elvi engedélyezé-
si tervet az Önkormányzat benyújtotta a 

KÖH mellett működő Műemléki Tanács-
adó Testülethez (Műemléki Tervtanács). A 
január 21-én megtartott ülésen a tervezői 
ismertetést követően a Műemléki Tervta-
nács azokat megtárgyalta és véleményez-
te. Álláspontja szerint Vesztergom Ádám 
és Bujdosó Attila, valamint az Intramuros 
Építész Kft. terve nem fogadható el. A 
Mérték Építészeti Stúdió, a Hetedik Műte-
rem Kft. és a Gyüre Építésziroda Kft. ter-

vét kisebb-nagyobb korrekciót követően 
továbbtervezésre alkalmasnak tartotta.
 A következő feladat az lesz, hogy az 
építészeti és gazdaságossági szempontokat, 
valamint a Műemléki Tervtanács elveit fi-
gyelembe véve az Önkormányzat megfon-
tolt döntést hozzon a továbbtervezés és a 
hasznosítás irányáról, illetve módjáról. 
 Újbuda Önkormányzata könyvben 
is megjelentette a Gomba-ötletpályázatra 
érkezett terveket. A kötethez Schreffel Já-
nos, Újbuda főépítésze írt bevezetőt:
„A bírálóbizottságban napokon keresztül 
néztük a beadott tervrajzokat, elemeztük 
az építészeti gondolatokat, vizsgáltuk a 
megvalósítás minőségét, próbáltuk elkép-
zelni, szellemiségében illeszkedik-e a kép-
zelt épület a Móricz Zsigmond körtérre, 
méltó utódja lesz-e műemlék elődjének. 

A kulturális városközpont szimbóluma lehet

Újbuda lakói hozzák meg 
a végső döntést a Gombáról

A tavalyinál kevesebb pénzből gaz-
dálkodhat idén a főváros a költségve-
tési terv szerint. A Főpolgármesteri 
Hivatal benyújtotta a Közgyűlésnek a 
tervezetet, amelyről valószínűleg ezen 
a héten döntenek. A javaslat szerint a 
tavalyi 590 milliárd forint helyett 539 
milliárd forintból gazdálkodhat Buda-
pest. A tervezet szerint 5 százalékkal 
mérsékelni fogják az önkormányzati 
támogatásokat, a szolgáltatások szín-
vonala pedig csökkenhet, különösen a 
közoktatásra jut kevesebb. Több beru-
házást valószínűleg nem kezdenek el, a 
Fővárosi Önkormányzatnál és cégeinél 
pedig nem lesz béremelés. 

Bár a statisztikai hivatal szerint javul 
Budapest levegője, még mindig elég-
gé szennyezett. Az egyik legnagyobb 
gondot a dízelmotorok által kibocsátott 
szállópor okozza: a koncentráció gyak-
ran lépi túl a megengedett határértéket. 
Egy uniós szabályozás szerint évente 
legfeljebb 35 nap lehetne magasabb a 
határnál, Budapest idén ezt a számot 
már február végére elérte. A szeny-
nyezés miatt akár komoly bírságot is 
kiszabhat Brüsszel. A Fővárosi Önkor-
mányzat szerint ők több lépést is tettek: 
egyrész a leginkább szennyező autókat 
fokozatosan kitiltanák a városból, az 
erről szóló rendeletet azonban megtá-
madták az Alkotmánybíróságon, és az 
állampolgári jogok biztosa is kifogá-
solja. Emellett elkezdték előkészíteni 
a dúgódíj bevezetését, amelyet akkor 
kellene megfizetni, ha valaki autóval 
hajt be a belvárosba. A Levegő Munka-
csoport szerint a szállópor évente két-
ezer ember halálát okozza, és százezren 
betegednek meg. 

A beköltözések hatására már harmadik 
éve nő Budapest lakossága – derült ki a 
statisztikai hivatal éves összesítéséből. 
Ugyan a fővárosban többen is halnak 
meg, mint amennyien születnek, de ezt 
a természetes népességfogyást ellensú-
lyozza, hogy egyre többen költöznek 
ide. 2007-hez képest 17 ezerrel többel 
élnek itt. Most több mint 1,7 millióan 
laknak Budapesten, a vonzáskörzettel 
együtt pedig majdnem két és fél mil-
lióan. 

Felbontja a szerződést a BKV a francia 
Alstommal, ha a cég június végéig nem 
szerzi meg az összes engedélyt a 2-es 
metróra szánt új metrókocsikhoz. Az 
Alstom már kijavította a próbaüzem 
során talált hibákat, de az engedélyhez 
szükséges műszaki dokumentációt még 
nem nyújtotta be a hatóságnak. A BKV 
jelezte: ha június végére nem lesz enge-
dély, szerződést bont, annak ellenére, 
hogy akkor nem csupán a franciák, ha-
nem a budapesti cég is sokat veszítene. 
Az Alstom a 2-es metróra 22, a 4-esre 
pedig 15 szerelvényt gyárt, a BKV csak 
egyszerre tudja felmondani a két meg-
rendelést. 

Nagyon sok jó koncepció, ötlet, felvillanás 
volt a pályázatok között, legtöbbjüket ér-
demes továbbgondolni.
 A tervrajzokat nézve számunkra gyor-
san kiderült, hogy az épület eredeti jellegé-
nek megőrzése csak akkor képzelhető el, 
ha nem módosul jelentősen. A föld alatt 
bátran lehet terjeszkedni, a földszinten, a 
körtéren is bővíthető a tér, ha az épület ma-
ga nem feltétlenül, de a jelenlegi karakter 
megtartása nem lehetséges, ha valaki eme-
letet vagy emeleteket tervez a Gombára. 
Márpedig mi azt szeretnénk, ha az épületet 
a rekonstrukció után azok is felismernék, 
akik évek, évtizedek óta kerülgetik, meg-
megpihennek egy pillanatra az árnyéká-
ban, de azok is értenék régi formáját, akik 
csak az újjáépítést követően pillantják 
meg először!
 Valóban nem egyszerű feladat. Mégis 
többen voltak, akik ösztönösen a helyes 
irányba indultak el, és olyan – alkalman-
ként meghökkentő – megközelítéssel ter-
vezték át, egészítették ki a Gombát, amely 
érintetlenül hagyta az épület szellemiségét, 
ugyanakkor új funkcióval is felruházta. 
A munka egyelőre nem fejeződött be, az 
ötletpályázattal a tervezés folyamata nem 

zárult le, így nem is kellett végleges ered-
ményt hirdetnünk. Azt azonban elmond-
hatjuk, hogy a hazai építész szakma javát, 
idősebbeket és fiatalokat egyaránt megih-
lette az épület. Ráéreztek arra, hogy egy 
kulthely mit jelent Újbuda, sőt, Budapest 
életében, melyek azok az értékek, melyek 
azok a vonásai, amelyek megőrzésre mél-
tóak. Emellett azt a lehetőséget is, hogy a 
jövőben milyen igényeket kell kiszolgálnia 
az új Gombának.
 Újdonság és hagyomány összeegyez-
tetése minden alkotóműfajban és minden 
időben kihívás. Biztos vagyok abban, hogy 
a Gomba pályázata sikeres példát mutat 
majd ebben a fővárosnak, megőrizve, mi 
több, tovább fejlesztve-építve Buda egyik 
legfontosabb terét.” 

szerkesztette Bárczy Andrea

FŐVÁROSI HÍREK

Újbuda Önkormányzata egy hetes 
programsorozattal fejezi ki tiszteletét 
és megbecsülését a kerületben élő és 
dolgozó minden nőnek. Ennek része-
ként a hivatalban dolgozó több mint 
300 nő pedig napi két óra munkaidő 
kedvezményt kap.  

Napi 2 óra ajándék
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Tisztán a tényekről

Újbudán
Dinamizmussal

a családokért,
a jövőért!

Zöld Magyarországért

Hajdu László
független képviselő
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17. sz.v.k.

Ajánlószelvény leadás információ: 
www.hajdu-laszlo.hu, hajdu.laszlo@ujbuda.hu

tel: 06-30/817-2303
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Tavaszváró Nap
MÁRCIUS 20. 10–16 ÓRA

SZENT GELLÉRT SENIOR APARTMANHÁZ
1119 BP. BIKSZÁDI ÚT 53-55.

Már nem folyik szennyvíz Budapesten a 
Dunába, miután a budai oldalon febru-
ár végén használatba vették a rakpar-
ton épített főgyűjtőcsatornát.  Újbudán 
azonban több helyen még dolgoznak: 
új, tehermentesítő csatornákat fektet-
nek le, hogy a hálózat egy nagy esőzés 
után is el tudja vezetni a vizet.

Február végétől nem folyik szennyvíz a 
Dunába Budapesten: már a budai oldal-
ról is a csepeli tisztítóba jut a szennyvíz a 
rakparton lefektetett főgyűjtőcsatornán 
keresztül. Budán először a déli területek 
szennyvizét vezették át szivattyútelepek 
segítségével a Csepel-szigeten felépült tisz-
títóba, majd februárban az Erzsébet híd-
nál található Ördögárok vizét vezették be 
a főgyűjtőbe, végül pedig az észak-budai 
részt az óbudai, Zsigmond téri szivaty-
tyútelepnél. Mostantól kezdve tehát úgy 
engedik vissza a vizet a Dunába, hogy azt 
előtte – a legmodernebb eljárásokkal – fi-
zikailag, kémiailag és biológiailag is meg-
tisztítják. Eddig Budapest szennyvizének 
fele közvetlenül a Dunába folyt. A csepeli 
tisztító egyelőre próbaüzemben működik, 
augusztustól azonban teljes kapacitással 
dolgozik majd. A központi szennyvíz-
tisztító és a gyűjtőcsatorna hat évig tartó 
építése összesen mintegy 116 milliárd fo-
rintba került, ez volt Közép-Európa legje-
lentősebb környezetvédelmi beruházása. 
A költségek 65 százalékát az Európai Unió 
fizette, 20 százalékot az állam, 15-öt pedig 
a főváros tett hozzá. 
 A rakparton található eddigi csator-
nakifolyókat meghagyják: egyrészt ezek 
vezetik ki a termálvizet a gyógyfürdőkből 
a Dunába, másrészt hirtelen záporok ide-

jén túlfolyóként működnek majd, ha telí-
tődnének a csatornák. Ezért nem falazzák 
el az Ördögárok nagyméretű kifolyóját 
sem. Más munka azonban még akad: a 
budai rakpart egy részén, az Erzsébet és a 
Lánchíd között, a Várkert alatt tavaly fél-
behagyták a járda újjáépítését, így jelenleg 

nem éppen turista- vagy kerékpárbarát a 
sétány, amely egyben bicikliút is. Kérdé-
sünkre a csatornarendszert építő cégtől 
azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a terület 
rendezése nem a csatornaberuházás ré-
sze, az építést a Fővárosi Önkormányzat 
saját pénzből fejezi majd be. Úgy tudjuk, a 
munka nyáron elkezdődik. 
 Míg a főgyűjtőcsatornát már használ-
ják, addig Újbudán és néhány más kerü-
letben még bővítik a csatornahálózatot. A 

csepeli szennyvíztisztító építéséből meg-
maradt pénzt használják erre, Brüsszel 
hozzájárulásával. A Budaörsi és a Bocskai 
úton az elmúlt hónapokban a lakók már 
megszokták, hogy kerülni kell és az átla-
gosnál is nagyobbak a dugók. Tehermen-
tesítő csatornákat építenek, mert a környé-
ken már túlterhelt a hálózat. Ezt onnan is 
lehetett látni, hogy egy-egy nagyobb zápor 
után megteltek a lefolyók, és az utcákon 
hömpölygött a víz. A csatornahálózat mel-
lett bővítik a kelenföldi, az albertfalvai és a 
ferencvárosi szivattyútelepet is, amelyek a 
Duna medre alatt nyomják át a vizet a cse-
peli tisztítóba. 
 A Budaörsi úton, valamint a Szerémi 
és a Dombóvári út kereszteződésében már 
befejezték a munkálatokat, a Bocskai úton 
a tervek szerint április végéig dolgoznak. 
Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy az 
Október huszonharmadika és az Építész 
utcában mikorra fejezik be a munkálato-
kat, ott ugyanis régészeti leleteket találtak, 
ezért a környéket először fel kell tárni. Az 
Október huszonharmadika utca és a Bu-
dafoki út kereszteződésében május végéig 
biztosan eltart a munka. Nyáron még két 
forgalmasabb kereszteződésben lesznek 
korlátozások a Fehérvári úton: a Mezőkö-
vesd utcánál és a Dombóvári útnál június 
közepétől július végéig dolgoznak majd. A 
Sasadi és a Brassó úton nyár végén fejezik 
be a csatornafektetést. 
 Az építkezések után az aszfaltot csak a 
felbontott szakaszokon állítják helyre. Az 
Európai Unió ugyanis csak a csatornaépí-
tést támogatja ennél a projektnél, az útfelújí-
tást nem. Ezért például a nagyon rossz álla-
potú Bocskai utat az idén sem újítják föl.  

