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írásunk a 8. oldalon

Internet időseknek
Idén több mint kétszázan jelent-
keztek, így összesen hét csoportot 
kell indítani. A hatvan fölöttiek új 
típusú aktivitásának része a rend-
szeres jelenlét a neten.

cikkünk a 9. oldalon

A kapitány jelenti
33,47 négyzetkilométer 140 ezer 
lakóval, a kerületben dolgozók-
kal és átmenő forgalommal – erre 
a városrészre kell vigyáznia közel 
300 rendőrnek Újbudán. 

írásunk a 8. oldalon

Azt mondják, a hét veszélyes szám. 
A kapcsolatokban a hetedik év a 
kritikus. Újbudán hét éve különle-
ges színház született, amely köszö-
ni, egyre jobban van.

7 éves a Tarka Színpad

A Római Katolikus Egyház úgy tartja, 
hogy a nagyböjt rendkívül alkalmas idő-
szak lelkünk tisztulására és megújítására, 
valamint testünk megerősítésére. Az egy-
ház kiemelten ajánlja az imádságos élethez 
való visszatérést, a test és lélek harmoni-
kus kapcsolatának visszaállítását. A böjt 
kifejezi a megtérést önmagunkhoz, Isten-
hez és a felebaráthoz. A nagyböjt idősza-
ka számos lehetőséget kínál a hívő ember 
számára, hogy megtudja hogyan kerülhet 
közelebb Teremtőjéhez, ezáltal szentebb 
kapcsolatba környezetével. 
 A nagyböjt az imádság, az engeszte-
lés, az önmegtartóztatás időszaka. Egy 
igazán őszinte és szeretet-, szerelemteljes 
kapcsolatban mindkét fél állandóan a 
másikra gondol, tekintete előtt folyama-
tosan társa lebeg. Isten és ember kapcso-
latát az Atya részéről a meg nem szűnő 
szeretet és odafigyelés jellemzi. Állandó a 
törődés, a kéznyújtás és a felemelés. Mit 
tehet az ember ebben a kapcsolatban? 
Nem mást, mint próbál folyamatosan 
Isten jelenlétébe helyezkedni. Keresi a 
kapcsolatot az Atyával, amire a legalkal-
masabb forma az imádság.   
 Imádság. Bárhol és bármikor. A temp-

lom csendjében az Eucha-
risztia mellett, a város za-
jában, az otthon magányá-
ban, az erdő tisztaságában, 
reggel és este. Mindig. Ter-
mészetesen, ahogy Jézus 
is elvonult tanítványaival 
egy nyugodt helyre, a hí-
vő ember imád-
ságos fejlődése 

szempontjából 
a legalkalma-
sabb az Ol-
táriszentség 

közelsége. 
  A ró-

zsafüzér óriási titok és lelki ajándék, mely 
megmutatja Isten emberek iránti végtelen 
szeretetét: istenanyának egyszerű lányt 
választ, egyszülött fiát a bűnök bocsána-
tára ajánlja, majd feltámasztja a halottak 
közül. Ha az imádkozó ember saját ma-
gának biztosít időt a szentolvasó titkainak 
átelmélkedésére, bizony mélyebb isten-
kapcsolata alakul ki. 
 Vajon honnan beszélünk, amikor 
imádkozunk? Saját gőgünk és akaratunk 
magasából, vagy az alázatos és töredelmes 
szív mélységeiből? Aki magát megalázza, 
az fölmagasztaltatik. Az alázat az imádság 
alapja, és egyben minden más erény leg-
szilárdabb alapja is. Az egyik legnagyobb 
erény, amikor a „por”, az ember meghajol 
a Jóisten előtt. 
 Az alázat szó hallatán sok ember 
rosszra gondol: gyávaságra, megalku-
vásra, alávetettségre, megalázkodásra. A 
szó igazi értelme azonban sokkal inkább 
társunk értékeinek felismerését és mások 
– az Atya – nagyságának tiszteletét rejti. 
Az alázat a maradandó, örök értékek fel-
karolását és kialakítását jelenti. A megal-
kuvó és megalázkodó ember rendszerint 
a jelen problémáit bújja, míg az alázatos 
ember mindig előre tekint, és a megol-
dást keresi. 
 A nagyböjt az önmegtartóztatás idő-
szaka is. A testi vágyak csökkentése erősíti 
a lelket. 
 A sátán a rabságot, míg Isten a végte-
len szabadságot kínálja fel. A lelki ember 
folyamatosan belső küzdelemben áll tü-
relmetlenségével, veszekedő hajlamaival, 
szeszélyeivel. Kedélyvilágát gondosan fi-
gyeli, edzi és neveli, az önmegtartóztatás 
által a kegyelmeknek készít helyet. Az ön-
megtagadás által az ember lelkileg erősebb 
lesz, a mindennapokban, kötelezettsége-
iben és a munkában jobban helyt áll, így 
hasznosabb része lesz a társadalomnak, az 
egyházközségnek, a családjának.

A böjti idő különösen nagy ajándéka 
és figyelmeztetése az Atyának, hogy 
éljünk az imádság, az alázat és az ön-

megtagadás lehetőségeivel! Krisztus 
azért jött a világba, hogy megváltsa 
az embereket és szabaddá tegye a 

bűn szolgaságából.
Ozsváth Kálmán

Nagyböjti gondolatok

Újbuda Önkormányzata hagyomány-
teremtő céllal 2010. március 8–12. 
között második alkalommal szervezte 
meg nők napja alkalmából a nők 
hetét, melynek programjain közel 
ezer hölgy vett részt. 

Az önkormányzat vezetése a hivatalban 
dolgozó hölgyeknek – akik idén is napi két 
óra munkaidő-kedvezményt kaptak aján-
dékba – külön kulturális és sportprogram-
mal is kedveskedett. A hivatal nődolgozó-
inak több mint fele élt is a lehetőséggel, és 

A nők hete Újbudán
Közel ezer hölgy vett részt a programokon

Imádság bárhol, bármikor

Jézus mondta: 
„Ahol ugyanis ketten vagy hár-
man összegyűlnek az én nevem-

ben, ott vagyok közöttük.”

Egy, a BAH csomópont közelében lévő 
Budafoki úti társasházban néhány hét-
tel ezelőtt egy fiatal férfi végső elke-
seredésében le akart ugrani a legfelső 
emeletről. A pánikba esett édesanya 
az épületben lakó Kubina Istvánhoz 
csöngetett be segítségért. Az Öt-ház 
Polgárőr Egyesület tagjaként dolgozó 
idős férfi megakadályozta a fiatalem-
ber öngyilkossági kísérletét. A polgár-
őr tettét a napokban elismerte Újbuda 
Önkormányzata.

– A férfi édesanyja jajveszékelve rohant 
hozzám, hogy a fia, aki hosszú ideje nem 
kap munkát, és nem tudja eltartani két-
gyermekes családját, kétségbeesésében 
kést fogott maga ellen – számolt be az eset 
részleteiről Kubina István. Mire a házban 
lakó idős polgárőr a helyszínre sietett, a 
kést már elvették az erősen ittas állapot-
ban lévő férfitől, aki azonban ekkorra már 
kilépett az emeleti folyosó korlátja elé, és 
leugrással fenyegetőzött. – Nyugodt ma-

radtam, és beszélgetni próbáltam vele. A 
fiú szép lassan megenyhült, és visszalépett 
a folyosóra. Azonban rögtön elbotlott, és 
heves rosszullétre, zsibbadásra, légszomjra 
panaszkodott. Segítettem megnyugtat-
ni, és légzőgyakorlatot végeztettem vele 
– mesélte a polgárőr. 
 Nem sokkal ezután a rendőrök is 
megérkeztek, és elszállították a fiatalem-
bert. – Három nappal később, mikor ha-
zajött, első dolga volt, hogy bekopogjon 
hozzám, és megköszönje a segítséget. Én 
csak azt szeretném, ha tényleg kaphatna 
valami munkát ez a jobb sorsa érdemes 
ember – tette hozzá az életmentő lakó. 
Az önkormányzati vezetés később meg-
hívta a polgárőrt a hivatalba, hogy Fodor 
Vince alpolgármester társaságában meg-
beszéljék az eset tanulságait. A találkozó 
végén a XI. kerület Közbiztonságáért 
Közalapítvány a hősies és bátor maga-
tartásáért pénzjutalomban részesítette 
Kubina Istvánt.

T. D. Kubina István

Életet mentett a polgárőr szomszéd
Az Önkormányzat elismerte a hősies cselekedetet

Olimpiai bajnokunk, Horváth Gábor is virággal kedveskedett a kerületi nőknek

ingyen tornázhatott, valamint a Cinemacity 
Allee-ban megnézhette a Szinglik éjszakája 
című filmet. A nők hetén minden korosz-
tály megtalálta a számára érdekes és szóra-
koztató kikapcsolódási lehetőséget. 
 Hétfőn a Hot Jazz Band koncertjén 
több száz idős és fiatal hallgatta, néha 
táncra is perdülve, az ismert klasszikus 
slágereket, miközben ismert sportolók 
köszöntötték őket egy-egy szál fréziával. 
Kedden 60 éven felülieknek szóló kedvez-
ményes internetes tanfolyamok indultak. 
Gazdagréten a 15 fős csoport tagjai első-
sorban hölgyek voltak. 
 Szerdán az Allee Libriben Vass Vi-
rág nagy sikerrel dedikálta Vulevu című 
könyvét. Csütörtök délelőtt pedig az első 
száz szerencsés 60+ programban részt 
vevő hölgy az Egyszerűen bonyolult című 
filmvígjáték népszerű színészeinek fer-
geteges játékán derülhetett, majd Endrei 
Judittal „Nőnek lenni korhatár nélkül” 
témában osztották meg gondolataikat és 
beszélgettek aktuális nőkérdésekről. 

Huszárok a 
Móriczon

A március 15-i megemlékezések látványos – és a gyerekek körében is 
nagyon népszerű – színfoltjai voltak azok a lovasszobrok, amelyeket 
a forradalom különböző huszárezredeinek katonáiról mintáztak, és a 
főváros több pontján, köztük a körtéren állítottak fel.

Milyen legyen az új Gomba? Ön dönt!