(G. P.)

Újbudán még a nyár végéig tart 
a csatornahálózat bővítése

Már nem terheli a Dunát Budapest szennyvize

 A bűnmegelőzés az elmúlt években 
számtalan eszközzel bővült, és ezek 
közül a legismertebb a térfigyelő-
kamera. Az építészeti megoldások 
közbiztonsági hatásairól az Újbudai 
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési 
Centrumban tartottak nemzetközi 
találkozót, ahol a megnyitón Fodor 
Vince alpolgármester megköszönte 
a vendégek elismerő szavait.

A kerületi közterület-felügyelet központ-
jába – ahol a közterületeken elhelyezett 33 
kamera képét éjjel-nappal figyelik – egy 
nemzetközi szakmai delegáció érkezett. 
Az angol, ír és szlovák mérnökök, rend-
védelmi szakemberek többek között arra 
keresték a választ, hogy a városrészek ki-
alakításánál milyen építészeti megoldá-
sokkal lehet elősegíteni a nagyobb közbiz-
tonságot. 
 Balázs Norbert, Újbuda rendőrkapitá-
nya először azokat a kerületi intézkedése-
ket ismertette, melyek hatására mérhetően 
csökkentek a közterületi jogsértések. Pél-
daként említette a Petőfi híd lábánál talál-
ható két szabadtéri szórakozóhelyet, mely-
nek közelében – a bűncselekményeknek 
könnyű terepet biztosító kivilágítatlan, 
fás-bokros Goldmann György téren – az 
elmúlt években számos rablás történt. Mi-
óta javítottak a közvilágításon, a környé-
ken lecsökkent a bűnesetek száma, tette 
hozzá. A rendőrkapitány később kiemelte, 
hogy szorosan a témához kapcsolódik a 
biztonsági rendszerek fejlesztése is, me-
lyeknek mintaszerűen tett eleget az Allee 
bevásárlóközpont. Balázs Norbert arról is 
említést tett, hogy Újduda Önkormányza-
tának köszönhetően figyelmeztető jeleket 

festettek fel azokra a legveszélyesebb útke-
reszteződésekre, ahol gyalogosgázolás is 
előfordult, így azóta itt kevesebb a baleset.
  A nemzetközi delegációt Németh Ág-
nes, az ORFK Bűnmegelőzési Osztályának 
vezetője, valamint az Országos Krimino-
lógiai Intézet tudományos tanácsadója, Irk 
Ferenc is elkísérte. A professzor a vizsgá-
lódás közben arról a nemrégiben lezárult 
nemzetközi kutatásról is beszámolt, amely 
a lakótelepi bűnmegelőzést célozta meg. 
  Németh Ágnes rendőr alezredes sze-
rint ez a munka nem pusztán arról szól, 
hogy kiirtsanak egy bozótost. Összessé-
gében kell megállapítani, mi szolgálja a 
biztonságérzetet: a terület átláthatósága, 
egy biztonságos ajtó, vagy egy kivilágított 
parkoló, állapította meg az alezredes.

T. D.

Nemzetközi bűnmegelőzési találkozó 

Angol, ír és szlovák 
mérnökök látogatása

A vendégek mindent megvizsgáltak

Koós János

Egészségügyi
szűrések, tanácsadás
VÉRNYOMÁS- ÉS VÉRCUKORMÉRÉS, 
CSONTRITKULÁSSZŰRÉS, TÁPLÁLKO-
ZÁSI TANÁCSADÁS, KÉZMASSZÁZS, 
TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT

Kínai gyógytorna, masszázs, 
gyógylámpás kezelések
SZTÁRVENDÉG: Táblás játékok

Tarka Színpad

60+ Médiaműhely

Ételkóstolók

Újbuda kedvenc 
süteménye 
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Az ajánlataink 2010. február 15-étôl visszavonásig, új T-Home lakossági internet-elôfizetôkre érvényesek, 1 év hûségidôvel! Szélessávú internetajánlataink a Magyar Telekom e szolgáltatással lefedett 
területein érhetôk el, mûszaki felmérés eredményétôl függôen. Amennyiben az elôfizetô jogosult T-Home internetkedvezményre, a T-Home internetkedvezmény is 0 Ft az elsô 2 hónap alatt. Az akciós 
ajánlat egyéb speciális helyi ajánlatokkal nem vonható össze. A tájékoztatás nem teljes körû, részletek és szerzôdéskötési feltételek: 1412, www.t-home.hu, T-Pontok és T-Partner üzletek.

www.t-home.huA tavasz netslágere

Szupergyors otthoni internetcsomagok, 1 év hûségidôvel

2 hónapig 0 Ft-os havidíjért!
A T-Home otthoni internettel szélsebesen, Optinet Maximum csomagban akár 80 Mbit/s sebességgel jönnek az élmények, ráadásul most új elôfizetôinknek, 
2 hónapon át 0 Ft-os havidíjért. Használd ki Te is a szélessávban rejlô lehetôségeket! Töltsd fel saját Tavaszi szél videódat a www.netslager.hu oldalra legkésôbb 
2010. március 28-ig, szerepelj együtt Freddie Mercuryval a T-Home reklámfilmjében és nyerd meg az értékes nyeremények egyikét!

Ajánlatainkért hívd a 1412-t vagy látogass el a T-Pontokba!

Internet akár

80
(garantált 40 Mbit/s)

letöltési sebességgel!

Maximális /garantált feltöltés

40 Mbit/s / 20 Mbit/s.

Mbit
/sec
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A tőkésektől nem várhatjuk, hogy munka-
helyeket teremtsenek, így az ország sorsát 
végre a saját kezünkbe kell vennünk, han-
goztatta a Magyar Kommunista Munkás-
párt újbudai jelöltjeinek kampányfórumán 
a párt elnöke, Thürmer Gyula.

– Az elmúlt években az MSZP–SZDSZ-
kormány annyi rosszat tett az országnak és 
annyi bűnt követett el a dolgozó emberek 
ellen, hogy mindenképpen menniük kell 
– jelentette ki Thürmer Gyula. Kifejtette, 
olyan új politikai erő kell a Parlamentbe, 
amelynek érdekében áll új munkahelyeket 
teremteni, hiszen a tőkéscsoportokról ez 
nem mondható el. – Vissza kell venni, ami 
a miénk – folytatta az elnök, aki visszaálla-
mosítaná a mára privatizált szektorokat. A 
beszélgetésen elhangzott: felelősségre von-
nák azokat, akik ahelyett, hogy az országot 
szolgálták volna, loptak, csaltak, korrum-
pálódtak. – Ilyeneknek nem a Parlament-
ben vagy a közéletben, hanem a börtönben 
van a helyük – tette hozzá. 
 Az „Államosítás, számonkérés, 
munkahelyteremtés” hármas jelszavával 
kampányoló Munkáspárt elképzelései 
szerint újra hatékonnyá és eredményes 
ágazattá tenné a magyar mezőgazdaságot, 
hogy ne kelljen minden élelmiszert a kül-
földiektől megvásárolnunk. – Az idegen 
cégek a bevásárlóközpontokon keresztül 
terjesztik az olcsó és gyakran rossz minő-
ségű termékeiket, ami nemcsak a vásárló-
nak, de a mezőgazdaságnak is árt – jelen-
tette ki Thürmer Gyula, aki beszéde végén 
arra kérte a választókat, ajánlószelvényeik 
leadásával adjanak esélyt a Munkáspárt-
nak is, hogy elindulhasson az országgyűlé-
si választásokon.

Az utóbbi időben Albertfalva és Kelenföld 
lakói is kifejezhették támogatásukat az 
országgyűlési választáson induló képvi-
selőjelöltek mellett. Dr. Simicskó István, 
a Fidesz–KDNP 16. választókerületének 
jelöltje maga is részt vett a kopogtatócé-
dulák gyűjtésében. Véleménye szerint az 
eredmény az emberek változás iránti igé-
nyét tükrözi: minden eddiginél több aján-
lószelvényt kapott, ez több mint kétszerese 
Gyurcsány Ferenc jelöltjéétől.
 Dr. Simicskó István az elmúlt he-
tekben többek között megismerkedett a 
Bánk bán utcai idősek otthonában élők 
gondjaival, számos megbeszélést folyta-
tott a lakótelepi terhek csökkentésének 

lehetőségeiről, a közbiztonság javításáról. 
A következő napokban is járja a válasz-
tókerületet, sorra találkozik helyi vál-
lalkozókkal és cégvezetőkkel, oktatási 
és egészségügyi intézmények vezetőivel, 
a közösségi élet kiemelkedő szereplői-
vel. Minden szombaton megtalálható a 
Vahot utcai piacon is, ahol személyesen 
felkeresheti bárki, hogy megossza vele 
gondolatait. A Fidesz–KDNP jelöltje vall-
ja: így lehet teljes képet alkotni arról, mi 
minden foglalkoztatja a választókerület 
lakosait. Ezek a naprakész ismeretek se-
gítik abban, hogy a szükséges kormány-
váltás után a leghatékonyabban védje az 
itt lakók érdekeit a Parlamentben.

A Fidesz jelöltje szerint hatalmas az igény a változásra

Sorsdöntő választás előtt állunk. Most 
lehetőség nyílik a hosszú évek óta tartó 
nemzettudat-rombolás megállítására, 
visszafordítására. Mutassuk meg, hogy 
ez az ország a miénk, magyaroké, és azt 
akarjuk, hogy a jövőben is így legyen.
 Egy nép, mely csodálatos, tiszta embe-
ri lélekkel élte az évezredeket, sokat szen-
vedett, ősei végigjárták a világot és har-
monikus együttlétet építettek a természet-
tel, életük biológiai, lelki, szellemi egységet 
teremtett az ember számára. Ezek olyan 
értékek, melyek életünk továbbfolytatásá-
hoz nem szabad felednünk.
 Ma a világ céljaival, anyagi központi-
ságával az ember életét rablásával ember-
ellenessé teszi.
 Életünk jelen helyzetében alapvető 
kérdéseket kell megoldanunk, tisztáznunk 
kell a társadalom alapvető emberi és po-
litikai céljait, ezt mindannak a figyelem-
bevételével, hogy a Földet elhagyni még 
nagyon hosszú ideig nem tudjuk. A Föld 
értékét viszont mérgezni és pazarolni nem 
fogjuk. A magyar nép előtt a politikai vá-
lasztás első lépésként áll. Előre jutni most 
csak ezzel lehet. A részvétel élet és halál 
kérdése. Ezek után az országból okos, tu-
datos emberi vezetéssel ennek a vad küz-
delmes embertelen világnak kis példamu-
tató humánus országot termethetünk.
 Az értelmiség az ún. rendszerváltás 
során elárulta a nemzetet és az országot. 
Eladta magát, cserbenhagyva azokat, aki-
ket vezetnie, felemelnie kellett volna. Itt az 
ideje, hogy jóvátegye e hibáját, és segítsen 
kiűzni a kufárokat a hatalomból, bíróság 
elé állítani a bűnösöket, emelkedő gazda-

sági, tudati pályára állítani a magyarságot 
a Kárpát-medencében.
 A MIÉP társadalomtudományi, tiszta 
határozott megnyilvánulásaival egyértel-
műen ezen gondolatok képviselője. Ezért 
támogatom.
 Végezetül engedjék meg, hogy meg-
említsek egy csodát, melyet Erdélyben 
találtak: egy Krisztus előtti agyagmedált, 
rovásírással, az ős mellén a sírban ez volt 
az üzenet:
 „Nagyboldogasszony Anyánk, őrizz 
meg minket Nap Anyánk fényében”
 Ez a világ minden emberének szól, és 
mi – a MIÉP – erre törekszünk.

Csavlek András
Munkácsy-díjas festőművész, a MIÉP jelöltje 

(15. választókerület)

Csavlek András és Fenyvessy Zoltán

MIÉP: Sorsdöntő választás előtt állunk

Ezzel a szlogennel nyitotta meg kampánya 
legújabb szakaszát az MDF, melynek pla-
kátjait Bokros Lajos mutatta be az Antall 
József Alapítvány Bartók Béla úti irodá-
jában. – Elkötelezettek vagyunk a sokszí-
nű Magyarország eszméje mellett, vagyis 
hogy hazánk sikeréhez mindenki hozzáad 
valamit: munkát, tudást, kultúrát – fogal-
mazott a párt miniszterelnök-jelöltje, aki 
úgy látja, nem csupán a társadalomnak 
kell sokszínűnek lennie, hanem a Magyar 
Országgyűlésnek is. Emiatt is tartja indo-
koltnak, hogy minél többen szavazzanak 
az MDF-re. – Magyarország elvesztette a 
21. század első évtizedét, lecsúszott. Ezt 
az állapotot csak gazdasági növekedéssel 
és munkahelyteremtéssel lehet visszafor-
dítani. Ennek a megvalósuláshoz több te-
rületen is szükség van a reformok kritikus 
tömegére és az MDF-re. 
 A sajtótájékoztatón a kerületi jelölte-
ket is bemutatták. – Az MDF okos állam 
programja magába foglalja azt is, amire 
a XI. kerületnek is szüksége van, vagyis 
hogy az állam, így a helyi önkormány-
zat is minél inkább szolgáltatóvá váljon. 

Kevésbé kell beleszólniuk az emberek 
hétköznapi életébe, mert csak így tudnak 
tisztán előállítani jó minőségű szolgálta-
tásokat a lakóknak – érvelt Kerék–Bárczy 
Szabolcs, a párt 17-es választókerületi je-
löltje. – Kritikus tömege nemcsak a refor-
moknak, hanem a kopogtatócéduláknak 
is van – fogalmazott Csapody Miklós (15. 
vk.). – Ahhoz, hogy egyáltalán eljussunk 
a reformokig, ajánlószelvények is kelle-
nek. Mert hiába tudja az ember az eszével, 
hogy mekkora változtatásra van szükség, 
ha a napi gondjai miatt nem törődik a cé-
dulájával. Ez is felelősség. Pár napja két 
helyről is üzentek, hogy menjek el a szel-
vényekért. Az egyik egy régi házmester-
lakás volt. Egykor sokat leveleztem azért, 
hogy a benne lakó család végre megve-
hesse. Ők még emlékeztek erre. A másik 
hely egy villalakás volt, ahol a professzor 
úr várt a cédulákkal. Az akadémikus húsz 
év alatt egyszer sem kért tőlem segítséget, 
csak figyelt, nézett és olvasott. Ezek után 
úgy ítélte meg, hogy Csapody, MDF. A 
XI. kerületben a harmadik jelölt, a 16-os 
választókerületben induló John Emese.

Hozzáadnának Magyarországhoz

Thürmer az államosítás mellett érveltSimicskó: Minden eddiginél 
nagyobb a bizalom

A lakótelepi terheket csökkentené A Munkáspárt is felelősségre vonna

„A részvétel élet és halál kérdése”

MDF: Mindenki hozzáad 
Magyarországhoz

Az induláshoz ajánlások kellenek

Medveczky Ádám

Thürmer Gyula és közönsége

A Budai Klub-Galériában, a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján, Salamon Konrád 
történész és Rétvári Bence a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjelöltje hívta fel a figyel-
met arra, hogy sem a jobb-, sem a baloldali szélsőség nem kínál jó megoldást. Most, amikor 
sok kiábrándult emberrel találkozunk, azt kell szem előtt tartanunk, hogy a demokrácia 
olyan érték, amelyet védeni kell – mondta Rétvári Bence.

Rétvári a kommunizmus áldozataira emlékezett

Budapest Főváros XI. Ke-
rület Újbuda Önkormány-
zata a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény és a 150/19-
92 (XI.20.) Kormányrende-
let rendelkezései szerint 

pályázatot hirdet az Albertfalvi Közösségi Ház 
(1116 Budapest, Gyékényes u. 45–47.) igazgatói 
(magasabb vezetői) megbízására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoz-
tatás jellege: teljes munkaidő. A MUNKAKÖR 
BETÖLTHETŐSÉGÉNEK IDŐPONTJA: 
2010. augusztus 1. A VEZETŐI MEGBÍZÁS 
IDŐTARTAMA: határozott idejű megbízás, 
amely 5 évre, 2015. július 31-éig szól. A MUNKA-
VÉGZÉS HELYE: Budapest XI. kerület, Gyéké-
nyes u. 45–47. ILLETMÉNY, PÓTLÉKOK 
ÉS JUTTATÁSOK: a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 150/1992 
(XI.20.) Kormányrendelet rendelkezései szerint. 
KÉPESÍTÉSI FELTÉTELEK: szakirányú 
egyetemi végzettség, vagy nem szakirányú egye-
temi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri 
szakvizsga, vagy főiskolai közművelődési képzett-
ség, legalább 5 éves szakmai gyakorlat, kiemelkedő 
szakmai tevékenység. CSATOLANDÓ: 3 hó-
napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
szakmai önéletrajz, az intézmény tevékenységére és 

gazdálkodására vonatkozó részletes szakmai vezetői 
program, az iskolai végzettséget igazoló oklevél 
hiteles másolata, az eltöltött munkaviszonyokat 
tartalmazó hiteles munkáltatói igazolások, a pá-
lyázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban foglalt 
személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők 
megismerhetik, nyilatkozat a 2007. évi CLII. törvény 
szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 
vállalásáról. A PÁLYÁZAT BEADÁSI HA-
TÁRIDEJE: 2010. április 20. A PÁLYÁZAT 
BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA: a pályázatot 
1 példányban kinyomtatva, mellékletekkel együtt, 
valamint CD-R lemezen az anyaghoz csatolva kérjük 
beadni. POSTAI ÚTON: Budapest Főváros XI. 
Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hiva-
tal, 1518 Budapest, Pf. 10. SZEMÉLYESEN: Bu-
dapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság 
– Oktatási és Kulturális osztály (Zsombolyai u. 4., IV. 
em. 405.). A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK 
MÓDJA, RENDJE: a felkért szakértői bizott-
ság és a kerületi Kulturális Bizottság javaslata alap-
ján Újbuda Önkormányzatának képviselő-testülete 
dönt. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK 
HATÁRIDEJE: 2010. május 20. TOVÁBBI 
INFORMÁCIÓ ÉS FELVILÁGOSÍTÁS: 
Oktatási és Kulturális Osztály – Szebeni Dóra (Zsom-
bolyai u. 4. IV. em. 405., tel.: 06/1/3723-468). A mun-
káltatóval kapcsolatban további információ a www.
ujbuda.hu honlapon található. 

Az Újbuda 11. Nonprofit 
Kft. pályázatot hirdet a 
XI. kerület Igmándi 
út–Neszmélyi út sarka, a 
Menyecske utca 14–16., a 
Cirmos utcai, a Gazdag-

rét, Nagyszeben téri, valamint a Gazdagrét-felső 
megnevezésű zárt-őrzött parkoló üzemeltetése 
címmel.

ELVÉGZENDŐ FELADAT: a Budapest XI. 
kerület Igmándi út–Neszmélyi út (125 db parkoló-
hely), a Menyecske utca 14–16. (55 db parkolóhely), 
a Cirmos utcai (80 db parkolóhely), a Gazdagrét, 
Nagyszeben téri (84 db parkolóhely), valamint a 
Gazdagrét-felső megnevezésű (101 db parkolóhely) 
közterület használatba vétele zárt-őrzött parkoló 
üzemeltetése céljából az alábbiakban felsorolt 
feltételekkel: a használatba adott területen a zárt-
őrzött parkoló üzemeltetése és az üzemeltetéshez 
szükséges eszközök (meglévő eszközök átvétele 
az előző üzemeltetőtől) beszerzése a pályázó fel-
adata. A helyszínek külön-külön vesznek részt a 
pályázatban, külön pályázatot kell benyújtani cím 
szerint! A használat időtartama: 2010. év április hó-

nap 01. napjától 2011. év február hónap 28. napjáig 
tartó határozott időre szól. A használatba adott XI. 
kerületi Igmándi út–Neszmélyi út által határolt te-
rületen 125 db parkoló, a Menyecske utca 14–16. te-
rületen 55 db parkoló, a Cirmos utcai 80 db parkoló, 
a Gazdagrét, Nagyszeben téri 84 db parkoló, illetve 
a Gazdagrét-felső megnevezésű 101 db parkoló 
után kell használati díjat fizetni, melynek induló 
összege: bruttó 2000 Ft/parkolóhely/hó. A pályá-
zatok elbírálásánál a fő szempont a megajánlott 
használati díj mértéke. A díjat a kiállított számla el-
lenében, tárgyhó 10. napjáig – előre – az Újbuda 11. 
Vagyonvédelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaságnak kell megfizetni. Használó 
a használati díjat a terület tényleges használatára, 
illetve a területen elhelyezett eszközök tényleges 
üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni. 
A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁR-
IDEJE: március 24. A PÁLYÁZAT BEADÁ-
SÁNAK MÓDJA: Személyesen, vagy postai 
úton, az alábbi címre: Újbuda 11. Nonprofit Kft. 1111 
Bp., Szent Gellért tér 1–3.
A helyszínek megtekintéséhez Takaró Gergely 
ügyvezetővel lehet időpontot egyeztetni. Tel.: 06-
30-621-21-07

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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A Jobbik Magyarországért Mozgalom a 
kommunizmus áldozatainak emléknap-
ján a Mementó szobornál emlékezett. A 
hét végén az Általános Vállalkozási Főis-
kolán (ÁVF) tartott lakossági fórumot a 
párt három újbudai képviselője.

A Mementó emlékműnél lezajlott esemé-
nyen először Hasznos Miklós, volt KDNP-s  
országgyűlési képviselő szólalt fel, aki a 
munkaszolgálatban eltöltött éveiről, vala-
mint a rendszer kegyetlenségeiről beszélt. 
Később Kiss Róbert, az Új Magyar Gárda 
főkapitánya lépett az emelvényre, és arra 
figyelmeztetett, ma a kommunizmus és 
a szellemi diktatúra reneszánszát éli Ma-
gyarország, a párt híveit pedig arra biztat-
ta, ne hagyják magukat megfélemlíteni. A 
rendezvény moderátora, Dúró Dóra (15. 
vk.) jelölt azt mondta, nem mehetünk el 
szó nélkül a kommunista rezsim bűnei 
mellett, hiszen nagyon sok olyan ember él 
ma hazánkban, akinek életét megnyomo-
rította, tönkretette vagy jelentősen meg-
nehezítette az átkos rendszer.
 Az ÁVF-en tartott lakossági fórumon 
Szabó Gábor (16. vk.) és Novák Előd (17. 
vk.) jelöltek köszönetet mondtak a vá-
lasztópolgároknak támogatásukért, hi-
szen a Jobbik jelöltjei az ország csaknem 
összes választókerületében megszerezték 
a szükséges számú ajánlószelvényt. A 
találkozón részt vevő országos alelnök, 
Szegedi Csanád európai parlamenti kép-
viselő hangsúlyozta, a gazdasági válság-
ra sürgős válaszokat kell adni. – Ezek a 
munkahelyteremtés, a mezőgazdasági 
és feldolgozóipari termelés újraindítása, 
új piacok nyitása Kelet felé, valamint a 
turizmus megerősítése – jelentette ki az 
EP-képviselő. Szerinte ehhez abból lesz 
forrás, hogy a multikat megadóztatják, 
az államadósság kamatainak törlesz-
tését 4 évre felfüggesztik, a korrupciót 
felszámolják, valamint a munkanélküli 
és szociális segélyeken is meg lehet spó-
rolni annyit, hogy a következő négy évre 
plusz 13 000 milliárd forintból lehessen 
gazdálkodni.

A nép nevében beszélnek

Egész napos tavaszköszöntő családi na-
pot szervez a Fidesz–KDNP március 20-
án a kelenföldi Bikás Parkban. Változa-
tos gyermek- és felnőttprogramokkal, 
kungfubemutatóval és Demjén-kon-
certtel vár minden érdeklődőt a házi-
gazda, dr. Simicskó István, a 16. válasz-
tókerület képviselőjelöltje.
„Kávéházi történetek” negyedszer.
A Hadik Kávéház átadásának és bezá-
rásának 4. hófordulóján ismét Rétvári 
Bence várja az érdeklődőket március 
10-én 10 órakor a Hadik előtt. A Jobbik XI. kerületi szervezetének már-

cius 15-i megemlékezése az Irinyi József 
út és a Budafoki út sarkánál lévő emlék-
táblánál lesz hétfőn 11 órakor. Lakossá-
gi fórumon mutatkozik be Dúró Dóra 
képviselőjelölt és Gyöngyösi Márton 
külügyminiszter-jelölt március 20-án, 
szombaton 18 órától a TIT Stúdióban 
(Zsombolyai u. 6.).

Kupper: vidámság és kézfogások

– A választási kampány sok feszültséggel jár, ezért a komoly témák megbeszélése mellett sze-
retném kicsit felvidítani az embereket. Ebben a szellemben készült a kopogtatócédulás kisfilm 
(www.ujbuda.hu), és a következő hetekben az utcákon, tereken is igyekszünk mosolyt csalni az 
emberek arcára vidám „munkatársammal”. Ott leszünk Gazdagréten, Őrmezőn, hogy mindenki-
vel személyesen is találkozzunk – mondta Kupper András a Fidesz–KDNP képviselőjelöltje.