Szavazzon a helyszínen, vagy a www.ujbuda.hu-n!
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17-től 18 óráig tart fogadóórát az MSZP 
kerületi irodájában (Mérnök u. 40.).
DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ, 15. VK.) ország-
gyűlési képviselő minden hónap első 
és harmadik csütörtökén tartja foga-
dóóráját 17–18 óráig a KDNP-irodá-
ban (Karinthy F. út 9.). Ha szeretne 
rendszeres, elektronikus képviselői 
hírlevelet kapni, küldjön egy e-mailt az 
ujbuda@fidesz.hu címre!
BALÁZS GYÖRGY (MSZP) önkormányza-
ti képviselő minden hó 2. csütörtö-
kén a Csíki-hegyek Utcai Általános 
Iskolában 17–19 óráig és minden hó 4. 
csütörtökén a Kaptárkő u. 8. szám alatt 
17–19 óráig tart fogadóórát. 
DR. SCHNELLER DOMONKOS (FIDESZ) önkor-
mányzati képviselő minden hónap 2. 
és 4. hétfőjén tartja fogadóóráját 16 
és 17.30 óra között a Bethlen Gábor 
Általános Iskolában (Bartók Béla út 
141.).
DR. SURÁNYI ILONA (FIDESZ) önkormányza-
ti képviselő minden hónap harmadik 
hétfőjén tartja fogadóóráját 16–18 órá-
ig páratlan hónapban a Dayka Gábor 
utcai Óvodában, páros hónapban a 
Zólyomi úti Óvodában. Tel.: +36/20/
472-3137, e-mail: suranyiilona@t-
online.hu.
SZABÓ VILMOS (MSZP-LISTA) március 30-án 
(kedd) 17 órakor tartja fogadóóráját, a 
Bartók B. út 19. sz. alatti helyiségben 
(bejárat a Mészöly utcából).
DR. BÁCS MÁRTON alpolgármester hon-
lapja: www.bacsmarton.hu.

A XI. KERÜLETI MSZP PROGRAMJA 
Helyszín: Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806 
ez egyben a 16-os sz. országgyűlési vá-
lasztókerület választási irodája.
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 10–
17 óráig, pénteken 10–13 óráig.
Állandó programok:
Minden hónap első szerdáján 17 órá-
tól jogi, munkaügyi-munkajogi; adó,-
könyvvezetési és vállalkozási; lakás-
építési, -vásárlási, -felújítási ügyekben 
ingyenes tanácsadás.
15-ös sz. országgyűlési választókerü-
let választási irodája. Helyszín: 1114 
Bartók Béla út 19. (bejárat a Mészöly 
u. felől). Tel.: 466-6235. Nyitva tartás: 
csütörtök 16–18 óráig.
17-es sz. országgyűlési választókerü-
let választási irodája. Helyszín: 1118 
Kaptárkő u. 8. Tel.: 247-1711. Nyitva 
tartás: hétfőn 16–19 óráig, csütörtökön 
16–19 óráig.

A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
Helyszín: Fidesz-iroda, Budafoki út 9–
11. Tel.: 209-3439 vagy a 20/471-4972. 
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 
10–18, pénteken 11–17 óráig. Minden 
hónap első és utolsó szerdáján 15–17 
óráig munkaüggyel, tb-vel, gyeddel, 
gyessel, adózással, nyugdíjazással kap-
csolatos tanácsadás. Dr. Oláh András 
ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart 
kedden 15–17 óráig. Minden hétfőn 
14 órától táplálkozási tanácsadás. 
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.  
Hétfőnként díjmentes lakáshitel és be-
fektetési tanácsadás magánszemélyek-
nek 17–18 óra között, Rozgonyi György 
pénzügyi tanácsadó 06/20/958-6769. 
Bővebb info: www.kiado.hu. 
Minden szerdán 10 órától kismama-
torna „Kötődően nevelő” anyukák ré-
szére.
Program:
Március 26-án 17 órakor közéleti 
est. Vendég: Pállfy István újságíró. 
Házigazda: dr. Rétvári Bence ország-
gyűlési képviselő, a 15. vk. jelöltje.
Április 6-án 15 órától egészségügyi 
nap: ingyenes vércukor- és koleszterin-
mérés, orvosi tanácsadással. Vendég: 
dr. Eőry Ajándok természetgyógyász. 
Házigazda: dr. Rétvári Bence ország-
gyűlési képviselő, a 15. vk. jelöltje.

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 

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).

  

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.) március 
25-én (csütörtök) 17 órakor tartja fo-
gadóóráját a Kaptárkő u. 8. sz. alatti 
helyiségben.
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) képviselő 
minden hónap első péntekén 17-től 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) képviselő 
minden hónap első keddjén 17 óra-
kor tartja fogadóóráját a kerületi 
Fidesz gazdagréti irodájában, a Regős 
utca 13.-ban.
LAKOS IMRE alpolgármester. Alpolgár-
mesteri fogadóóra: minden hó-
nap harmadik szerdáján 16–17 
óráig a Polgármesteri Hivatalban 
(Zsombolyai u. 5.). Erre bejelentkezés 
az Igazgatási Csoportnál személye-
sen, vagy a 372-4577-es telefonszá-
mon lehet. Önkormányzati képvise-
lői fogadóóra: minden hónap utolsó 
szerdáján 17 órakor az Albertfalvi 
Közösségi Házban.
MOLNÁR GYULA (MSZP, 16. VK.) országgyű-
lési képviselő március 11-én és 25-én 

Képviselői fogadóórák, 
programok

Az egészségügy területén dolgozók 
közül is számosan részesültek állami 
kitüntetésben március 15-e alkalmából. 
Az Újbudán tevékenykedők közül prof. 
dr. Debreczeni Loránd, a Szent Imre 
Kórház központi laboratóriumának 
vezető főorvosa Semmelweis-díjat 
kapott, valamint miniszteri dicséret-
ben részesült dr. Hajós Éva kerületi 
tisztifőorvos és dr. Jámbor Zoltán, a 
Szent Imre Kórház foglalkozás-egész-
ségügyi orvosa.

Dr. Debreczeni Loránd egyetemi magánta-
nár, a Fővárosi Önkormányzat Szent Imre 
Kórház Központi Laboratórium osztályve-
zető főorvosa több évtizeden keresztül vég-
zett, kimagasló szakmai munkásságának, a 
laboratóriumi diagnosztika területén vég-
zett kiemelkedő szakmai tevékenysége elis-
meréseként részesült Semmelweis-díjban.  
 Dr. Debreczeni Loránd orvosprofesz-
szor 1939-ben született Debrecenben, 

tanulmányait is a hajdúsági megyeszék-
helyen végezte. A Fazekas Mihály Gim-
náziumban eltöltött éveket követően or-
vosi diplomáját 1963-ban szerezte meg a 
Debreceni Orvostudományi Egyetemen.  
 Munkahelye 1992 óta a Szent Imre 
Kórház, ahol a központi laboratórium ve-
zető főorvosaként dolgozik. Előtte közel 
két évtizedet töltött az Országos Korányi 
TBC és Pulmonológiai Intézetben, szin-
tén osztályvezető főorvosként, 1964–75-
ig a Semmelweis OTE II. sz. Belklinika 
Laboratóriumának tudományos főmun-
katársa volt. 
 1992-től érdeklődési területe a labo-
ratóriumi minőségbiztosítás, különös 
tekintettel az európai szabványok ma-
gyarországi alkalmazására, valamint 
a kórházi (laboratóriumi) információs 
rendszerek.
 Az Országos Korányi TBC és 
Pulmonológiai Intézetben in vivo és in 
vitro módszerekkel tanulmányozta a 

Hajós Éva és Jámbor Zoltán miniszteri dicséretben részesült 

Debreczeni Loránd professzor  
Semmelweis-díjat kapott

Új képviselő került a testületbe, kiigazí-
tották a háziorvosi körzeteket, könnyí-
tették a segélyek jövedelmi feltételeit, 
elindítják a BME sporttelep megvéte-
lének folyamatát. Egyebek mellett 
ezekben a kérdésekben döntött már-
ciusi ülésén Újbuda képviselő-testülete.

Gógl Álmos külföldi elfoglaltsága miatt 
lemondott testületi tagságáról, helyére az 
MSZP frakciójába Molnár Sándor került. 
Az ülés elején a képviselők alapos mérlege-
lés után elfogadták a rendőrség, a tűzőrség 
és a közterület-felügyelet beszámolóját az 
elmúlt évről. Balázs Norbert kerületi rend-
őrkapitány elmondta, hogy Újbuda a har-
madik legtöbb intézkedést igénylő kerület. 
A kapitány szerint sokat segít a munkában 
a hamarosan bővülő térfigyelőrendszer, 
azonban a központi források nem elegen-
dők az ideális kapacitáshoz. A BRFK pél-
dául dologi kiadásokra az 1998-as keret 
felét költheti 2010-ben.
 A képviselők elfogadták a háziorvosi 
és fogászati ellátás körzeteinek kiigazítását, 
így a körzethatárok a lakók számával ará-
nyosan átrendeződnek.
 A változatlan nyugdíjminimum, ugyan-
akkor a nyugdíjak, valamint a minimálbér 
emelkedése miatt korrigálni kellett a rászo-
rulók segélyezésének jövedelmi feltételeit. 
Például az átmeneti segély, a helyi lakásfenn-
tartási támogatás és a rendkívüli gyermekvé-
delmi támogatás esetében a jövedelemhatár 
57 ezer forintról 60 ezer forintra emelkedett. 
 A képviselő-testület felhatalmazta a 
polgármestert arra, hogy kezdje meg a Bu-

dapesti Műszaki Egyetem Hauszmann 
Alajos utcai sporttelepe megvásárlásának 
előkészítését. Az ülésen jelen volt Andor 
György, a BME rektorhelyettese, aki be-
számolt arról, hogy az egyetem számára 
sürgős, hogy az adás-vétel mielőbb lebo-
nyolódjék, mert az egyetemi sport ügyét 
rövid időn belül szeretnék rendezni a 
Bertalan Lajos és a Bogdánfy utcai sport-
létesítmények fejlesztésével.
 A testület jóváhagyta az Önkor-
mányzat új Környezetvédelmi Program-
ját, amely egyebek mellett a zöld területek 
védelmére, a szelektív hulladékgyűjtés 
bővítésére, a védelemre szoruló tájegysé-
gekre, a környezetkímélő energiafelhasz-
nálásra és a környezettudatos nevelésre 
koncentrál.

Bővült a támogatottak köre
Újbuda átveszi a BME sporttelepet, hamarosan kezdődhetnek a fejlesztések

Újbuda Önkormányzatának központi 
megemlékezését a Csíki-hegyek Utcai 
Általános Iskolában tartották. Az 
1848-as forradalom és szabadságharc 
emlékére a diákok ünnepi műsorral 
készültek, a rendezvény végén pedig 
kiosztották a kerületben végzett 
kiemelkedő társadalmi tevékenységért 
járó Pro Communitate Díjakat.