Ezzel a címmel ren-
dezi meg következő 
LMP-klubját márci-
us 12-én, pénteken 
17 órakor a Lehet 
Más a Politika a bu-
dafoki Ipartestület 
épületében (Mária 
Terézia út 60.). Az 
eseményen jelen 
lesz Polákovics Ba-
lázs (32. vk.), Jávor 
Benedek (15. vk.), 
valamint Bajomi 
Iván (16. vk.) is. A 
párt szimpatizánsai 
ebben az időpont-
ban a helyszínen is 
leadhatják kopogta-
tócédulájukat, vagy 
elküldhetik postán a 
1065 Budapest, Baj-
csy-Zsilinszky út 37. 
címre. 

A Magyar Demokrata Fórum arra ké-
ri a párt kerületi támogatóit, szimpa-
tizánsait, hogy ha még nem adták le 
ajánlószelvényeiket, akkor juttassák el 
a Bartók Béla út 61. szám alatti irodába 
személyesen vagy postai úton. Telefonos 
egyeztetés esetén szívesen házhoz men-
nek. Mobil: 30/550-1101

MDF

Miképp tudná feltámasztani a 
politikába vetett hitet az LMP? 

Jobbik

Mesterházy Attila miniszterelnök-jelölt 
és Horváth Csaba főpolgármester-jelölt, 
valamint az MSZP újbudai jelöltjei, tartot-
tak sajtótájékoztatót a Móricz Zsigmond 
körtéren. Molnár Gyula a kerület polgár-
mestereként bemutatta a körtéri Gom-
ba-projekt és a kulturális városközpont 
terveit, a szocialista kormányfőjelölt pedig 
azt hangsúlyozta, Budapest dinamikusan 
fejlődött az elmúlt nyolc évben.
 A kerületi MSZP-s jelöltek, Sza-
bó Vilmos (15. vk.), Molnár Gyula (16. 
vk.), és Józsa István (17. vk.) társaságá-
ban Mesterházy Attila arról beszélt, nem 

szabad bedőlni a negatív kampánynak, 
hiszen az elmúlt évben az uniós források 
hatékony felhasználásával a főváros hatal-
mas lépéseket tett előre. Kiemelte, város-
fejlesztés tekintetében Újbuda a kerületek 
között is dobogós helyet foglal el, hiszen 
rengeteg olyan beruházás történt, amely 
az emberek életminőségét, komfortérzetét 
növelte. A néhány éve a kerületben élő mi-
niszterelnök-jelölt hozzátette, ez nagyrészt 
a polgármesteri vezetés szisztematikus 

fejlesztési koncepciójának köszönhető. 
Horváth Csaba a körtéri Gombára utal-
va azt mondta, Budapest legfontosabb 
feladata, hogy a megfelelő szolgáltatások 
mellett közösségi tereket alakítson ki, ahol 
találkozhatnak egymással az emberek. Az 
összetartó közösségek ugyanis egy jól mű-
ködő város alapját képezhetik – mondta 
Horváth.
 Molnár Gyula arról tájékoztatta a 
jelenlévőket, hogy Újbuda mindhárom 
jelöltje megszerezte a szükséges számú 
kopogtatócédulát, a Választási Bizottság 
pedig indulásra alkalmas jelöltté nyilvá-

nította őket. A szocialista képviselőjelölt 
közölte, a kampány új szakaszában szeret-
nék bemutatni, mi is történt a kerületben 
az elmúlt négy–nyolc év alatt a közbizton-
ság, a szociális szféra, a környezetvédelem 
és a városfejlesztés terén. – Sok választóval 
beszélgettem az utóbbi hetekben, és szinte 
mindenki kifejezte, hogy a kelenföldiek és 
albertfalvaiak érdekeit továbbra is egy he-
lyi, újbudai várospolitikus kell hogy kép-
viselje – tette hozzá Molnár Gyula.

Molnár Gyula bemutatta a miniszterelnök-jelöltnek a körtéri Gomba terveit.

Mesterházy a kerületben

Molnár: az újbudaiak 
újbudai képviselőt akarnak

Kommunista reneszánsz Magyarországon

Szellemi diktatúrát lát a Jobbik

Fórumok helyett közvetlen kampány

LMP: lehet más a politika – találkozás a választókkal a Móriczon

Ajánlószelvényeket vár a Jobbik Magyar-
országért Mozgalom újbudai szervezete a 
Villányi út 20/A alatti irodájába (tel./fax: 
06-1-365-1488) 9-től 20 (hétvégén 18) órá-
ig. A kerületi képviselőjelöltek és tagok 
utcai standolást is folytatnak: a Móricz 
Zsigmond körtéren keddenként és csü-
törtökönként 16–18, a Budaörsi út–Sasadi 
út buszmegállónál (a Profi előtt) szerdán-
ként 16–18 óráig.

A kommunizmus áldozataira emlékeztek

Ajánlószelvény gyűjtés Gazdagréten

FideszJobbik

A Munkáspárt XI. kerületi szervezete 
minden héten csütörtök délelőtt 9–12 óráig 
a Bartók Béla út 79. szám alatti irodájában 
várja a párt különböző kiadványai, tájé-
koztatói, újságja iránti érdeklődőket, ahol 
igénybe vehetik a szépirodalmi könyvtárat 
is, minden ellenszolgáltatás nélkül.

Munkáspárt

Lakossági és pártfórumok, szónoklatok helyett a szocialisták a közvetlen, beszélgetős kam-
pányt részesítik előnyben. Ennek jegyében Újbuda forgalmasabb közterületein a jelöltekkel 
közvetlenül is lehet találkozni. Molnár Gyula elsősorban a Vahot utcai piacon, a kelenföldi város-
központnál és az albertfalvai Profi előtt, Józsa István az őrmezői SPAR, valamint a gazdagréti 
ELEVEN Center előtt, Szabó Vilmos pedig a Fehérvári úti vásárcsarnoknál érhető el. Képünkön a 
17-es körzet jelöltje, Józsa István, Őrmezőn.

  PÁRTHÍREK  PÁRTHÍREK  PÁRTHÍREK  PÁRTHÍREK  PÁRTHÍREK  PÁRTHÍREK 

  PÁRTHÍREK  PÁRTHÍREK  PÁRTHÍREK  PÁRTHÍREK  PÁRTHÍREK  PÁRTHÍREK 

MSZP
Az MSZP képviselőjelöltjei a Nők nap-
ja alkalmából a kerület több pontján 
szegfűvel köszöntötték a lányokat, asz-
szonyokat.
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Ezen a napon történt – március 10.
VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon született 
1946-ban Venczel Vera színésznő. 1974-
ben játszott ebben a TV-filmben (H, P, 
A). 14. Fehérfényű csillag a Sas csillagkép-
ben (ATAIR). 15. A Halotti beszéd egyik 
szava. 16. Névelős tanya. 17. Bőrégésre 
használt aerosol. 19. Michelin motorgumi 
típus (ANAKEE). 20. Román terepjáró. 21. 
Olasz eredetű ritka női név. 24. Leugró pá-
ratlan betűi. 25. Amerikai macskaféle. 27. 
Nógrád megyei község. 28. Személyszállító 
bérautó. 29. Az Alpok olasz neve. 31. One 
…, tánc. 33. Kettőzve: édesség. 35. Latin 
kettős betű. 36. Kiejtett betű. 38. Tova. 39. 
Jelenleg. 40. 1957-ben ezen a napon szü-
letett Shannon Tweed kanadai színésznő. 
1996-ban szerepelt ebben a sci-fi akció-
filmben (E, R). 41. Ezen a napon látta meg 
a napvilágot 1938-ban Marina Vlady fran-
cia színésznő. Gabrielle-t alakította ebben 
az 1982-es TV-filmben (O, L). 42. A végén 
szűri! 43. A Szovjetunió autójele volt. 44. 
Bárium és szén vegyjele. 46. Elme. 47. Rá-
kóczi Ferenc. 48. Londoni sertéshús! 50. A 
nitrogén régi neve. 52. Nőnemű gyermek. 
54. Negatív töltésű ion.  57. Rock and …, 
tánc. 59. MLR. 60. Tarkovszkij 1979-es 
filmje. 62. REE. 63. Bizottság jelzője lehet. 
65. … és Futuna, Franciaország tengeren-
túli területe a Csendes-óceán nyugati ré-
szén a Fidzsi-szigetek és Szamoa között. 67. 
Ételt ízesíteni. 68. Visszaint! 70. Hasmenés, 
orvosi műszóval. 71. Ezen a napon szüle-
tett 1913-ban Kovács Imre politikus író. 
1945-ben írta ezt a művét (L, T).
FÜGGŐLEGES: 2. Japán város Hokkaido 
szigetén. 3. Tor. 4. Nagy Konstantin szü-

lőhelye. 5. Vörösmarty eposz-szerű köl-
teménye. 6. A szabadba. 7. Felbujtás. 8. 
Protaktínium vegyjele. 9. Művészettörté-
nész, kritikus (Tamás). 10. Az alaphangsor 
3., 4. és 6. hangja. 11. Az egységrakomány 
képzés leghatékonyabb eszköze. 12. Kisvá-
ros Párizstól Ny-ra (DREUX). 13. Marina 
Vlady 1965-ös filmje (K, E). 14. 1964-ben 
ezen a napon hunyt el Dallos Sándor író. 
Ez a regénye Munkácsy Mihályról szól (S, 
E). 18. Becézett Lajos. 19. Cseh történelmi 
festő (Mikolas). 22. Zokog. 23. Lyka Károly. 
26. Kistermetű. 28. Sűrűn bevet. 30. 1965-
ben ezen a napon halt meg Ladányi Mihály 
színész. Katona Bánk bánjában alakította 
ezt a szerepet. 32. Venczel Vera 1978-as 
TV-filmje. 34. Kis Ilona. 36. Lóeledel. 37. 
Poén. 39. Bátorkodik. 45. Ezen a napon 
halt meg 1998-ban Lloyd Bridges ameri-
kai színész. Még pályája kezdetén szerepelt 
ebben az 1946-os, fekete-fehér westernben 
(B, E). 48. Európai főváros. 49. Becézett női 
név. 50. Újra, angolul (ANEW). 51. Bari-
kád. 53. Odébb taszít. 55. Nyomatékosító 
szócska. 56. Indíték. 58. Papírra veté. 60. 
Angol vitorla! (SAIL) 61. Fedőneve Dóra 
volt (Sándor). 64. KNÜ. 66. Felirat közepe! 
68. Kettős betű. 69. Korrövidítés. 
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1., 40., 41., 71., függ. 
13., 14., 30., 32. és 45. AZ 4. SZÁM MEGFEJ-
TÉSE: „A királyné futárja, Tevje, Az angol 
királynő, A természet világa, Az egyetlen 
túlélő, Ebéd, Tilla.”. AZ 4. SZÁM NYERTE-
SE: Bese Etelka, 1119 Budapest, Bártfai u. 
NYEREMÉNY: SUZUKI PLUSZ AJÁNDÉKA. Át-
vehető: 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.

A Vénusz bolygó jegyén történő átvonulása 
kisebb anyagi fellendülést, valamint az élet-
örömökre való nyitottságot hozza magával. 
Tudom, most biztosan azt gondolja, hogy a 
kettő összefügg egymással, ez azonban csak 
részben igaz. Ebben a két hétben ugyanis 
épp olyan örömök fogják érni a leginkább, 
amelyek nem vehetők meg pénzzel.

március 10.–24.

HOROSZKÓP

Kisebb munkahelyi problémával érkezik a 
március közepe, de jobb, ha nem tulajdonít 
neki túlzott jelentőséget, mivel nagyobb 
lesz a füstje, mint a lángja. Érdemes ügyel-
nie arra, hogy ne vigye haza a munkán 
belüli feszültséget, mert lehetséges, hogy 
párját is hasonló dolgok nyomasztják.

Az a bizonyos kedvező változás, amely 
március elején köszöntött be életébe, most 
kezd igazán kibontakozni, csak próbáljon 
meg hinni benne! Az utóbbi időben egy 
kissé megcsappant a máskor annyira jel-
lemző csodaváró hangulata, pedig a sors 
tálcán kínálja a lehetőséget, hogy vissza-
szerezze ezt a képességét.

Érdekes módon most épp azok az embe-
rek fogják a segítségét kérni, akik az utób-
bi időben nem voltak túlzottan barátságo-
sak. Ön azonban eléggé nagylelkű ahhoz, 
hogy ezen túl tegye magát, és ennek kö-
szönhetően sikerül pár korábbi haragosát 
szövetségessé tennie. Még az sem kizárt, 
hogy új barátságokat köt.