Az iskola diákjai 1848. március 15-e forra-
dalmi eseményeit elevenítették fel, műsoru-
kat versekkel, filmbejátszásokkal, rövid etű-
dökkel színesítették. Később Molnár Gyula 
polgármester mondott beszédet, majd át-
adta a díjakat. Ugyanis az Önkormányzat 
minden évben a március 15-i nemzeti ün-
nep alkalmából Pro Communitate Újbuda 
Díjakat adományoz. Az elismerés annak 
adható, aki a kerületi polgárok szellemi és 
anyagi javainak gyarapítása érdekében ki-
magasló társadalmi tevékenységet végzett. 
 Újbuda képviselő-testülete 2010-ben 
Pro Communitate Újbuda kitüntetésben 
részesítette Törökné Jordán Katalint, a 
Szentimrevárosi Egyesületben végzett ki-
emelkedő szakmai és közösségi tevékeny-
ségéért. A díjat Kiss Rezső és Patkós István 
is átvehette. Ők Lágymányoson és környé-
kén végeztek elismerésre méltó közösség-
építő munkát.

T. D.

Átadták a Pro Communitate Díjakat
Március 15-e Újbudán

A képviselők egyhangúlag megszavazták, 
hogy a Bárdos Lajos Általános Iskola és 
Gimnáziumban a következő tanévtől be-
vezessék a két tannyelvű oktatást.
 A testületi ülés után az ellenzék kez-
deményezésére összehívott rendkívüli 
testületi ülés határozatképtelenség miatt 
elmaradt, mivel a szocialista és SZDSZ-
es képviselők nem jelentek meg az ülésen, 
lapunk úgy tudja azért, mert elvi kifogá-
suk volt a téma újbóli napirendre vételé-
vel kapcsolatban. A Budaörsi út–Bajmóci 
utca–Holdvilág utca által határolt terület 
szabályozási tervét így most sem vonták 
vissza, ami lehetővé teszi, hogy a jövőben 
ezen a területen egy iszlám kulturális és 
vallási központ épüljön. 

V. K. – P. T.

hörgő neurohumoralis szabályozását. A 
nyolcvanas–kilencvenes években több ku-
tatási téma irányítója volt. 1998–2002-ig 
a Magyar Orvosi Kamara dél-budai szer-
vezetének alelnöke, majd öt évig elnöke. 
2006-ban Pro Sanitate kitüntetést kapott, 
hobbija a komolyzene.
 A kerületben az egészségügy területén 
dolgozók közül egészségügyi miniszteri 
dicséretben részesült eredményes, példa-
mutató tevékenysége elismeréseként dr. 
Hajós Éva, az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat XI-XXII. kerületi 
Intézetének tisztifőorvosa.
 Szintén egészségügyi miniszteri di-
cséret illette dr. Jámbor Zoltánt, a Fővá-
rosi Önkormányzat Szent Imre Kórháza 
Foglalkozás-egészségügyi Szolgálatának 
vezetőjét, aki a H1N1 influenzajárvány 
elleni védekezésben kifejtett kiemelkedő 
tevékenységéért vehette át az elismerést a 
nemzeti ünnep alkalmából. 

R. M.

KITÜNTETÉS
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megkérem Őrmező lakosságát, hogy 
adójuk egy százalékával idén is segít-
senek városré szüknek. Az egy százalék 
valahová biztosan kerül, hogy dönt-

sünk arról, mi legyen az a hely, nekünk 
semmibe sem kerül. Sokat jelent azon-
ban azoknak, akik részesülnek ebből a 
támogatásból. Személyesen nem ismer-
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Junghausz Rajmund önkormányzati 
képviselő két évvel ezelőtt azt kezde-
ményezte, hogy az Őrmezőn élők, vagy 
az ott dolgozók adójuk egy százalékát 
Őrmezőnek ajánlják fel. A képviselő 
meglepő kérését sokan teljesítették.

Meglepő és figyelemfelkeltő a szlogen, amivel most 
tavasszal előállt, némi magyarázatot azért igényel. 
Sokan látták már a mozikban a legújabb 
kasszasikert, az Avatárt. A mesés történet-
ben vannak nagy igazságok és figyelemre 
méltó üzenetek. A képzeletbeli helyen ta-
lált civilizáció egyik különlegessége, hogy 
köszönésként nem azt mondják, hogy jó 
napot, hanem azt, hogy „látlak téged”. 
Tehát nemcsak nézlek, de látlak is: látom, 
hogy jó vagy, látom, hogy egyformán gon-
dolkodunk, látom, hogy azonos az érték-
rendünk, látom, hogy van miért szeretni. 
Más szövegösszefüggésben a szeretet és a 
köszönet kifejezése ez a két szó.

Mi az összefüggés az Avatar és Őrmező között?

Az iménti gondolatsor jutott az eszem-
be, mikor elhatároztam, hogy ismét 

jük azt, akihez végül a segítség érkezik, 
és ő sem ismer minket, akik adunk, de 
mégis – „látjuk egymást”. Szóval így je-
lenik a mesés történet egyik fontos üze-
nete Őrmezőn. 

Vannak kimutatható eredményei a tavalyi és a 
tavaly előtti hasonló akciónak? 

Amikor először kezdeményeztem, hogy az 
adók felajánlható egy százalékát, aki csak 
teheti, adja Őrmezőnek, bíztam abban, 
hogy sokan megértik az üzenetet. Nem 
túlzás azt mondani, hogy a kezdeménye-
zésből szinte mozgalom lett, és ahogyan 
Makrai Rita, a Mórusz Szent Tamás Ala-
pítvány nevében éppen az év végi Weiner 
iskola által rendezett ünnepségen mondta, 
látványos volt, mennyivel több pénzből 
tudtak az őrmezői intézmények gazdál-
kodni. Ez egyfajta összefogás volt: nem 
vonultunk közösen az utcára, de valahogy 
mégis megfogtuk egymás kezét, és itt, Őr-
mezőn elértünk valamit. És persze erre a 
kézfogásra idén is szükség lesz. 

Tehát idén újra megpróbálja, hogy az egy százalék 
itt maradjon. De mégiscsak nehéz ez, hiszen annyi 

Jótékonyság: egy százalék Őrmezőért
„Látlak téged”

Közeledik a nyár, a táborozások ideje. Idén is lesz 
lehetőségük az intézményeknek táboroztatási 
támogatásra pályázni?

Újbuda Önkormányzata hasonlóan az elmúlt 
évekhez idén is kiírja táborozási pályázatát, 
melyre saját intézményeink és más fenntar-
tású intézmények, sport- és civil szervezetek 
jelentkezhetnek. Pályázni két kategóriában 
lehet: erdei iskolák lebonyolítására és nyári 
szünet alatt szervezett táborokra. A támoga-
tás fő célja, hogy minél több kerületben élő 
gyermek tartalmas nyári kikapcsolódását 
segítsük. 

Az előző években mekkora volt az érdeklődés a 
pályázat iránt?

Tavaly közel 150 táborban mintegy 5000 
kerületben élő gyermeket táboroztattak a 
pályázók, melyhez közel 10 millió forin-
tos támogatást biztosítottunk. A táborok 
jelentős része belföldön volt megrendezve, 
és átlagosan egy hetet töltöttek ott a gyere-
kek. Sok esetben az önkormányzati támo-
gatás biztosította a nehezebb helyzetben 
élő gyermekek egyetlen nyári kikapcsoló-
dási lehetőségét. 

Sok Albertfalván élőt érdekel, mi lesz a volt fes-
tékgyár területével. Mit lehet erről tudni?

Sajnos a beruházás valóban megtorpant, fel-
tehetően a gazdasági válság hatására. A Lidl 
megvette a területet, de az érvényes szabá-
lyozás szerint nem építhet rá ilyen áruházat, 
kezdeményeznie kellene a szabályozási terv 
módosítását, amit mindeddig nem tett meg. 
Feltételezhető, hogy a válság miatt nem sür-

gős nekik a kezdés. Az önkormányzati ve-
zetés többször is tárgyalt velük, mert szeret-
tük volna felgyorsítani a dolgot, még azt a 
verziót is megvizsgáltuk, hogy mi lenne, ha 
a Lidl venné meg a mellette lévő piacot, és 
az így létrejövő területen egy sokkal kultu-
ráltabb, parkosított beruházás jöhetne létre. 
Az albertfalvai piac bérbeadására pályázatot 
írtunk ki, amely sajnos eredménytelenül zá-
rult, így a múlt héten a Vagyongazdálkodási 
Bizottság újabb bérbeadási pályázatot hir-
detett. Mindenképpen azt szeretnénk, hogy 
a piacra visszatérjen az élet, hogy az itt lakók 
számára kulturált vásárlási körülményeket 
tudjunk biztosítani. 

Benne vagyunk a kampány hajrájában, milyenek 
az eddigi tapasztalatok?

Az elmúlt hetekben sok helyi lakossal ta-
lálkoztunk a kopogtatócédula-gyűjtés és 
az utcai kampány során is. Sokan tisztel-
tek meg azzal, hogy Molnár Gyula részére 
töltötték ki az ajánlószelvényeket, melyet 
ezúton is köszönünk. A támogató bizta-
tások mellet természetesen építő jellegű 
kritikát is kaptunk.

Ha már a nyári táborokkal kezdtük, maradjunk ennél 
az évszaknál: ön hogyan tölti majd szabadságát? 

Minden nyár visszaidézi a gyermekkor 
színeit, hangulatait, bárhol vagyok is, ezt 
érzem. Még nem tudom, idén merre me-
gyek, de a fényképezőgépemet biztosan 
viszem, hiszen a fotózás munkám és szen-
vedélyem is, jó megörökíteni és másnak is 
megmutatni néhány fontos pillanatot.

M. G.

Minden nyár visszaidézi a gyermekkor színeit
Görög András önkormányzati képviselővel beszélgettünklátogatást szervezünk. Jelentkezni le-

het a Karinthy Frigyes út 9. sz. alatti 
irodában. Tel.: 209-0474.

MIÉP-HÍREK
2010. március 26-án 18.00 órakor 
Drábik János közgazdász „Hogyan 
szerezzük vissza a nemzeti tulaj-
dont?” címmel tart előadást a MIÉP 
irodájában (Bartók Béla út 96.). 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak 
a rendezők.

JOBBIK-STANDOLÁSOK
A Jobbik Magyarországért Mozgalom 
újbudai szervezete a Villányi út 20/A. 
alatti irodáján (tel./fax: 06-1-365-1488) 
kívül utcai standolást is folytat többek 
közt az alábbi helyeken: a Móricz 
Zsigmond körtéren keddenként és 
csütörtökönként 16–18, a Budaörsi 
út-Sasadi út buszmegállónál (a Profi 
előtt) szerdánként 16–18 óráig.

A MUNKÁSPÁRT HÍREI
A Munkáspárt XI. kerületi szerveze-
te minden héten csütörtökön délelőtt 
9–12 óráig a Bartók Béla út 79. szám 
alatti irodájában várja a párt külön-
böző kiadványai, tájékoztatói, újságja 
iránti érdeklődőket, ahol igénybe ve-
hetik a szépirodalmi könyvtárat is, 
minden ellenszolgáltatás nélkül.

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
A Nem Adom Fel Alapítvány heti 
2 alkalommal jogsegélyszolgálatot 
nyújt mindazok részére, akik egész-
ségi állapotuk, szociális helyzetük 
vagy etnikai hovatartozásuk folytán 
hátrányos helyzetben vannak. A szol-
gáltatás ingyenes. Az ügyfeleket ki-
zárólag telefonos időpont-egyeztetés 
alapján fogadja dr. Sebestyén Kálmán 
az alapítvány jogásza a 785-4355 tele-
fonszámon. Helyszín: a Nem Adom 
Fel Alapítvány irodája (Villányi út 9. 
fszt. 6.) Félfogadás időpontja: hétfőn 
15–17, illetve csütörtökön 9–12 óra 
között.

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Ingyenes jogi tanácsadás polgári jo-
gi tárgyú kérdésekben a Gazdagréti 
Közösségi Házban (Törökugrató u. 
9.) minden szerdán 18-tól 20 órá-
ig előzetes bejelentkezés alapján. 
Bejelentkezés a +36/30/268-38-53 te-
lefonszámon lehetséges.

Junghausz Rajmund

Görög András

Gondoskodó Újbuda
Egy országot, várost vagy 
közösséget komolyan minősít 
az, hogyan gondoskodik azokról, 
akik segítségre szorulnak. 
Újbuda az utóbbi 8 évben 
élenjárt abban, hogy sokszor 
lehetőségein felül is támogassa 
az időseket, a gyerekeket, a 
szükséget szenvedőket, a nehéz 
helyzetbe jutottakat. Támogattuk 
és támogatni fogjuk a szociálisan 
rászorulókat. Az országban 
itt a legnagyobb az anyáknak 
biztosított szülési hozzájárulás. Az 
elsős, és az idei évtől a második 
osztályos gyermekek is ingyenes 
füzet- és tankönyvcsomagot 
kapnak. Segítjük az egyedülálló 
szülőket, a munkanélkülieknek 
pedig évente megrendezzük az 
Újbudai Állásbörzét.

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

BÉKÉS HÚSVÉTI 
ÜNNEPEKET KIVÁNUNK! 

Tisztelt újbudai lakosok!
Kérjük, hogy adójuk 1%-ával támogas-
sák alapítványunkat. A sikeres 2009. évi 
akciónkat ebben az évben is szeretnénk 
megismételni, hogy minél több nehéz 
sorsú kerületi gyermeket támogathas-
sunk. Ehhez kérjük az önök segítségét.
A Gyermekekért XI. Közhasznú Ala-
pítvány. Adószám: 182 644 16-1-43
Bankszámlaszám: 11795009-20011301
Surányi Ilona önkományzati képviselő

Térítésmentes HPV 
védőoltás minden 13 
éves újbudai lánynak

AZ ÖN LÁNYA 
MÁR KAPOTT 
MÉHNYAKRÁK 
ELLENI OLTÁST?
A részletekről 
érdeklődjön 
gyermekorvosá-
nál vagy az 
ujbuda.hu-n!

támogatni való nemes cél van, mi indokolja, hogy 
az ön által megjelölt szervezetek közül válassza-
nak az ott élők?
Az egy százalékból itt, Őrmezőn lehet adni 
egy diáknak, hogy segítsük tanulmányait, 
egy idős embernek, hogy hozzájáruljunk a 
fűtés számlájához, egy gyermekközösség-
nek, hogy új eszközeik legyenek a játékhoz. 
Én azt mondom, mégiscsak az a legfonto-
sabb, hogy lakóhelyünket, közvetlen kör-
nyezetünket támogassuk. Szeressük jól ezt 
a városrészt, amely vagy otthonunk, vagy 
dolgozunk benne és érte, vagy idekötnek 
történetek, hangulatok, emlékek. 

SZ. A.

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
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Csaknem 50 milliárd forintos kölcsönt 
kell felvennie a fővárosnak idén a már-
cius közepén jóváhagyott költségvetés 
szerint. A 2010-es büdzsét kétórás 
vita után fogadták el a képviselők. 
Az ellenzék elutasította a javaslatot. 
Összeállításunkban külön ismertetjük 
a költségvetés Újbudára vonatkozó 
számait. 

Szűkül idén a Fővárosi Önkormányzat 
mozgástere, részben az állami támoga-
tások csökkenése miatt: a kormányzati 
megszorítások különösen súlyosan érin-
tik a helyhatóságokat. A március 12-i 
közgyűlésen elfogadott költségvetés azzal 
számol, hogy ez évben mintegy 539 mil-
liárd forintot költ el a Fővárosi Önkor-
mányzat, míg a bevétele csak 491 és fél 
milliárd forint lesz. Így közel 48 milliárd 
forintnyi hitellel kell pótolni a hiányt. 
Szinte az összes fővárosi intézménynek 
kevesebb támogatást nyújt idén a Főpol-
gármesteri Hivatal a tavalyihoz képest. 
 A költségvetési javaslatot előterjesztő 
Ikvai-Szabó Imre szabaddemokrata főpol-
gármester-helyettes arról is beszélt, hogy 
a válság a fővárost is elérte, bár ennek el-
lenére tavaly Budapest a tervezettnél 1,2 
milliárd forinttal többet tudott beszedni 
az iparűzési adóból. A vitában az MSZP-s  
Horváth Csaba úgy vélte, a költségvetés az 
eddiginél jobban támogatja a közösségeket. 
Hutiray Gyula, a Fidesz–KDNP vezérszó-
nokaként pazarlónak nevezte a javaslatot, 
és kiemelte: az ez évi költségvetés Budapest 
eladósításának folytatását jelenti.
 A Fővárosi Önkormányzat 2010-es 
büdzséje csupán egy százalékkal nagyobb 
a múlt évinél, ami igazából csökkenést 
jelent, ha figyelembe vesszük az inflációt, 
azaz hogy négy százalékkal romlott a pénz 
értéke. Ha részletesen átnézzük a költség-
vetést, akkor kiderül, hogy az idén keve-
sebb jut nagyobb beruházásokra, viszont 
a tavalyinál több az intézmények felújítá-
sára. Tíz százalékkal többet lehet költeni 
a közterületek tisztítására, és valamivel 

növekedhetnek a Főpolgármesteri Hivatal 
kiadásai is. Az egészségügyre majdnem 
annyit fordít a főváros, mint 2009-ben. Jó-
val kevesebbet költ viszont a városrende-
zésre, kultúrára, oktatásra és különösképp 
a környezetvédelmi fejlesztésekre. Az 
utak, illetve hidak fenntartására és felújí-
tására szintén kevesebb jut, azonban a ter-
vek szerint az úthibák kijavítására többet 
lehet majd költeni. 
 Külön is kap pénzt több, a főváros 
tulajdonában lévő cég. A BKV például 
ugyanakkora költségvetéssel működik, 
mint múlt évben, de az állam és a főváros 
közötti megállapodás értelmében plusz 
ötmilliárd forintos segítséget kap a fővá-
rostól. Néhány kulturális intézménynek 
kétszer annyi célzott támogatást adott 
a közgyűlés, mint tavaly – ilyen példá-
ul a Mikroszkóp Színpad vagy a Trafó –, 
ugyanakkor a Schöpf-Merei Ágost Kórház 
és Anyavédelmi Központ csak a tavalyi 
támogatás 37 százalékához jut. Alapítvá-
nyokat is segít a Fővárosi Önkormányzat, 

ezek jelentős részben szociális 
területen, például a hajlék-

talanokért dolgoznak. Az 
alapítványok támogatása 

összesen két százalék-

kal haladja meg a tavalyit, de ha az inflációt 
is figyelembe vesszük, akkor kissé csökken 
az erre fordítható keret. 
 Újbudán 2010-ben csupán kisebb 
fejlesztések lesznek a fővárosi tulajdonú 
intézményekben. A Szent Imre Kórház 
néhány éve elkezdett felújítása és bővítése 
ez évben csak egy kisebb területen foly-
tatódik: a patológia egy része újul meg. A 
kórház ugyanúgy 6 és fél milliárd forintból 
gazdálkodhat, mint 2009-ben, beruházá-
sokra azonban a tavalyinak kevesebb mint 
fele fordítható. 
 Több pénze lesz viszont a Kamaraerdei 
Úti Idősek Otthonának, igaz, saját bevételei 
növekedése miatt az önkormányzati támo-
gatás csökkent. Negyedével többhöz jut a 
Beregszászi úti Öveges József Középiskola, 
amely főként beruházásokra költhet töb-
bet. A közelben található Mechatronikai 
Középiskola azonban a tavalyi támogatás 
csupán 87 százalékát kapja meg, és példá-
ul a Széchenyi István Gimnázium is csak 
kevesebb mint a 90 százalékot. Szintén 
kevesebb pénz jut az idei fővárosi 
költségvetésből a Kelenföldön 
található Budapesti Művelő-
dési Központnak.

(G. P.)

Közel ötvenmilliárd forintos hitellel 
számol a fővárosi költségvetés

Folytatódik a Szent Imre Kórház felújítása

Nem áll le a 4-es metró építése, mert 
a beruházó DBR Metró Projektigaz-
gatóság átveszi az ellenőrző mérnö-
ki feladatokat ellátó Eurometró Kft. 
szakembereit. A cég szerződésének 
meghosszabbítását ugyanis érvénytele-
nítette a Közbeszerzési Döntőbizottság. 
Így új, nyilvános pályázatot kell kiírni, 
amelynek csak több hónap múlva lesz 
eredménye. Ellenőrző mérnökök nél-
kül azonban áprilistól leállt volna az 
építkezés. A DBR Metró állítja, még ol-
csóbb is, ha saját alkalmazottai végzik 
a munkát. Az ellenzék attól tart, hogy 
veszélyezteti a több mint 250 milliárd 
forintos uniós támogatást, ha ugyanaz 
a beruházó és az ellenőr. Ha pedig ez 
mégis lehetséges, akkor azt kifogásol-
ják, hogy az elmúlt években miért nem 
ezt a megoldást választotta a főváros, 
amivel több milliárd forintot lehetett 
volna megspórolni. 


Csak több hónapos késéssel kezdődhet 
meg az 1-es, illetve a 3-as villamosok 
felújítása és meghosszabbítása, mert 
a Fővárosi Közgyűlés leghamarabb 
júniusban hagyja jóvá az uniós támo-
gatáshoz szükséges támogatási szerző-
dést. Addig megpróbálnak megoldást 
találni az előkészítés során felmerül 
„kockázatokra”: műszaki és pénzügyi 
problémákat is találtak az ellenőrök. 
Az ellenzék javaslatára pedig megvizs-
gálják az előkészítés körülményeit: a 
Fidesz ugyanis túl soknak tartja az el-
költött 900 millió forintot. 