A jegyén ez idáig hosszú időn át hátráló 
mozgást végző Mars bolygó most változ-
tatja meg égi irányát, ami a gyakorlat nyel-
vén azt jelenti, hogy egy hatalmas, eddig 
elfojtott lendület kezd önben feltámadni. 

Nem igazán elégedett anyagi helyzetével, 
sőt, lesznek napok, mikor úgy érzi, min-
den fillérért meg kell küzdenie. Ráadásul 
néhány panaszkodó rokon is rabolja az 
energiáit. Egy jókedvű, optimista barát 
azonban egyetlen nap alatt változást idéz 
elő hangulatában. Hétvégeken igyekezzen 
olyan emberek között lenni, akik erővel és 
vidámsággal töltik fel.

Ebben az időszakban valaki minduntalan 
bele akar avatkozni az életébe, és ezt változó-
an tolerálja. Lesznek napok, amikor nagyon 
idegesíti a dolog, máskor úgy tesz, mintha 
észre sem venné. Ám ne feledje, hogy bár-
mit is mondanak családtagjai, bárhogyan is 
akarják  befolyásolni, jó szándékból teszik.

Mintha régi optimizmusa egy időre cser-
benhagyná, amit maga sem ért, hiszen re-
mekül alakulnak a dolgai. Talán csak fárad-
tabb, egy kis pihenésre van szüksége. Bár-
milyen hihetetlenül is hangzik, egy kiadós 
alvás után ismét minden szebbnek fog tűn-
ni. Hangulati hullámzása próbára teszi társa 
türelmét, de szerencsére jól állja a „sarat”.

A jegyéhez érkező nem túl kedvező boly-
góhatások nyugtalanná teszik. Lesznek na-
pok, mikor úgy érzi, semmi nem akar iga-
zán működni, minden életterületen aka-
dályba ütközik. Próbáljon ezen felülemel-
kedni, és igyekezzen más megvilágításból 
tekinteni életére. Egy kis zenehallgatás, egy 
spirituális élmény vagy egy új társaság na-
gyon sokat tud segíteni ebben.

Minden sejtjében érzi a tavasz közeledtét, 
és ez a lehető legjobbat hozza ki önből. Vi-
dám, eleven lesz, szinte alig ismer lehetet-
lent. Annyi energiája lesz, hogy másoknak 
is jut belőle, amit környezete szívesen is 
fogad. Ne csodálkozzon, ha sokan keresik 
a társaságát. Március közepén még egy ki-
sebb munkasiker is beköszönt, amit a szí-
ve mélyén már rég várt.

A tavasz igencsak kedvező lesz valamiféle 
lakáson belüli átalakításhoz, amit már ré-
gen tervezett. Ez lehet festés, átrendezés, 
vagy akár új bútor vásárlása. Elképzelhető, 
hogy nagy munkával fog járni, de megéri 
a fáradságot, mert később sokkal jobban 
fogja érezni magát otthonában.

Nagy András
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Energikusnak, erősnek érzi magát, és el-
érkezettnek látja az időt, hogy belefogjon 
régen dédelgetett terveibe.

Ebben a két hétben ne mondjon ki min-
dent, ami a szívét nyomja, mert környeze-
te másképpen értelmezheti szavait. Külö-
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Parhomenko (1993)
Matt két lépésben

Tavaszköszöntőként egy csinos kis mi-
niatűr. Világos indul és két lépésben 
mattot ad. A matt képek eltérőek.
A megfejtéseket 2010. március 16-áig 
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 Házban lehet 
átvenni. 
A nyertes nevét a következő számban 
közöljük.

A tudás mellett a szerencse ezúttal 
Beliczky Gézának kedvezett, akinek 
szívből gratulálunk!

GKH-Jakobetz

AZ ELŐZŐ FELADVÁNYUNK MEGOLDÁSA: 

1.e7! 

nösen a családtagjai lesznek kicsit érzéke-
nyebbek a szokottnál.  Szerencsére remek 
érzéke van, hogy a véleményét udvariasan 
tálalja. Március közepén kisebb anyagi fel-
lendülés várható.

Meghosszabbított nyitvatartás

Budai Aranymérleg Patika
Bp. XI. Fehérvári út 82.

Gyógyszer igénylés: 204-11-87
aranymerleg96@freemail.hu

Hétfő-Péntek 8.00-19.00

Minden vásárló ajándékot kap!

Ingyenes vérnyomásmérés, 
gyógyszerészi gondozás.

Megújultunk!

-

Látogasson el honlapunkra: www.uj-hullam.hu
TEMPÓZZUNK EGYÜTT!

Regisztráció és információ: 06-30/865-4000
Feltétel: Előzetes telefonos regisztráció!
Helyszín: 1118 Bp. Mányoki út 13.
Időpont: 2010. március 16-19.

(4-15 éves gyermekeknek) 
 ingyenes szintfelmérés és oktatás  

Szakképzett oktatók
családias hangulatú uszodájában!
a Corvinus Egyetem barátságos,
Ingyenes hét új helyszínünkön,

INGYENES ÚSZÓEDZÉS

A nyugdíjas egyesületek, klubok ké-
résének eleget téve a Szenior Ki Mit 
Tud előadó-művészeti kategóriájának 
jelentkezési határidejét meghosszab-
bítottuk 2010. március 18-áig.
A kreatív művészeti kategóriák jelent-
kezési határideje változatlanul 2010. 
április 6.
Ezúton is köszönjük a szeniorszerve-
zetek aktivitását.

ÖKH igazgatósága

Újbuda Összművészeti 
Szenior Ki Mit Tud 

Fesztivál

Korábban már kiderült, hogy szenzációs eredményeket hozhat, ha az Őrmezőn élők 
összefognak. Ilyen siker volt az, amikor az adók felajánlható egy százalékát sokan itt 
tartottuk Őrmezőn, az intézményeknél, alapítványoknál. Erre idén is szükség lesz. A kí-
nálkozó lehetőségek, illetve a jobbnál jobb célok közül kell választani, tudom, a döntés 
nem egyszerű. De azt is tudom, milyen jó tapasztalni, hogy az apró, de hasznos segítség 
jó helyre érkezik. 
Az őrmezőiek összetartozását erősítjük, ha itt tartjuk ezt az egy százalékot Őrmezőn. Ha 
így teszünk, az azt jelenti, hogy ugyanazt gondoljuk a helyben való segítség fontosságá-
ról, ugyanazt gondoljuk a lokálpatriotizmus aktív formájáról. A felajánlott adóforintokkal 
a zeneoktatást, az óvodások és iskolások mindennapjait, a hitéletet, valamint a közleke-
dés ügyét támogatjuk Őrmezőn.

Idén is jelentkezem egy kiadvánnyal, amelyet igyekszem minél több családhoz eljuttatni, 
hogy lássák, kik és miért érdemesek arra, hogy támogassuk őket. 

Junghausz Rajmund, önkormányzati képviselő, Fidesz

Őrmező támogatható alapítványai, szervezetei:
  Alapítvány az Őrmezői Általános Iskola Diákjaiért: 18243527-1-43
  Alapítvány a Kreatív Gyermekekért (Napsugár Óvoda): 18229996-1-43
  Őrmezői Mórus Szent Tamás Egyesület: 18056824-1-43
  Alapítvány az Ifjúság Zenei Neveléséért (Weiner Leó Zeneiskola): 18041394-1-43
  Őrmezői Közakarat Egyesület: 18238925-1-43
További információ: junghausz.rajmund@fidesz.hu vagy 06-70-94-24-624

Őrmező: Látjuk egymást! 
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„Újbuda komposztáló kerület” 
címmel a XI. kerületi Önkor-
mányzat 2008 novemberében 
házi komposztálási programot 
indított a kerület lakói és intéz-
ményei számára. A projekt az 
FKF Zrt. és az OBI támogatásá-
val, valamint a Hulladék Mun-
kaszövetség (HuMuSz) szakmai 
közreműködésével jött létre. 

Hatszáz komposztáló keretet osz-
tottak ki a HuMuSz bemutató-
előadásai és telefonos tanácsadása 
mellett. Egy kérdőíves felmérés 
szerint a bekapcsolódó családok 
és az intézmények diákjai szíve-
sen vettek részt a komposztálás-
ban. Az esetek jelentős részében 
a lakók a heti hulladékmennyiség 
nagymértékű csökkenéséről szá-
moltak be, néhány esetben sikerült 
egy kukát visszamondaniuk vagy 
kisebbre cserélniük.  A résztvevők   
általában virágföldként, talajjaví-
tásra, vagy éppen a konyhakert-
ben használták fel a komposztot. 
Mindehhez elég volt átlagosan 
napi hét-nyolc percet szánniuk a 
komposztálásra.
 A résztvevők egytől ötig osz-
tályozhatták, mennyire elégedet-
tek a komposztáló programmal. 
Az eredmények szerint átlagosan 
4,7 pontos volt az elégedettség. Az 
Önkormányzat áprilisban újabb 
500 komposztáló keretet oszt szét. 
Részletek az ujbuda.hu honlapon 
a Zöld hírek között, valamint az 
Újbuda következő számában. 

Komposztálás 
a kerületben

Tavaly megalakult Újbuda 
Önkormányzatának önálló 
környezetvédelmi osztálya, 
így a programok, akciók 
és fejlesztések egységes 
rendszerben, a kerület egyik 
kiemelt céljaként valósulnak 
meg. A következő lépés egy 
új környezetvédelmi program 
kidolgozása.

A környezetvédelmi program 
olyan négy évre szóló dokumen-
tum, amely keretszerűen tartal-
mazza a következő időszakra vo-
natkozó főbb környezetvédelmi 
irányvonalakat. Több szakmai 
szervezeten kívül a kerület közel 
húsz civil szervezetéhez, illet-
ve felsőoktatási intézményének 
szakembereihez eljutott a prog-
ram tervezete. A végső változat 
a civil szférával való egyeztetés 

után kerül Újbuda kép-
viselő-testülete elé. 
 A dokumentum 
átfogó feladatokat 
fogalmaz meg. 
Ilyen a telepü-
lési környe-
zetminőség 
j a v í t á s a , 
azon belül 
a levegő-
minőség 
jav ítása , 
a zajcsök-
kentés. A 
hu l ladék-
gazdálkodá-
son belül fejlesz-
tik a szelektív gyűjtés 
különböző lehetőségeit. A 
fenntartható energiagazdál-
kodásban az alternatív meg-
oldások és a károsanyag-kibocsá-

tás csökkentése szerepel. 
A környezeti nevelés, 

szemléletformálás 
az iskolarendsze-

ren áthúzódó 
k ö r n y e z e t i 
nevelésen és 
a környezet-
tudatosság 
fejlesztésén 
keresztü l 
v a l ó s u l 
meg. 
A víz-, ter-
mészet-, ta-

lajvédelem új 
módszerekkel 

bővül, mérések, 
tanulmányok készülnek 

a helyi értékek megóvására. 
A környezetmarketingben a 
lakosság minél szélesebb köré-

nek bevonása szerepel, valamint 

Új környezetvédelmi program Újbudán

Az öko-divatbemutató

Ökonap a Farkasrétiben

Április 22., 
a Föld napja 
alkalmából 
Újbuda Ön-
kormányzata 
környezetvé-
delmi pályá-
zatot hirdet 
Fodor Vince 
alpolgármes-
ter védnökségével „Zöld sarok 
tankert” kialakítása céljából, ke-
rületi oktatási intézmények szá-
mára.
 A pályázat célja, hogy az óvo-
dás, iskolás gyermekeknek lehe-
tőséget biztosítsanak a természet 
napi megfigyelésére, tényleges 

ápolására az intézmény terüle-
tén. Az elnyerhető pályázati ösz-
szeg maximum 100 ezer forint, 
egyszeri, vissza nem térítendő 
támogatás. A támogatási keret: 1 
millió forint.
 A pályázati anyagok leadási 
határideje: március 16.
 A nyertes pályázatok kivite-
lezésének határideje: április 21.
 A pontos pályázati kiírás a 
pályázati feltételekkel az ujbuda.
hu honlapon található.
 Érdeklődni lehet Kápolnai 
Andreánál: 
a kapolnai.andrea@ujbuda.hu 
e-mail címen, illetve a 06-1-381-
1316-os telefonszámon.