Új helyszínen, a Móricz Zsigmond 
körtérnél, a József Attila Gimnázium 
mellett alakítják ki a Dél-budai Térsé-
gi Integrált Szakképző Központot. A 
Fővárosi Közgyűlés jóváhagyta, hogy 
nem a korábban tervezett helyszínre, 
a Kelenföldi pályaudvar és a Buda-
örsi út között fekvő Rimaszombati 
úti épület fejlesztésére kérjen uniós 
támogatást a főváros. A változást az-
zal indokolták, hogy a Rimaszombati 
úti helyszín olyan területen található, 
amely a 4-es metró építésével párhu-
zamosan tervezett Kelenföld-projekt 

része. A Térségi Integrált Szakképző 
Központokat szakiskolák alakítják 
meg azért, hogy egyes tárgyakat egy 
központban, korszerű körülmények 
között oktassanak. 


Bár a kormány átutalta a BKV megse-
gítésére szánt támogatás első részét, öt-
milliárd forintot, a főváros és a kabinet 
még nem tudott megállapodni a közle-
kedési vállalat támogatásának minden 
részletéről, így a tervekkel ellentétben 
nem írták alá a szándéknyilatkozatot 
sem. A kormány ugyanis csak akkor 
adna további milliárdokat, ha az állam-
háztartás lehetővé teszi. A főváros ve-
zetése viszont ragaszkodik ahhoz, hogy 
a megállapodásban feltétel nélkül vál-
lalják az állami támogatás kifizetését. 
Összesen 23 milliárd forintról van szó. 


Három kerékpárút építését hagy-
ta jóvá a Fővárosi Közgyűlés. A 
XVII. kerületi Pesti úton, valamint 
a XXI. kerületi Ady Endre úton és a 
Szabadkikötő út vonalán alakítanak 
ki kerékpárutat, mindhárom szakasz 
jelentős főút mellett halad. Eredetileg 
a IV. kerületi Szilágyi útnál is épült 
volna egy bicikliút, erről azonban 
most nem döntöttek a képviselők. Az 
ülésen ugyanis László János, a Magyar 
Kerékpáros Klub elnöke arról beszélt, 
hogy az építkezés nem szolgálja a ke-
rékpárosok érdekeit. 


Átépítik a Volán-buszpályaudvart 
Újpest-Városkapunál. Az eddigi hét 
mellé három újabb kocsiállást alakíta-
nak ki, így az év második felétől több 
busznak lesz itt a végállomása. Aka-
dálymentesen lehet majd közlekedni 
a pályaudvaron, új tájékoztató rend-
szert is felszerelnek. A beruházás 400 
millió forintba kerül, ennek fele uniós 
támogatás, a másik felét a Volán-busz 
saját forrásból fizeti. Újpest-Városkapu 
úgynevezett intermodális csomópont: 
a helyközi buszok mellett megáll itt a 
3-as metró és a Budapest–Esztergom 
között közlekedő vonatok, valamint 
több BKV buszjárat is.

  FŐVÁROSI HÍREK  FŐVÁROSI HÍREK  FŐVÁROSI HÍREK 

  FŐVÁROSI HÍREK  FŐVÁROSI HÍREK  FŐVÁROSI HÍREK 
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Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
(ÚMFT) keretein belül számtalan 
területen pályázhatnak uniós forrá-
sokra a magyar közigazgatási és civil 
szervezetek. Újbuda Önkormányzata 
tavaly húszmillió forintot nyert az 
Eséllyel az Esélyért elnevezésű drog-
megelőző programjára, melynek 
zárókonferenciáját a napokban tar-
tották. A tapasztalatok azt mutatták, 
a csellengőket a fejtágítások mellett 
alternatív tevékenységekkel lehet a jó 
út felé terelni.

Az ÚMFT egyik szociális témájú pályá-
zatán, a Társadalmi Megújulás Operatív 
Programon (TÁMOP) keresztül megvaló-
suló Eséllyel az Esélyért projekt egy széles 
körű összefogás eredményeként valósult 
meg. A programban az ifjúságvédelem 
legkülönbözőbb szegmensei képviselték 
magukat: az Újbudai Pedagógiai Intézet, 
az Újbudai Humán Szolgáltató Központ, 
a XI. kerület rendőrkapitánysága, az 
Újbudai Közterület-felügyelet, az Újbuda 
XI Kht., a Katolikus Karitász Rév Szolgá-
lata, valamint gyermekjóléti és családsegí-
tő szervezetek is. Az elsősorban képzések-

re koncentráló projektben az eltévelyedő 
fiatalok hasznos időtöltésének megszer-
vezését, a droggal már kapcsolatba lépett 
serdülők jó útra térítését tűzték ki célul. 
Az egy év elteltével a kezdeményezés part-
nerei egy zárókonferencián összegezték az 
éves munkát. 
 – Ez a program természetesen nem egy 
évre szól, hiszen még az út elején vagyunk 
– jelentette ki Fodor Vince alpolgármester, 
aki azt is megjegyezte, a pályázati forrás 
nagy lehetőséget teremtett arra, hogy ha-
tékonyan szólítsák meg a célt tévesztett fi-

atalokat. A politikus sikeres 
kezdetről beszélt, de hozzá-
tette, azt mindig nehezebb 
lemérni, hányan nem ke-
rülnek bele a bűnügyi vagy 
egészségügyi statisztikákba. 
A programban eddig több 
mint ötszáz gyerek vett részt 
valamilyen formában, ami 
annak is köszönhető, hogy a 
preventív előadások mellett 
nagy hangsúlyt fektettek az 
olyan aktív tevékenységi le-
hetőségekre, melyek lekötik 
a fiatalok figyelmét, szabad-
idejét. A tavaly beindított 
Hamzsa Klubban például 
éjszakai pingpong, edzési 
lehetőség és kulturális prog-
ramok várják a fiatalokat, 
de KRESZ-tanfolyamon és 
közbiztonsági őrjáraton is 
részt vehetnek az érdeklő-
dők, számolt be a részletek-

ről Márton Andrea, a Katolikus Karitász 
Rév Szolgálatának igazgatója. 
 A segélyszervezet vezetője elmondta, 
gyakran az utcán szólították meg a tévely-
gő fiatalokat, akiknek a legkülönfélébb le-
hetőségek közül például szakmai, munka-
erő-piaci képzéseket és szabadidős prog-
ramokat ajánlottak. Az Eséllyel az Esélyért 
lényege a folyamatosságban rejlik. – Ha 
nem folytatjuk ugyanilyen intenzitással a 
munkát, ezek a gyerekek visszaeshetnek 
oda, ahonnan indultak – figyelmeztetett a 
szakember.

török 

Számvetés Újbuda drogprevenciós programjáról

Eséllyel az esélyért

Fodor Vince alpolgármester: Még az út elején vagyunk

A Csíki-hegyek Utcai Általános Iskolá-
ban a legutóbbi hétvégén is nagy volt 
a nyüzsgés, ugyanis nagycsoportos 
óvodások és szüleik látogattak el az 
intézménybe. 

A látogatás célja az volt, hogy a kicsik 
megbarátkozzanak az elsőre talán idegen-
nek tűnő iskola világával, a szülők pedig 
benyomásokat szerezzenek az itt folyó 
munkáról. Az ovisoknak nem kellett ag-
gódniuk, tanulásról egyelőre szó sem volt. 
A vendégek kézműves-foglalkozáson, já-
tékos zenei programon, számítástechnika 
órán és sportversenyeken vehettek részt, a 
tornateremben pedig még egy elektromos 
kis autót is kipróbálhattak. Az intézmény 
nyílt napján a gyerekeknek és szüleiknek 
bemutatták az iskola büszkeségét, a digitá-
lis tábla használatát, amely számos lehető-
séget teremt a gördülékenyebb és hatéko-
nyabb tudásátadásra.

Iskolahívogató 
a Csíkiben

A Gárdonyi Géza Általános Iskola veze-
tősége a színvonalas oktatás mellett a 
test és a lélek egészségére is odafigyel. 
Szeretetteljes pedagógiai módszerébe 
tehát az is beletartozik, hogy a tanu-
lók ne csak elméjüket tréningezzék, 
hanem fizikai teljesítményüket is 
növeljék. Erre egyebek között az intéz-
ményben folyó karateedzéseken nyílik 
lehetőség, melynek során önfegyel-
met, ügyességet és állóképességet 
szerezhetnek a diákok.

A Shotokan stílusú karatetanfolyam 
edzője, Papp Miklós 2006-ban indította el 
egyesületét, mely számos kerületi iskolá-
ban tart edzéseket az 5–12 éves korosztály 
számára. Az edző arról tájékoztatott, el-
sősorban a sportjellegű karate oktatására 
koncentrál, de megtanítja a kicsiknek a 
hagyományos elemeket, formagyakorla-
tokat is. Az egyesület 50–70 közötti gye-
reklétszámmal dolgozik, és olyan sikere-
ket tudhat magáénak, mint az Országos 
Bajnokságokon elért dobogós helyezések, 
vagy a Magyar Bajnoki cím. – Nemzetkö-
zi edzőtáborok szervezésével is foglalko-
zunk, legutóbb például a holland váloga-
tottal dolgoztunk együtt. Most épp az idei 
Magyar Bajnokságra készülünk, amelyen 
a Gárdonyiba járó nagy reménységünket, 

a 9 éves Antal Zalánt is indítjuk – mesélt 
büszkén eredményeikről.
 Papp Miklós arról is beszámolt, a ka-
rate több szempontból is ideális választás 
azoknak a fiataloknak, akik sportolási 
lehetőséget keresnek maguknak. – A ka-
rate megmozgatja minden testrészünket, 
gyorsak és erősek leszünk, megtanulunk 
jól esni, és nem utolsósorban a bal és 
jobb végtagjainkat is egyformán ügyesen 
tudjuk majd használni. Ráadásul ebből 
a sportágból nem lehet kiöregedni – tet-

te hozzá az oktató. A karate veszélyeiről 
kérdezve az edző azt mondta, focizás 
közben több baleset éri a gyerekeket, 
mint karateedzés alatt, hiszen a küz-
delemben olyan szigorúak a szabályok, 
hogy szinte kizárják a sérülés lehetőségét. 
A sportegyesület egy éve figyelemzava-
ros, autista és Down-kóros gyerekek rész-
vételével fogyatékos csoportot is indított 
a Fogócska utcai Montágh Imre speciális 
iskolában. 
 – A sérült fiatalokkal természetesen 
lassabban haladunk, de képesek megta-
nulni a gyakorlatokat, sőt, volt, aki már 
vizsgát is tett – számolt be a sikerekről az 
edző. A tanfolyamokról többet megtudhat 
a www.krse.hu oldalról.

t. d.

Fogyatékosok is művelhetik a sportágat

Karateedzések 
a Gárdonyi iskolában

Az Újbudai Pedagógiai Intézet minden 
márciusban szakmai „csúcstalálkozót” 
rendez. A nyolcnapos konferencia idén 
a Gyermekeink jövőjéért címet kapta. 
A programban ezúttal is korszerű és 
hatékony oktatási módszerek, valamint 
gyakorlati foglalkozások szerepeltek.

A résztvevők olyan fórumokon vehettek 
részt, melyeken a tanítói hivatás legújabb 
kihívásaira, a megújulás lehetőségeire ke-
resték a választ. A szervező Újbudai Peda-
gógiai Intézet szerint ugyanis a mindenko-
ri cél, hogy a nevelők olyan, mindennapi 
munka során is használható tudást sze-
rezzenek, amelynek segítségével hatéko-
nyabban fejleszthetik a gyerekek készségeit, 
képességeit és kompetenciáit. Az idei talál-

kozóra ráadásul olyan neves előadók érkez-
tek, mint Popper Péter és Ranschburg Jenő 
pszichológusok, Jókai Anna Kossuth-díjas 
író és Vass Vilmos egyetemi docens. A szak-
mai programsorozaton a legkülönbözőbb 
témák, köztük a kooperációs módszerek, a 
konfliktuskezelés, a nyelvi és informatikai 
oktatás, de még a biztonságos óvodák, isko-
lák kérdése is tárgyalásra került.
 A rendezvény első napjának nyitó-
előadását Jókai Anna író tartotta, aki a 
szeretet pedagógiájáról beszélt. Az előadó 
azt állította, a pedagógiai munka legfon-
tosabb eleme, hogy tanár és diák között 
kialakuljon egy olyan érzelmi kapcsolat, 
ami az értelmen túl is képes hatni az em-
berre. Jókai Anna külön hangsúlyt helye-
zett arra, hogy a szeretet, néhány tévhit-

tel ellentétben, nem egy szentimentális, 
ragacsos érzelem. Nem azt jelenti, hogy e 
címszó alatt mindent meg kell engedni a 
kicsiknek, hanem azt, hogy ezzel segítsük 
a gyermek életét, fejlődését. 
 Ranschburg Jenő is a szeretet fogalma 
köré fűzte mondandóját. A professzor sze-
rint ahhoz, hogy egy gyermekből értékes 
ember váljon és megvalósíthassa önma-
gát, három alapvető kritérium szükséges. 
Az egyik a szeretet képessége, ami tanul-
ható, a másik a tiszta erkölcs, a harmadik 
pedig az autonómia, amely az önálló és 
helyes döntések meghozatalának képes-
ségét jelenti. Ez a három érték az intelli-
genciánál és a tudásnál is fontosabb – véli 
a pszichológus.

T. D.

Újbudai Pedagógiai Napok

A szeretet elsőrangú a nevelésben

A Magyar Tornaszövetség közel húsz 
éve hívta életre azt a kezdeménye-
zést, amely az atlétika iskolai népsze-
rűsítését tűzte ki célul. A Törökugrató 
utcai Általános Iskola már jó ideje 
bekapcsolódott a programba, és 
Csivit néven minden évben megren-
dezi a kerületi iskolák részvételével 
zajló sportversenyét. 

– Csupa izom, vidámság, ebből a jelszóból 
ered a verseny elnevezése. Ez jól tükrözi, 
hogy a rendezvényünk valóban a felhőt-
len pillanatokról, a testmozgás öröméről 
szól – számol be a Csivit hangulatáról az 
igazgatónő, Fretyánné Kozma Éva. A tor-
naterembe érkezve valóban hatalmas a 
„csivitelés”, hiszen számos kerületi iskola 
csapata fut, ugrik, mászik, vagy éppen 
egyszerre biztatja lelkesen társait. A vetél-
kedő három korcsoportban zajlik, az első-
söktől egészen a hatodikosokig, ráadásul a 

Neves tornászok 
pontozták a kicsiket

Csivit verseny a Törökugratóban 16 fős csapatokban a szokásoktól eltérően 
fiúk és lányok együtt hajtanak a legjobb 
szintidőkért. 
 A verseny kezdeményezése annak 
idején a Magyar Tornaszövetségtől indult, 
melynek egykori főtitkára, Szuh Csaba 
még húsz évvel ezelőtt úgy gondolta, érde-
mes lenne az iskolásokkal jobban megis-
mertetni a szertorna versenyágat. Később 
számos oktatási intézmény csatlakozott az 
atlétikát népszerűsítő programhoz, így a 
Törökugratóban már 1998-óta folynak a 
Csivit-versenyek.
 – A rendezvényt olyan elismert torná-
szok patronálják, mint Molnár Imre és Kis-
Tóth Sándor olimpikonok, vagy Bordán 
Dezső világhírű tornászkapitány, ők pon-
tozóbíróként is részt vettek a sportnapon 
– mondta el Szőnyi Ildikó sportszervező. 
A gyerekeknek öt versenyszámban: kötél-
mászásban, szekrényugrásban, cigányke-
rekezésben, kötélhúzásban és egy szabad 
tornagyakorlatban kellett összemérniük 
erejüket. Ezek a feladatok azonban a peda-
gógusoktól is komoly felkészülést igényel-
tek, hiszen ma egy osztályból 16 főt már 
nem lehet mozgósítani, így a tanítók az 
egész évfolyamból válogattak. – Nagyon 
szép eredmény, hogy ennek ellenére eny-
nyi gyerek részt tudott venni a sportnapon 
– jelentette ki az iskola vezetője.

Török Dániel

Nyílt nap

ÚJBUDA
gondoskodik róla...

„...hogy mindig 
tudják ki a gazdim.”

Kötelező 
azonosító
chip minden 
újbudai ebnek.

tudják ki a gazdim.”

újbudai ebnek.

Az ön kutyájában 
van már chip?

További információ: www.ujbuda.hu, 

vagy érdeklődjön állatorvosánál!
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Március 26-án 17 órakor Pálffy István 
beszélget Rétvári Bencével, a Fidesz–
KDNP képviselőjelöltjével, a média és 
a választási kampány aktuális kérdése-
iről. Kerületi Fidesz-iroda (Budafoki út 
9–11). Minden érdeklődőt várunk!

* * *
Március 29-én 18 órától Méder Áron 
lesz Kupper András vendége, aki há-

Lakossági fórumot tart a Jobbik dr. 
Gaudi-Nagy Tamás igazságügyi mi-
niszterjelölt részvételével 2010. március 
30-án, kedden 18 órától a TIT Stúdió-
ban (Zsombolyai u. 6.). A rendezvényen 
többek között felszólalnak a Jobbik XI. 
kerületi képviselőjelöltjei is: Dúró Dóra 
(15. vk.), Szabó Gábor (16. vk.) és Novák 
Előd (17. vk.) .

Hibátlanul működik a fővárosi MSZP–
SZDSZ-koalíció, hiszen a legutóbbi köz-
gyűlésen képviselőik újabb 50 milliárdos 
hitelt szavaztak meg 2010-re – mondta 
a Fidesz fővárosi frakcióvezetője a Fővá-
rosi Művelődési Házban, ahol a kerület 
három Fidesz–KDNP-s országgyűlési 
képviselőjelöltje mellett kampányolt. 

Tarlós István szerint a főváros nagyon el-
adósodott, a városüzemeltetés botrányo-

san működik, ezért olyan rendszert kell 
bevezetni, amelyben a megrendelői, a vég-
rehajtói és a kontroll szerep szétválik. 
 Simicskó István, a 16. választókerü-
let jelöltje egyebek mellett arról beszélt, 
hogy az új kormány egyik legfontosabb 
feladata a közösségek újraépítése, mert 
csak az emberek javait és személyi sér-
tetlenségét megvédő, jól működő tár-
sadalom nyújthat biztonságot tagjai 
számára. 

Tarlós: A főváros nagyon eladósodott
Kampánygyűlés az FMH-ban

Tarlós István a három kerületi Fidesz–KDNP-jelölt (az első sorban balról: Simicskó István, Kupper András és Rétvári Bence) mellett kampányolt

Március 16-án a Magyar Demokrata 
Fórum 15-ös választókerületi jelöltje, 
Csapody Miklós is leadta a szüksé-
ges mennyiségű ajánlószelvényt a 
helyi Választási Bizottságnak, így az 
ő neve is szerepelni fog április 11-én 
a szavazólapon. Az újbudai válasz-
tópolgárok 1990 óta már hatodszor 
szavazhatnak az MDF képviselőjelölt-
jére, Csapody Miklósra.

– Szeretnék köszönetet mondani a vá-
lasztópolgároknak. Ők azok, akik nem 
hitték el, hogy három párt is elég az Or-
szággyűlésben, és hogy a négy rosszabb, 
mint a három. Ezek a választópolgárok 
bizalmat szavaztak az MDF-nek, vala-

mint annak, amit én személyesen kép-
viseltem a kerületben, és amit szeretnék 
a közeljövőben is képviselni – fejezte ki 
köszönetét Csapody Miklós. 
 Az MDF jelöltje hangsúlyozta, ez a 
nap nemcsak róla, hanem magáról a Ma-
gyar Demokrata Fórumról is szól: az aján-
lószelvények leadásával még egy lépéssel 
közelebb került az MDF ahhoz, hogy bu-
dapesti listát állítson.
 Lapzártakor a fővárosban tíz MDF-es 
és kilenc MDF–SZDSZ-es egyéni jelöltet 
sikerült állítania a pártnak, így a kerületi 
választópolgárok nemcsak a kopogtatócé-
dulájukat adhatják a Fórum jelöltjeinek, 
hanem a szavazatukat is.