Zöld sarok tankert pályázat

a helyi sajtó, média segítségével 
a környezettudatos szemlélet és 
gyakorlat széles körű elterjeszté-
sére helyezik a hangsúlyt. A prog-
ramhoz szorosan kapcsolódik a 
kerületi Környezetvédelmi Alap, 
amely fedezetet biztosít a konk-
rét környezetvédelmi feladatok-
ra. 2009-ben mintegy 140 millió 
forintot szánt a kerület ezekre a 
költségekre. Ebben az évben a 
költségvetés elfogadásakor 120 
millió forintot szavazott meg a 
képviselő-testület a környezetvé-
delmi kiadásokra, de ez az összeg 
magasabb lehet, ha az elmúlt év 
pénzügyi zárásakor a pénzma-
radvány ezt lehetővé teszi. 
 Újbuda környezetvédelmi 
programjának részletei www.
ujbuda.hu oldalon jelennek meg, 
amennyiben a testület elfogadja a 
tervezetet.

Fodor Vince

Tisztelt Kerületi Lakosok!
A mai, fogyasztói szemléletű 
társadalomban kiemelkedő fon-
tosságú a hulladék keletkezés 
megelőzésének és a keletkezett 
hulladékok hasznosításának 
hangsúlyozása. A hasznosítás 
alapfeltétele az egyes hulladék-
típusok elkülönített gyűjtése. A 
2007. évi felmérés szerint az ösz-
szes keletkező települési hulla-
dék mintegy 37 százalékát teszi 
ki a jelenleg szelektíven gyűjtött 
papír, műanyag, üveg és fém, 
további 29 százaléka a biológiai-
lag lebomló hulladék.
Újbuda Önkormányzata elkö-
telezett a keletkező hulladékok 
szelektív gyűjtése mellett:
 Kerületi komposztáló progra-

mot indított
 2003 óta részt vesz a szelektív 

hulladékgyűjtő szigetek rend-
szerének kiépítésében

 Budapesten elsőként építe-
tett ki panelben szelektív hul-
ladékledobó-rendszert: min-
taprojektként Gazdagréten 
bevezette a háznál történő 
szelektív hulladékgyűjtést.

Meggyőződésünk, hogy a hul-
ladékgyűjtő szigetek megfele-
lő működéséhez szükséges a 
háznál történő szelektív gyűjtés 
fejlesztése is, mert a konténerek 
sokszor túlterheltek, illetve sok 
környezettudatos lakosunk nem 
tud eljutni a szigetekig, mert azok 
túl messze vannak lakóhelyétől.
 A kerületi, úgynevezett 
„házhoz menő” szelektív hulla-
dékgyűjtés 2008-ban kísérleti 
jelleggel elindult a gazdagréti 
térségben. A szigetes rendszer 
kiépítésének végéhez közeledve 
terv szerinti ütemezést kívánok 
kialakítani a szelektív hulladék-
gyűjtés továbbfejlesztésére. Az 

ütemezés kidolgozásához a la-
kosság segítségét és együttmű-
ködését kérem.
 A tervezés első lépéseként az 
igényeket szeretném felmérni. 
Kérem, hogy amennyiben részt 
kívánnak venni a programban, 
jelezzék azt írásban (e-mailen a 
koren.zsuzsa@ujbuda.hu vagy 
levélben a Budapest Főváros XI. 
kerület Újbuda Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal Környe-
zetvédelmi Osztály, 1113 Buda-
pest, Bocskai út 39–41. címre) 
március 31-éig az alábbi adatok 
megadásával: név, elérhetőség 
(e-mail cím és/vagy telefon-
szám), lakcím, ház jellegének 
megnevezése (családiház vagy 
társasház, lakásszám).
 Tegyünk együtt környeze-
tünkért! Együttműködésüket 
előre is köszönöm!

Fodor Vince, alpolgármester

FELHÍVÁSSzelektív hulladékgyűjtés a lakóházakban

A Farkasréti Általános Iskola 
2008-ban lett ökoiskola. Ahhoz, 
hogy három év múlva ismét 
megkaphassuk ezt a címet, nem 
lazíthatunk. Idén is rendeztünk 
ökonapot. Az 5-8. osztályosok 
öko-akadályversenyekben mér-
hették össze tudásukat, próbál-
hatták ki eddigi ismereteiket. 
A feladatok között volt madár-
hang-felismerő memóriajáték, 
szelektív hulladékgyűjtési tudás-
próba, versírás, szókincsbővítő 
játék, sportverseny, ökoactivity, 
drámapedagógiai szerepjáték, 
takarékossági teszt, és még sok 
érdekes versenyfeladat. 
 Az alsó tagozat diákjai év-
folyamonként mesés-bábos elő-
adást hallgathattak meg, mely-
nek segítségével fontos ökológiai 

témákról beszélgethettek. A sok 
okos gondolat, észrevétel azt is 
jelezte, hogy a gyerekeknek van 
ismeretük, véleményük a témá-
val kapcsolatban. A nap további 
részében Öko-Palkó és Öko-Pan-
na kalandjairól meséltek a tanító 
nénik, és sok érdekes, játékos fel-
adatot oldhattak meg a gyerekek. 
A záróakkord mindkét napon az 
öko-divatbemutató volt, amelyen 
ötletes és változatos „ruhakölte-
mények” vonultak fel. A progra-
mot végül az iskola zsibongójában 
elhelyezett kiállítás tette teljessé. 
A tárlaton az erre az alkalomra 
meghirdetett ökoképeslap-készí-
tő pályázatunkra beküldött diák-
munkákat mutattuk be.

Király Márta
szervező pedagógus

ÚJBUDA
gondoskodik róla...

„...hogy mindig tudják ki a gazdim.”
Kötelező 
chip minden 
újbudai ebnek.

...hogy mindig tudják ki a gazdim.”

újbudai ebnek.

Az ön kutyájában van már chip?
További információ: www.ujbuda.hu, 

vagy érdeklődjön állatorvosánál!
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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, szak-
szerű 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.

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

CSATORNAÉPÍTÉS, dugulás elhárí-
tás, víz-, gáz-, fűtésszerelés. Csöpögéstől 
generálkivitelezésig. +36/20/388-3191.

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.

LAKÁSFELÚJÍTÁST, szobafestést, mázolást, ta-
pétázást, burkolást, parkett csiszolást, villanyszere-
lést, gipszkartonozást vállalunk, bútormozgatással 
és fóliatakarással. 260-7534, +36/70/312-7991.

ÜVEGESEK Kft. helyszínen is, thermoüveg, tü-
kör, 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, bur-
kolás, kőművesmunkák anyagbeszerzéssel 
+36/30//306-3337.

ZÁRLAKATOS Gyorsszolgálat! Zárnyitás, 
zárszerelés, rácskészítés, lakatosmunkák, stb. 
+36/30/961-3794.

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

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás. Laminált 
parketta lerakása. Minőségi munka, kedvező 
áron. Szabó Dénes. Tel.: +36/20/928-3562, web: 
http://szabodenes.gportal.hu

FESTÉS, mázolás tisztán, precízen 25% 
árengedménnyel az első 10 megrendelő-
nek. Tartogatunk Önnek két meglepetést! 
+36/30/388-0926.

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

LAKATOS, kovácsoltvas munkák, kerítések, 
korlátok, védőrácsok, zárnyitás. 
+36/20/388-3191.

HÁZTARTÁSI GÉPEK 
HŰTŐGÉP javítás helyszínen. Gyorsszolgálat! 

Mindennap: 7–22-ig, 
+36/20/582-1353, 420-7574.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP 
TÉVÉJAVÍTÁS helyszínen azonnal! 

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

COMPUTERKLINIKA: számítógép javítás, kar-
bantartás, bővítés, vírusirtás, ingyenes kiszállás-
sal. Hívjon bizalommal! +36/30/857-2653.

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

TV-, RÁDIÓ-, magnójavítások Zalai Péter 
okl. elektromérnök, XI., Kamilla u. 3. 319-5762, 
+36/20/968-2527.

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, bú-

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

KERTGONDOZÁST, növényültetést, fűnyírást, 
fakivágást, sövényvágást vállalok, szakértelemmel, 
lélekkel. +36/30/418-6663, gold333@freeamil.hu

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

VÁLLALJUK társasházak közös képviselői 
teendőinek ellátását, a jogi, pénzügyi és mű-
szaki pályázatírási teendők ellátásával, szer-
vezésével. Díjunk bruttó 800 Ft/hó/albetét. 
A 24 órás ügyeleti szolgálat és a könyvelés 
díjával együtt. Érdeklődni: +36/70/933-9330. 
www.ingatlan-kezeles.hu

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

KERT-, TELEKRENDEZÉS, metszés, permete-
zés, favágás, gyepesítés, térkövezés, sziklakertek, 
kerítésépítés, egyéb kertészeti és kőműves mun-
kák! Tel.: 786-5872, mobil: +36/70/422-9445.

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.

PARKETTÁSMUNKÁK, csiszolás, lakko-
zás, PVC, szőnyegpadló, kültéri fa, padlóbur-
kolatok kivitelezése garanciával. Baraha Kft. 
+36/30/933-3026.

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

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

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.

TÁRSASHÁZAK képviseletét, könyvelését, tel-
jes körű ügyintézését, képesítéssel, kivitelezői hát-
térrel vállaljuk. Surrectus Kft. +36/20/931-7244,  
+36/30/412-2062.

ASZTALOS, lakatos munkák készítéstől a 
legkisebb javításig. Mindenre van megoldás. 
+36/20/411-4349, 789-3958.

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

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

KÖLTÖZTETÉS, nehézgépszállítás, lomtalaní-
tás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig, zongora, pán-
célszekrény. Tel.: +36/30/948-2206.

FAKIVÁGÁST (akár alpintechnikával is), bo-
zótirtást, fűkaszálást vállalunk. 
Tel.: +36/70/530-6567.

TÁRSASHÁZAK közös képviseletét vállaljuk, 
tíz éves tapasztalattal, műszaki és jogi háttérrel. 
+36/20/311-0606.

ASZTALOS vállal: ajtó, ablakillesztést, zár-
szerelést, küszöbkészítést, pántok, zsanérok 
cseréjét, mázolást, lambériázást, galériaké-
szítést, bútorkészítést, felszerelést, falfúrást. 
251-9483, +36/20/381-6703.

KÖZÖS képviseletet vállalok, műszaki háttér-
rel, könyvelés visszamenőleg is. T./F.: 209-1997, 
+36/70/215-8217.

BÁDOGOSSZERKEZETEK, cserép, palatetők, 
tetőszigetelések javítása, kerületi építészmér-
nök kisiparostól 1984. óta. +36/20/944-9015, 
06/1/249-2664.

ÉPÜLETASZTALOS és bútorasztalos munká-
kat vállalok garanciával. 
Tel.: +36/20/200-9886.

KÖZÖS képviseletet vállal XI. kerületben csalá-
di vállalkozásként működő Kft. +36/30/944-9077, 
+36/20/580-3170, 203-4137.

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 – gyer-
mek, ifjúsági, felnőtt – a XI., Andor utcában. 
+36/20/218-0316, sziget.bea@gmail.com, 
www.lelekkor.hu

MAUKS DENTAL várja vendégeit. Alsó-felső 
fogsor 70 000 Ft, javítás 3 000 Ft!! Hívjon biza-
lommal: +36/30/935-4395. Budapest, Baranyai 
tér 8. fsz. 4. www.mauksdental.hu

BŐRGYÓGYÁSZAT onkológiai magán-
rendelés, általános és gyermekbőrgyógyászat. 
Bejelentkezés: 466-8328, XI., Bartók Béla 57. dr. 
Bánfalvi

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

ÁLLÁS 
CSALÁDOKHOZ keresünk és ajánlunk, le-

informálható bébiszittereket, idősgondozókat, 
házvezetőket. Micimackó. 205-8700, 243-8280, 
06/20/575-7435.

XI. KERÜLETI ingatlaniroda, tapasztalt, agilis 
üzletkötőket keres. Jelentkezés fényképes önélet-
rajzzal a nagykekseg@t-online.hu e-mail címen.

TÁRSKERESÉS
EZ NEM INTERNET, ez valóság! Fényképes 

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

lózata! Nagy ügyfélkör, nagy esély a társtalálásra! 
R. Zsuzsanna. +36/30/602-0094.

ÜDÜLÉS, TÁBOR
KÜLFÖLDI és belföldi üdülési jo-

gok adásvétel- és bérbeadás közvetíté-
se. Eladná üdülési jogát? Hívja irodánkat: 
769-0114, +36/83/769-110, +36/30/460-5855, 
+36/70/776-0898. www.udulesijoginfo.net

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

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

XI., OZORAI utcában eladó 4 lakásos tár-
sasházban I. emeleti 50 nm-es külön kony-
hás, hangulatos lakás. Saját kerttel. 19,5 M Ft. 
+36/30/251-4000.

XI., BORNEMISSZA utcában eladó, új társas-
házban I. emeleti 45 nm-es reprezentatív lakás 
garázzsal, tárolóval. 19,8 M Ft. +36/30/251-4000.

XI., MAJOR utcában 2008-ban épült társasház-
ban eladó II. emeleti 55 nm-es, nagyon szép lakás 
garázzsal, tárolóval 24,8 M Ft. +36/30/251-4000.

XI., REFERENCIÁVAL rendelkező beruházó, 
Major utcában 7 lakásos társasházat épít, lakások 
kedvező áron leköthetők. +36/30/251-4000. 

BUDAFOKON tulajdonostól eladó, pihenőker-
tes családi ház 26 900 000-ért. Érdeklődni este: 
+36/30/353-6582. Értékesítéséhez keresek ingat-
lanost, ügynököt, jelentkezni sms-ben.

NAGYKOVÁCSI hegyvidéken teraszosított épí-
tési telek eladó 740 nm. +36/20/211-2995.

GARZONLAKÁS eladó a XI. kerület központ-
jában, csendes utcában. +36/20/558-5040.

XI., GALAMBÓC utcában eladó II. emeleti 80 
nm-es, három szobás, külön konyhás + étkezős, 
csendes, világos lakás, 27,5 M Ft. 
+36/30/251-4000.

TÉTÉNYI úton 38 nm-es 1 szobás távfűtéses 
téglalakás 8 800 000-ért eladó. +36/30/922-9053.

TEMESVÁR utcánál 30 nm-es kertre néző, er-
kélyes lakás eladó. +36/30/922-9053.

KAROLINA úton 1 szobás gázkonvektoros la-
kás eladó. +36/30/922-9053.

XXII., JÁTÉK utcában 33 nm-es gázkonvekto-
ros lakás eladó. +36/30/922-9053.

RÓZSAVÖLGYBEN, déli fekvésű 1200 nm-es 
nyeles építési telek eladó. +36/30/922-9053.

ŐRMEZŐ közelében 220 nm-es 2 generációs 
ikerházfél 400 nm-es telken 46 900 000 irányáron 
eladó. +36/30/922-9053.

BANALP Ingatlaniroda keres ügyfeleinek eladó 
lakásokat, építési telkeket. +36/30/922-9053.

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

XI. MADÁRHEGYI, spanyolréti, rupphegyi 
telkek adásvételének közvetítése. Madárhegyi 
Ingatlaniroda. Tel: 249-3006.

DÉLINÉL, várra panorámás IV. emeleti, 36 nm-
es, egyszobás összkomfortos, erkélyes, felújított 
lakásomat 14,8 M Ft-ért eladom, vagy nagyobbra 
cserélem 65 nm-ig. 375-7580, +36/20/441-1449.

ŐRMEZŐN, XI. kerületben eladó 55 nm-es, 5. 
emeleti, 2 szoba hallos + beépített loggiás lakás. 
+36/20/934-6195.

BUDAI lakás haszonélvezeti jogáért + 7 M fo-
rintért elcserélem Keszthelyen, régies hangulatú 
villaházban 60 nm-es öröklakásom, vagy teljes 
áron eladom. Tel.: +36/30/811-1796.

KELENVÖLGYBEN 668 négyzetméteres nyeles 
telek, bontandó, felújítandó kis házzal, 28 millió 
forintért eladó. Tel.: +36/20/362-7985.

XI., HOLDVILÁG utcában 123 mn-es, 3 szo-
ba hallos, teraszos, tehermentes, polgári lakás 
10 nm-es garázzsal eladó. Irányár: 39 M Ft. Tel.: 
+36/30/338-9604. Közvetítők kérem ne hívjanak.

BÉRLEMÉNY  
REGŐS u. 8-13. társasház bérbe ad 36 nm-

es üzlethelyiségeket és 18 nm-es raktárakat. 
Érdeklődni a +36/30/821-3755-ös mobilszámon, 
vagy szerdánként 18–20 h között személyesen a 
Regős 11. IB. irodáján lehet.

KIADÓ XI., Bercsényi utcában 31 nm-es és 43 
nm-es felújított üzlethelyiség. +36/30/482-8466.

ÜVEGESMŰHELY kiadó, Kft-vel együtt eladó, 
33 éve működő tehermentes 144 nm-en, készlettel, 
kisteherautókkal, XI. kerületben +36/30/948-6969.

XI., VILLÁNYI úton 17 nm-es üzlethelyiség 
kiadó. +36/30/400-8965.

EGYEDÜLÁLLÓNAK külön bejáratú lakrész 
kiadó Újbudán. +36/20/374-4762.

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 gaz-
dagréti nyelviskolában. Anyanyelvi tanárok. 
+36/20/354-4879. 

ANGOLUL diplomás anyanyelvű tanártól. 
466-4670, +36/70/240-5206.

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

KEZDŐ és haladó bridzstanfolyamok a belvá-
rosban. Indulás: 2010. március 29-vel kezdődő 
héten. Bővebb információ: 
http://www.bridzsakademia.hu, 
bridzs@bridzsakademia.hu, +36/30/900-0400, 
209-5243.

ANGOLOKTATÁST vállal nyelvvizsgáztató ta-
nárnő, Kelenföldön. 277-9316,  +36/30/350-0554.

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

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

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

RÉGISÉG, KÖNYV 
BODA MŰKERESKEDÉS XI., Bercsényi u. 3. 

keres árverésre kvalitásos festményeket, rajzokat, 
plasztikát, grafikát, bizsukat, bútort, órát régiséget. 
Információ: +36/20/519-0891.

VEGYES
JÓSLÁS! Teljes körű kártyajóslás, megbízható 

jósnőtől. +36/30/443-8288. Várom szeretettel.
BABAKOCSI, nyitott, fekvőre is állítható 

(9 000 Ft.) 786-7178.

KÖZLEMÉNY
A BOGDÁNFY utcai Óvodáért Alapítvány köszö-

netet mond mindazoknak, akik személyi jövedelem-
adójuk 1 %-ával támogatták az intézmény fejlődését. 
A 2009. évi támogatás összege: 627 450 Ft, melyet 
fejlesztő játékokra, eszközökre használtunk fel.
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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

ÉTELKISZÁLLÍTÁS 
HAMAROSAN!!! 
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www.artus.hu11. kerület, Sztregova utca 7.

ARTUS KORTÁRS MŰVÉSZETI STÚDIÓ

 - színház, tánc, képzőművészet, zene -  



PROGRAMOK 11ÚJBUDA 2010. MÁRCIUS 10.

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. SZEPTEMBER 30-ÁIG Iskolánk mú-
zeuma 2010-ben 30 éves.

ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
Gyékényes u. 45–47. Tel./fax: 204-6788 
MÁRCIUS 19. 17.00 Az AKH Festő- és rajzstú-
diójának kiállítás megnyitója. Megtekinthető 
ÁPRILIS 6-ÁIG 10–15 óráig, illetve előzetes 
bejelentkezéssel.

ALMA GALÉRIA
Budai Sport Általános Iskola, Bikszádi u. 11–15. 
MÁRCIUS 16-ÁIG A Jelky András Ruhaipari és 
Művészeti Szki. művészképzés szakos diákja-
inak kiállítása. MÁRICUS 17.–ÁPRILIS 7. Boyer 
Mathieu francia festőművész kiállítása.

BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlékszo-
ba. MÁRCIUS 19. 18.00 A Tavaszi Fesztivál ke-
retében Tuula Wallatsaari finn festőművész-
nő kiállításának megnyitója. Megtekinthető 
ÁPRILIS 10-ÉIG munkanapokon 12–18 óráig, 
szombaton 10–14 óráig.

BUDAI KLUB-GALÉRIA
Budafoki út 9–11.
MÁRCIUS 16. 18.00 Válogatás a rendszerváltás 
óta eltelt időszak nyomtatott kampányanya-
gaiból. A tárlat megtekinthető minden nap 
10–18 óráig.

BMK GALÉRIA
Etele út 55. Tel.: 371-2760
MÁRCIUS 13-ÁIG A XXV. Vizuális Művészeti 
Hónap festészet és szobrászat pályázata 
díjazottjainak kiállítása.
MÁRCIUS 3.–16.: Széll Ferenc, a XXV. Vizuális 
Művészeti Hónap festészet pályázatának 
díjazottja kiállítása. MÁRCIUS 17.–30.: dr. 
Nerhaft Antalné, Fábián András és Molnár 
Tibor, a XXV. Vizuális Művészeti Hónap fotó-
pályázata okleveles pályázóinak kiállítása.

KARINTHY SZALON
Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
MÁRCIUS 12-ÉIG Romvári Márton kiállítása. 
Megtekinthető munkanapokon 11–18 óráig, 
szombaton 10–14 óráig és a rendezvények 

ideje alatt. MÁRCIUS 23.–ÁPRILIS 17. Oláh 
Mara Cigány élet-képek című tárlata a Tavasz 
Fesztivál keretében.

KŐ-TÁR-LAT GALÉRIA 
Cirmos u. 8. 
MÁRCIUS 19. 17.00 Kiss Sándor fotóművész 
„Portré lesen” c. 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 
bejelentkezés alapján. MÁRCIUS 13. 10–17 
Múzeumi Szombat. Gépi szőttes – Textília 
Magyarországról.

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. 
MÁRCIUS 17-ÉIG „In memoriam Vass László” 
Vargay Zoltán intarziakép-kiállítása. A tárlat 
megtekinthető hétköznapokon 10 és 20 
óra között.

SCHEFFER GALÉRIA 
Kosztolányi D. tér 4.
MÁRCIUSBAN Lehoczky Krisztina festőművész 
kiállítása látható.

TETŐ GALÉRIA
Ecsed u. 13. T.: 788-6695
MÁRCIUS 12. 18.00 A Sztereoszkópia c. pályázat 
nyerteseinek térhatású munkáit bemutató 
kiállítás megnyitója. A tárlat megtekinthető 
MÁRCIUS 31-ÉIG hétfőtől péntekig 15–18 óráig.

ÚJBUDA GALÉRIA
Újbuda Polgármesteri Hiv., Zsombolya u. 5. 1. em. 
MÁRCIUS 19. 13.00 Páger László 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

MÁRCIUS 11. 22.00 Real Your Nature – Nosaj 
Thing (USA), Cadik. MÁRCIUS 12. 21.00 
Kistehén, Lucrecia Protellor, DJ Suefo. MÁRCIUS 
13. 21.00 Irie Maffia. MÁRCIUS 14. 22.00 Gregor 
Tresher (DE), Hot X, Kühl, Collins & Behnam.
MÁRCIUS 17. 20.00 NegativeArt bemutatja: 
Combichrist (USA/NO). MÁRCIUS 18. 21.30 The 
Twist, Beat Dis, Cowabunga Go-Go! MÁRCIUS 
19. 21.00 To The Jungle 3 – Otto von Schirach 
vs. 666 Cent (USA / HU), Mirobonics, Cadik, 
Mesterházy. MÁRCIUS 20. Az LB27 jubileumi 
koncertje zenészbarátokkal, meglepetésekkel!
MÁRCIUS 21. 20.00 European Mantra.
MÁRCIUS 22. 20.00 Nimri (ES), Singas Project.
MÁRCIUS 23. 21.00 A Lengyel-Magyar Barátság 
Napja – Zakopower (PL), Zuboly.

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

HÉTFŐ 14.00 Az albertfalvi Vöröskeresztes 
csoport klubnapja, 14.00 Életet az éveknek 
nyugdíjasklub, 16.00 Zeneovi, 19.00 Gesualdo 
Kamarakórus kóruspróba. KEDD 9.00, 9.45, 
10.30 Ringató, 13.00 60+ Gyógytorna 
haladó, 14.00 kezdő, 14.00 AKTK Döngicsélő 
nyugdíjasklub, 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 szenior 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 társastánctanfolyam kezdő, 20.15 
haladó. SZOMBAT 10.00 „Fitt” torna. MÁRCIUS 
17. 9.00, 11.00 Petőfi Sándor: János vitéz, 
16.00 Albertfalva kiváló tanulóinak köszön-
tése, az Albertfalvai Polgárok Köre március 
15-i megemlékezése, 17.00 60+ portré 
pódium, Vendég: Sümegh László a Szent 
Margit Gimnázium nyugalmazott igazgatója. 
MÁRCIUS 20. 19.00 „Western Linedance” 
country táncház. MÁRCIUS 21. 10.30 Keresztény 
játszóház: A kisteknőc története, húsvéti kosár.

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

HÉTFŐ 18.00 Tajcsi csikung.

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM OMIKK
Budafoki út 4-6.

MÁRCIUS 9. 16.00 Előadás a torinói lepelről.