MDF: Csapody Miklós 
hatodszor is jelölt lett

Egy lépéssel közelebb a budapesti listához

Csapody Miklós átadja az összegyűlt kopogtatócédulákat a Választási Bizottságnak

Rétvári Bence, a 15. választókerület jelöltje 
szerint Újbuda problémáinak jelentős része 
a fővárossal közös ügy, ami a főváros és a ke-
rületek rendezetlen viszonyából adódik. Ezt 
a helyzetet egy masszív parlamenti többség-
gel rendelkező kormány tudná kezelni. 
 Kupper András, a 17. választókerület 
jelöltjeként úgy gondolja, az emberek biz-
tonságos és tiszta Budapesten szeretnének 
élni, ezért ennek feltételeit kell megterem-
teni mielőbb. 

rom év alatt vitorlázta körbe a Földet hat-
méteres Carina nevű tavi vitorlásával, és 
ezzel európai rekordot állított fel. Méder 
Áron Gazdagréten lakik, amióta felépült 
a lakótelep, ide járt óvodába és általános 
iskolába is. A képes élménybeszámolóra 
várunk minden kedves érdeklődőt. Gaz-
dagréti Közösségi Ház (Törökugrató u. 9.)
www.meder.hu, www.kupperandras.hu

Tudás, akarat, bátorság, rendszerzáró házi-
bulival. Orbán Viktor hosszú hajjal, Molnár 
Gyula bajusszal. Volt választás, amikor az 
MDF – egyedül a pártok közül – már az 
első forduló után bejutott a Parlamentbe. A 
rendszerváltozás utáni idők politikai rek-
lámjait gyűjtötték egybe a Budai Klub-Ga-
lériában – mondta el a megnyitón Schneller 
Domokos önkormányzati képviselő. Zöm-
mel kerületi politikusaink szerepelnek a 
tablókon, mindenki egy kicsit vidámabb, 
büszkébb és eltökéltebb. Dúsabb hajkoro-

nák, mosolygós és tiszta tekintetek. Már 
csak azért is érdemes végignézni, mert a 
régi plakátok, szórólapok sokkal békésebb-
nek tűnnek, mint a maiak. Reklámszatyrok, 
tollak, könyvjelzők, és mindenféle, ma már 
megmosolyogtató ereklyék. Valódi felüdü-
lés. De lehet, hogy csak úgy érezzük, hogy 
akkor tisztább volt a játék. A Budafoki út 
9–11. szám alatt még több mint egy hónapig 
látható a politikai marketing tanulmányra 
is kiválóan alkalmas újbudai kiállítás.

V. K.

Politikai archívum 1990–2010
Kis helyi választási plakáttörténet

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, illetve szerezték meg képesítésüket.

A JELENTKEZŐ NEVE:

A JELENTKEZŐ ÉRTESÍTÉSI CÍME:

A jelentkező 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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Újbuda Önkormányzata hagyomány-
teremtő céllal idén is egy héten keresz-
tül ünnepelte a nők napját. A kerület 
hölgy tagjait virággal és koncerttel 
köszöntötték, a hivatal női dolgozói 
két óra munkaidő-kedvezményt kap-
nak, de filmvetítések és testedzés is 
szerepet a színes programok között. 
Az egyhetes eseménysorozat alatt 
Molnár Gyula polgármester, Kelenföld 
és Albertfalva MSZP-s képviselője több 
helyszínen is köszöntötte a szebbik 
nemet.

Molnár Gyula a nők hete megnyitóján, az 
Allee-ban tartott Hot Jazz Band-koncert 
előtt arról beszélt, március 15-e és augusz-
tus 20-a kapcsán sosem tévednek a férfi-
ak, de hogy március 8-án mit ünneplünk, 
az már nem mindenkinek evidens. 
 – Azt szoktam mondani a Nők Nap-
járól, hogy ez a nap a férfitársadalom 
kollektív lelkiismeret-furdalásának a 
napja, amikor végre kifejezzük azt, hogy 
mennyire fontosak nekünk a nők, akik 
anyaként, párként vagy családtagként 
segítik életünket – mondta Molnár Gyu-
la. Kijelentette azt is, a nők napja egy jel-
kép, a megbecsülésé és a tiszteleté, amely 
minden nőt megilletne az év 365 napján. 
Az ahogyan Újbudán támogatjuk az 
anyákat és lányokat – legyen szó a szü-
letési és iskolai támogatásokról, vagy az 

ingyenes HPV oltásról – ennek a törek-
vésnek a jele.
 A hét elején a Hot Jazz Band adott 
koncertet az Allee bevásárlóközpontban. 
Eközben a képviselőjelölt neves élsporto-
lók társaságában ajándékozta meg virág-
gal az arra sétáló hölgyeket. Két nappal 
később ugyanitt Vass Virág dedikálta 
Vulevu című könyvét, másnap az időseb-

Egy hét a hölgyekért

Molnár Gyula: Az év minden napján 
ünnepelnünk kellene a nőket 

Újbuda polgármestere virággal is köszöntötte a hölgyeket az Alleeban

Március 12-én az LMP XI. és XXII. kerü-
leti szervezete a budafoki Ipartestület 
székházában tartott fórumot. Az aján-
lószelvény-gyűjtés nehezén már túlju-
tottak ekkorra az LMP jelöltjei. Bajomi 
Iván jelöltségét már jóváhagyták, a 
másik három dél-budai jelöltnek pedig 
már csak a cédulák leadása volt hátra. 

Polákovics Balázs elmondta, Budafokon és 
Tétényben a cédulák közel fele ismerősök-
től gyűlt össze, jelezve, hogy a kerület „kis-
város a nagyvárosban”. Jávor Benedek arról 
szólt, hogy az LMP akár 10 százalék feletti 
eredményt is elérhet a fővárosban, ami há-
rom listás helyet is hozhat Budapesten. A 
fővárosi listavezető jelezte, hogy nemcsak 
Budapesten, hanem majdnem minden me-
gyében lehet majd szavazni a párt területi 
listáira. Polákovics Balázs szerint az LMP 
esélyeit nagyban növelheti, ha az MDF 
nem tud területi listát állítani Budapesten. 
2006-ban kétszázezren szavaztak az MDF 
és az SZDSZ fővárosi listáira. Ha nem lesz-
nek ilyen listák, e pártok híveinek jelentős 
hányada választhatja az LMP-t. 
 Szó esett a zöld fordulat névvel illetett 
intézkedésekről is, amelyek az energiahor-
dozók takarékos felhasználását elősegítve 
új munkahelyeket is teremthetnek (pl. az 
épületek nyílászáróinak szigetelése révén).
Bajomi Iván előbb arról beszélt, hogy a 
válságból való kilábalásnak és a társadal-
mi igazságosság előmozdításának fontos 
feltétele, hogy a nemzetközi összehason-
lítások terén kimagasló eredményeket 
elért Finnországhoz hasonlóan, nálunk 
is egyetértés alakuljon ki a demokratikus 
pártok és a tanügy szakmai szervezetei 

között az oktatás fő céljairól. Jó lenne, ha 
a közszereplők végre megegyeznének ab-
ban, hogy alapvető cél az esélyegyenlőség 
megteremtése és a tanítás színvonalában 
mutatkozó különbségek mérséklése. Azt 
is hangsúlyozta, hogy a Lehet más a poli-

tika nevében foglaltakban komolyan kell 
foglalkozni a hazai politikai berendezke-
dés továbbfejlesztésével. 
 Egyfelől meg kell akadályozni, hogy 
a tekintélyelvű rendszer irányába mozdí-
tanak el a hazai viszonyok. A demokrácia 
elveit kikezdő mai törekvéseket példázza 
az a kezdeményezés, amely a csendőr-
ség visszaállítására irányul. Nem szabad 

Bajomi Iván: Ne legyen tekintélyelvű rendszer Magyarországon!

elfelejteni, hogy az 1848-as forradalom 
bukását követően állították fel a csendőr-
séget, amely a népi írók tanúsága szerint 
mindvégig félelemben tartotta a magyar 
parasztságot, és amely aktívan közremű-
ködött a II. világháború alatti deportálá-

sokban. Másfelől elő kell segíteni, hogy 
jelentősen bővüljenek a közügyekben való 
részvétel feltételei. Így például a helyi la-
poknak meg kell könnyíteniük azt, hogy 
érdemi viták alakulhassanak ki helyi fej-
lesztési alternatívákról. 
 Utóbb oldott beszélgetés alakult ki az 
érdeklődők, szimpatizánsok és a jelöltek 
között. 

LMP: Esélylatolgatók fóruma
Legyen egyetértés a demokratikus pártok között!

A MIÉP XI. kerületi irodájában rendez-
ték meg Kosaras Péter Ákos történész 
Horthy Miklósról szóló előadássoro-
zatának harmadik részét. Az esemény 
házigazdája a párt 16-os választókerü-
leti jelöltje, Fenyvessy Zoltán volt.

– Az a fajta társadalmi berendezkedés, 
amely a Horthy-korszakot jellemez-
te, gerincet tudott adni a nemzetnek, és 
épp ezért példaértékű lehet a következő 
kormány számára is. Hiszen egy vesztes 
világháború után 20 év alatt sikerült újra-
építeniük az országot – fejtette ki Fenyvessy 
Zoltán. A politikus – rátérve a mostani 
választási kampányra – úgy fogalmazott, 
a kopogtatócédula-gyűjtés a választási 

rendszer rákfenéje. – Nemcsak azért, mert 
a nagy pártok igyekeznek elhalászni a kis 
pártok elől az ajánlószelvényeket, hanem, 
mert nagyon sok visszaélésre ad lehetősé-
get – foglalta össze. – Ami pedig magát a 
választást illeti – folytatta – bízunk abban, 
hogy nemcsak kormányváltás fog bekö-
vetkezni, hanem egy új rendszerváltás is.  
– Ahová csak nézünk, mindenhol romokat 
látunk, a kultúrától kezdve az oktatáson át 
teljesen az egészségügyig. A korrupciós 
ügyekről nem is beszélve. A romokat kell 
eltakarítani – fogalmazott Fenyvessy, aki 
szerint olyan nemzeti pártra van szüksé-
ge Magyarországnak, amely kétharmados 
többséggel bír, és amely így az alapoktól 
kezdve építené újra az országot.

MIÉP: A Horthy-korszak 
példaértékű volt

Fenyvessy Zoltán a MIÉP képviselője, és Kosaras Péter Ákos történész

A keletkezett romokat el kell takarítani

A Jobbik Magyarországért Mozgalom 
kerületi szervezete március 15-én 
Irinyi József emléktáblájánál szer-
vezett ünnepséget, az eseményen a 
párt három kerületi képviselőjelöltje 
beszélt arról, mit üzen a márciusi for-
radalom eszmeisége a mai magyar 
közélet számára.