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  
Hastánctanfolyam kezdőknek. 
SZOMBAT 9.00 TeÉrted Akadémia. Tanulási ne-
hézségek javítása Kulcsár-módszerrel, 15.00 
Őszidő Nyugdíjasklub. PÁRATLAN CSÜTÖRTÖK 
15.00 TeÉrted Akadémia. Ingyenes nyelvi tea-
ház angol és német anyanyelvi tanárokkal
MÁRCIUS 12. Szabadegyetem: 17.00 A Lengyel 
Köztársaság, 18.30 Orosz művészet 2.
MÁRCIUS 17. 14.00 Én is állampolgár vagyok! 
– Az érdekérvényesítés. MÁRCIUS 17. 18.00 
Művészet közelről: A nagy magányos 
– Csontváry Kosztka Tivadar. MÁRCIUS 19. 
Szabadegyetem: 17.00 Halics – Galícia, 18.30 
Németalföldi művészet 1. MÁRCIUS 23. 17.30 
Színháztörténeti sorozat: „Totus mundus agit 
historinem”, avagy „Színház az egész világ!” 
Erzsébet-kori színjátszás. Globe színház: 
Shakespeare munkássága. 

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

HÉTFŐ 18.00 Budai tangó. KEDD 19.00 Ceroc 
társastánctanfolyam. SZERDA 18.00 Utolsó óra 
– mezőségi táncház. CSÜTÖRTÖK 9.45 Ringató, 
20.00 Dudás zenészklub. MÁRCIUS 13. 20.00 
Dresch Quartet koncert. MÁRCIUS 19. 21.00 
Juhász Gábor trió. MÁRCIUS 20. 20.00 Buda Folk 
Band koncert és táncház.

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

HÉTFŐ 14.00 Morvai Piroska zenebarátok klub-
ja, 17.30 Hatha jóga, 18.00 Magnósklub.
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 15.00 Nyugdíjas hölgyek 
tornája, 18.00 Klasszikus indiai tánc, 18.00 
Gerinctorna, 19.15 Ír sztepptánc. KEDD 10.0-
0 Yan-xin csikung, 21.30 Szenior társastánc 
18 éves kortól. SZERDA 18.30 Hastánc, 19.00 
Picasso festőklub CSÜTÖRTÖK 17.00 Patchwork 
haladó. PÉNTEK 17.00 Patchwork kezdő. 
SZOMBAT Társastánc 12.00 kezdő, 13.30 hala-
dó, 16.00 14 éves kortól, 13.00 Lágymányosi 
bélyeggyűjtő kör. VASÁRNAP 8.00 Budapesti 
Hobbyklub, 15.00 Nosztalgiaklub. 

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

MÁRCIUS 20. 14.00 Itt a tavasz, nyitni kék 
– tavaszköszöntő irodalmi játékokkal, ovis 
tombolával, kézműves-foglalkozással.

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

HÉTFŐ 10.00 Nyugdíjas angol társalgási klub.
HÉTFŐ 17.30, SZERDA 18.00 Aikido. KEDD 19.30 
Kenpo karate. KEDD 18.00, SZERDA 20.00 Iai 
jutsu. KEDD, CSÜTÖRTÖK15.00 Sakk-klub. SZERDA 

10.00, 10.45 Ringató, 10.00 Nyugdíjas német 
nyelvtanfolyam, 15.00 Kártyaklub. SZERDA, 
PÉNTEK 14.30 Ízületi torna. CSÜTÖRTÖK 19.00 
Kenpo karate. PÉNTEK 16.00 Fashion dance. 
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00 Gazdagréti 
közösségi számítógépes központ. VASÁRNAP 
10.00 Alétheia gyülekezet igehirdetése, 
16.30 Társastánc. MINDEN PÁRATLAN HÉTFŐ 
18.00 Verses-lelkes együttlét. MINDEN UTOLSÓ 
SZERDA 13.30 Egészségklub. MINDEN UTOLSÓ 
CSÜTÖRTÖK 16.00 Gazdagréti „őszikék” nyug-
díjasklub. FEBRUÁR 24. 14.00 Verebes István: 
Színtiszta kabaré c. előadása.

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 17.00 Ötórai tea, 17.20 Corrisus klub. 
CSÜTÖRTÖK 16.00 Balett. CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 
17.00 Festőiskola. PÉNTEK 19.30 Társastánc.
MINDEN MÁSODIK KEDD 14.00 Kelenvölgyi nóta-
kör, 15.30 Kézműves-foglalkozás gyerekeknek.
MINDEN MÁSODIK CSÜTÖRTÖK 16.00 
Horgászklub. MÁRCIUS 14. 16.00 Nótaest.
MÁRCIUS 21. 9.00 Autómodellbörze.

MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA 
Magyar Tudósok körútja 1.

MÁRCIUS 20. 18.30 Solymárí Szokolay Bálint 
Nőikar, Spielenberger: Officium missae, 
Pergolesi: Stabat Mater. MÁRCIUS 21. 11.30  
Guido Kamarakórus, Palestrina, P. Vinci nagy-
böjti kórusművek.

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

MÁRCIUS 20. 10.00 Stróbl városnézés 

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 Szeniortorna. KEDD 19.00 
Callanetics. KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00 Callanetics, 
10.30 Tarka Színpad, 15.00 Fogyasztóvédelmi 
tanácsadás, 15.00, 16.00 HipHop, 17.15 
Törpördög tánctanoda kezdő, 18.00 haladó. 
SZERDA 10.00 Hastánc, 16.00 Ezüstklub, 16.00 
Sakk- és kártyaklub, 16.00 Balettiskola 9–13 
éveseknek, 19.00 Pingpongklub. CSÜTÖRTÖK 
19.00 Karate. PÉNTEK 18.00 Pingpongklub. 
SZOMBAT 9.00 Commedia 2000 Diákszínpad. 
VASÁRNAP 8.00 Katolikus szentmise, 19.00 
„Goldance” tánciskola. HÉTFŐ–PÉNTEK 10.00–
18.00-IG Net-kuckó e-Magyarország pont. 

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

MÁRCIUS 13. 19.00 „A zene, a zene, az va-
gyunk…” – Déjá Vu Társulat 

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

MÁRCIUS 10.18.00 Ásványbarátkör klubnap. 
MÁRCIUS 17. 18.00 Ásványbarátkör. MÁRCIUS 
18. 17.00 Csapody Vera Növénybarátkör.  
MÁRCIUS 22. 18.00 Gombászklub. 
Kiállítás: Öveges József-emlékterem 

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. 
MÁRCIUS 14.00 Családi vasárnap: dr. Csepregi 
Zoltán rektor prédikál és előadást tart Lutherról.

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
Susulyka utca 240. Tel.: 249-8101, 06/30/660-9050
Karinthy F. út 5. I. em. 10. Tel.: 06/30/660-9050

MÁRCIUS 13. 6.30 Satkarma. Testi tisztító 
gyakorlatok. MÁRCIUS 20. 9.00 Felkészülés 
a halálra és az életre. MÁRCIUS 20., 27. 15.00 
Meditációoktatás. 
Keleti Kulturális Központ: MÁRCIUS 15. 17.15 
Fokozatos út a megvilágosodáshoz. 
MÁRCIUS 17., 31. 18.00 Éberség-meditáció. 
Meditációoktatás kezdőknek. MÁRCIUS 19. 
18.00 Filmklub. Sámánösvényen – Schmidt 
Éva néprajzkutató üzenete. 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-ma-

ma klub. PÉNTEK 17.00 Ifjúsági bibliaóra 12–
18 éveseknek. MINDEN 2. KEDD FELVÁLTVA 16.00 
Bibliaóra a nyugdíjasházban (Gazdagréti tér 
4.), illetve nyugdíjasklub a templomban.

GELLÉRTHEGYI PÁLOS SZIKLATEMPLOM
Bejárat a Kelenhegyi út felől

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

HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ 
Szüret utca 19. Ménesi u. sarok

SZOMBAT 9.30 Bibliatanulmányozás, 11.00 
Istentisztelet.

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

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

KELENFÖLDI EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZET
Etele út 55. Tel.: 203-4642 vagy +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, gyermek 
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 párhuza-
mosan gyermekfoglalkozás.

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

SZERDA 10.30 Bibliaóra. MINDEN VASÁRNAP 
10.30 Református istentisztelet.

MAGYARORSZÁGI MUSZLIMOK EGYHÁZA
Sáfrány u. 43.

SZOMBAT 15.00 Kérdések és válaszok. Kötetlen 
beszélgetés az iszlámról.

ARTUS STÚDIÓ
Sztregova u. 7. T.: 204 3755 
MÁRCIUS 13. 20.00 Kérész Művek /II. 
– Performanszkocsma. 
MÁRCIUS 17., 18. 20.00 Szélé.

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.
MÁRCIUS 10. 14.30 A fűszermadár. MÁRCIUS 
15. 15.00 A fűszermadár. MÁRCIUS 17. 10.00 
A tücsök és a hangyák. MÁRCIUS 17. 19.00 
Szeretem a feleségem. MÁRCIUS 21. 10.30 
Sampucli az irigy perselymalac, avagy  az ár-
va nagyanyó. Nyilvános főpróba. MÁRCIUS 21. 
14.30 Sampucli az irigy perselymalac, avagy  
az árva nagyanyó. Bemutató. 

MU SZÍNHÁZ
Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
MÁRCIUS 10., 11. 20.00 Nagy Andrea: 
Silentium. MÁRCIUS 12., 13. 20.00 Gergye 
Krisztián Társulata: a Szatír. MÁRCIUS 15. 
15.00 Terra Incognita (2. rész) – Hollandia. 
MÁRCIUS 16. 20.00 Neptun Brigád: Segi 
Belbel:Toszkána. MÁRCIUS 19., 20. 20.00 
Természetes Vészek Kollektíva: Jom &Terry 

SZÍNHÁZAK

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

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

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
Menyecske u. 16. Tel.: +36/30/973-5708 

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 szentol-
vasó 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 MÁSODIK SZERDA 19.30 Bibliai 
elmélkedések (Szent István-ház). 
MÁRCIUS 12. 18.30 Keresztút. 
MÁRCIUS 14. Nagyböjt 4. vasárnapja. 
MÁRCIUS 19. Szent József, a Boldogságos 
Szűz Mária jegyese ünnepe. 18.30 Keresztút. 
MÁRCIUS 21. Nagyböjt 5. vasárnapja, országos 
gyűjtés a Szentföld javára.

variációk. MÁRCIUS 21. 20.00 Budbudās at 
Solstice. MÁRCIUS 22. 20.00 Tünet Együttes: 
Olyan furcsa vagy ma / Lomtalanítás – szóló.

KARINTHY SZÍNHÁZ
Bartók B. út 130. T.: 203-8994
MÁRCIUS 11., 14., 22. 19.00 A Bermuda 
háromszög botrány. MÁRCIUS 12., 20. 19.00 
Hat celeb keres egy szorzót. Verebes-kabaré. 
MÁRCIUS 13. 19.00 Tanner John házassága. 
MÁRCIUS 14. 15.00 A Bermuda háromszög 
botrány. MÁRCIUS 15., 18. 19.00 Büszkeség 
és balítélet. MÁRCIUS 17. 17.00 Árvácska. 
MÁRCIUS 19. 19.00 A Napsugár fiúk. MÁRCIUS 
21. 13.00 Tisztelt ház.

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
MÁRCIUS 10. 20.30, 11. 19.00 Jean -Paul 
Sartre: Az Ördög és a Jóisten. MÁRCIUS 12. 
19.00 Kompánia Színházi Társulat: Marlon és 
Marion. Az előadás után beszélgetés a szer-
zővel. MÁRCIUS 13. 19.00 Kompánia Színházi 
Társulat: Othello kommentárok. MÁRCIUS 14. 
19.00 Kompania Jazz Est. MÁRCIUS 16., 17., 18. 
20.00 Pintér Béla és Társulata: Kórház Bakony.

Újbuda Önkormányzata  immár negyedik alkalommal, 2010-ben is szeretné 
köszönteni azon polgárait, akik legalább fél évszázada élnek, dolgoznak a ke-
rületben, 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:

A JELENTKEZŐ ÉRTESÍTÉSI CÍME:

A jelentkező esetleges e-mail címe (ha van):

A JELENTKEZŐ TELEFONSZÁMA/EGYÉB ELÉRHETŐSÉGE:

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

1. Házassági évforduló:

     A házastárs neve:

    Házasságkötésének éve: 

2. Képesítése

     Képesítés típusa:

     Szerzésének éve:

3. A kerületben él:

     Költözésének éve:

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

A jelentkezés dátuma:

Aláírás (postai jelentkezés esetén):

Elektronikusan a www.ujbuda.hu oldalon keresztül lehet jelentkezni, vagy e-mailben az 
evtizedek2010@ujbuda.hu címen az alábbi kérdések megválaszolásával!

Kérjük, hogy jelentkezésüket legkésőbb 2010. július 15-éig az alábbi kérdőív kitöltésével 
juttassák el a következő címre:

ÉVTIZEDEK ÚJBUDÁN 
Újbuda Önkormányzata – Sajtóosztály, 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.

Évtizedek Újbudán
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