Dúró Dóra (15. vk.) jelölt így fogalmazott: 
Sajnos ma ugyanazokkal a követelésekkel 
kell előállnunk, mint amelyeket annak 
idején a forradalmárok a 12 pontban meg-
fogalmaztak: valóban felelős kormányra, 
valóban nemzeti bankra, és valódi sajtó-
szabadságra van szüksége az országnak. 
Ezek egybecsengenek a Jobbik program-
jával, ezért radikális változást szeretnénk 
elérni az áprilisi választásokon, hogy 162 
év után végre megvalósuljanak ezek az el-
képzelések – fejtette ki a fiatal jelölt.
 Novák Előd (17. vk.) arról beszélt, lo-
kálpatriótaként elsősorban a halálra ítélt 

forradalmárról, Irinyi Józsefről és test-
véréről, Irinyi Jánosról emlékeznek meg. 
Novák kijelentette, számukra a márciusi 
ifjak elsődleges példaképül szolgálnak, 
hiszen ők sem készültek közéleti szerepre, 
mégis belesodorta őket a történelem. 
– Mi is ilyen kényszerpolitikusok vagyunk, 
akik nem akartak politikussá válni, de a 
korábbi vezetőinkben való csalódás miatt 
saját kezünkbe kellett vennünk sorsunk 
irányítását – mondta el a képviselőjelölt.
 Szabó Gábor (16. vk.) is a ’48-as esemé-
nyek üzenetéről beszélt. Szellemi elődjeik-
nek nevezte a forradalom fiatal kirobban-
tóit, és kijelentette, a radikális változásokat 
elindító maroknyi egyetemista példája azt 
üzeni számukra, hogy nem szabad meg-
állni félúton – tette hozzá Szabó Gábor.
 A Jobbik egyébként elsőként gyűj-
tötte össze és adta le az induláshoz szük-
séges ajánlószelvényeket mind a 176 
választókerületben, így Újbuda három 
körzetében is.

A Jobbik az Irinyi- 
emléktáblánál ünnepelt

A három jelölt: Novák Előd, Dúró Dóra, Szabó Gábor

beket hívták meg az Egyszerűen bonyolult 
című mozifilmre. A nézők a vetítés után 
Endrei Judittal beszélhették meg a hatva-
non túli nők problémáit. A hét második 
felében a Polgármesteri Hivatal női dol-
gozói számára szerveztek filmvetítést, és 
a két órával kevesebb munkaidő mellett 
még sportolási lehetőséget is biztosított 
számukra Újbuda Önkormányzata.

Az 1848-as fiatalok az elsődleges példaképek

1. TÁBOROZÁS
Pályázni lehet: nyári táborok útiköltségeinek, szállásköltségeinek, be-
lépőjegyek árának, sporttáborok terembérleti díjának, sporteszközök 
bérleti díjának csökkentésére.
Pályázhatnak: kerületi közoktatási, közművelődési intézmények, vagy 
az intézményekhez kapcsolódó civil szervezetek, a kerületben működő 
egyházak és intézményeik közoktatási, közművelődési intézmények, 
vagy az intézményekhez kapcsolódó civil szervezetek, a kerületben mű-
ködő egyházak és intézményeik. Egy intézmény több táborra is beadhat 
pályázatot. 
Kizáró ok, ha ugyanarra a táborra egyszerre nyújt be pályázatot az intéz-
mény és a hozzákapcsolódó civil szervezet. 
A pályázatokra fordítható keretösszeg: 8 000 000 Ft

2. ERDEI ISKOLA SZERVEZÉSÉRE
Pályázni lehet: szorgalmi időben szervezett, kötött tematikájú erdei is-
kolán való részvételi díj csökkentése érdekében, szállás, utazási költség, 
fizetett programok, belépőjegyek támogatására.
Pályázhatnak: kerületi közoktatási intézmények, vagy az intézmények-
hez kapcsolódó civil szervezetek, a kerületben működő más fenntartású 
közoktatási intézmények, vagy az intézményekhez kapcsolódó civil 
szervezetek.

Kizáró ok, ha ugyanarra az erdei iskolára egyszerre nyújt be pályázatot az 
intézmény és a hozzákapcsolódó civil szervezet. 
A pályázatokra fordítható keretösszeg: 2 000 000 Ft

3. KULTURÁLIS TÉMAKÖRBEN
- Közművelődési és kulturális programokra
- Hagyományainkat ápoló rendezvények szervezésére
- Évfordulók megünneplésére
- Művészeti alkotások létrehozására
- Kerület kultúrájával kapcsolatos kiadványok megjelentetésére
Pályázhatnak: kerületi közoktatási intézmények, közművelődési in-
tézmények a XI. kerülethez kötődő (lakcím, telephely, megvalósítás 
helyszíne megjelölésével) magánszemélyek, cégek, civil és egyházi 
szervezetek.
Nem pályázhatnak azok a közművelődési intézmények, cégek, szerveze-
tek, amelyekkel az Önkormányzat közművelődési megállapodást kötött 
vagy részükre működési támogatást nyújtott. Az Önkormányzat saját 
közművelődési intézményei önállóan nem adhatják be pályázatukat, 
azonban az adott intézményben működő civil szervezetekkel közösen 
pályázhatnak egy-egy programra.
A pályázatokra fordítható keretösszeg: 15 000 000 Ft

4. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS CÉLOKRA
Egészségügyi cél: 2010. évre tervezett egészségügyi programokra (pl. 
különböző korosztályok számára szervezendő felvilágosító napok, a 
résztvevők számára ingyenes szűrővizsgálatok stb.) többek között a 
programok terembérleti díjának, a programok propaganda költsége-
inek, valamint a szűrővizsgálatokkor használt eszközök vásárlási költ-
ségeinek támogatására. Szociális cél: civil szervezetek által felnőtt cso-
portok számára szervezendő gyógyutak, gyógyüdülések, rehabilitációt 
célzó üdülések utazási, szállásköltségei, belépődíjainak csökkentésére, 
egyéb karitatív célokra.
Pályázhatnak: XI. kerületi székhellyel működő civil szervezetek, kivéve 
azok, amelyekkel az Önkormányzat támogatási szerződést vagy ellátási 
szerződést kötött.

A pályázatokra fordítható keretösszeg: 5 000 000 Ft

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:
A támogatási kérelem benyújtása pályázati adatlapon történik, melyen 
részletesen fel kell tüntetni a megvalósítandó célt, az összköltségvetését, 
továbbá azt, hogy a pályázó milyen saját vagy egyéb anyagi forrással ren-
delkezik a cél megvalósításához az igényelt támogatás összegén felül. 
A támogatási összeg magánszemélyek esetén adóköteles. 
Új, eddig nem pályázott civil szervezetek esetében a pályázati adatlap-
hoz csatolni kell a bejegyzésről szóló bírósági végzést, cégek esetén a 
cégbírósági bejegyzést, nem önkormányzati fenntartású intézmények 
esetén az alapító okirat másolatát.
Az Önkormányzat Támogatási Szabályzata alapján a támogatási összeg-
ből személyi jellegű kifizetések, valamint reprezentációs célú (pl. étel-
ital beszerzése, éttermi szolgáltatás igénybevétele, ajándékutalványok 
juttatása stb.) kiadások nem teljesíthetők. Ez alól egyedi esetekben a 
megállapodásban el lehet térni a kiadási cél és összeg pontos megjelölé-
sével. Pályázni csak 2010. évben megvalósuló projektre lehet. 
A pályázati adatlapok beszerezhetőek: a Budapest Főváros XI. Kerület 
Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati 
Irodáján (Bocskai út 39–41.) és a Humánszolgálati Igazgatóság Oktatási 
és Kulturális Osztályán (Zsombolyai út 4. IV. em. 408.)
A pályázati adatlapok letölthetők továbbá a www.ujbuda.hu internetes 
oldalról.
Információ: Gegesyné Regős Orsolya: 3723-478

Figyelem! 
A pályázatokat 2 eredeti (hitelesen aláírt) példányban kérjük leadni.
A pályázat leadási helye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata Polgármester Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság 
Oktatási és Kulturális Osztálya (Zsombolyai u. 4. IV. em. 408.)
Postai úton történő feladás esetén kérjük a borítékra ráírni. Pályáztatás 
2010. Az elbírálásra 30 napon belül kerül sor, ezt követően az eredmé-
nyekről az Önkormányzat értesíti a pályázókat, és a nyertes pályázókkal 
Támogatási szerződést köt. 

Budapest Főváros XI. Kerület 
Újbuda Önkormányzata 2010. 
évre pályázatot ír ki 30 millió 
forint keretösszegben, az alábbi 
témakörökben és célokra:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A pályázat leadási ideje: 2010. április 15.
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Újbuda Önkormányzata tavaly hir-
dette meg a 60 éven felülieknek 
szóló kedvezményes számítógép- és 
internettanfolyamát. A kezdemé-
nyezés sikerét mutatja, hogy az idén 
induló kurzusra több mint kétszázan 
jelentkeztek, így összesen hét csopor-
tot kellett indítani. Molnár Gyula pol-
gármester szerint a tanfolyam a 60+ 
program egyik legfontosabb része.

A 15 órás képzés elsősorban az internetre 
koncentrál, azon belül is a közössé-
gi portálok, valamint a levelező- és 
chatprogramok használatára tanítják 
meg a vállalkozó szellemű nyugdíjasokat. 
Sokan ugyanis kizárólag az internet se-
gítségével tudnak napi kapcsolatot tartani 
külföldön dolgozó gyermekeikkel, unoká-
ikkal, de számos idős kíváncsi a hivatali 
online ügyintézés és az ismerősök felku-

tatásának lehetőségeire is. Molnár Gyula 
polgármester azt hangsúlyozta, a kerület 
eddig ismert jelzői között – Zöld Újbuda, 
Biztonságos Újbuda – a Gondoskodó 
Újbuda is kiemelkedő szerepű.
 – A 60+ programmal azon a korosz-
tályon próbálunk segíteni, amely egyedül 
egyre kevésbé tudja megoldani problémá-
it. Számukra egy jobb minőségű élet, egy 
új típusú aktivitás lehetőségét szeretnénk 
megteremteni, akár a hasznos szabadidő-
eltöltés, akár a közösségfejlesztés lehető-
ségén keresztül – számolt be a program 
céljairól a jelölt. Molnár Gyula hozzátette, 
annak ellenére, hogy első látásra a nyelv-
tanulás és a számítógép az idősektől talán 
legtávolabb álló terület, a gyakorlat azt 
mutatja, a nyugdíjasok szeretik és képesek 
megtanulni az új dolgokat. – Erről szól a 
Gondoskodó Újbuda – jegyezte meg.

T. D.

Internet 60 felett

A Villányi út 24. számú ház la-
kóinak kezdeményezésére em-
léktáblát helyeztek el a ház falán 
dr. Bottyán Olga antropológus 
emlékére. A 2008-ban elhunyt 
tudós kiemelkedő munkát vég-
zett a magyar őstörténet kutatá-
sában. A márványtáblát Újbuda 
Önkormányzata, a Természet-
tudományi Múzeum, valamint 
az egyház képviselői koszorúz-
ták meg.
Bottyán Olga etnográfia, törté-
nelem, régész és antropológia 
szakon szerzett diplomát, doktori 
disszertációját a szkítakori teme-
tők vizsgálatából írta, de komoly 
kutatásokat folytatott a Székely-
föld történetéről is. Később a 
Debreceni Egyetem Embertani 
Tanszékét vezette, a Rákosi-
rendszer azonban derékba törte 
karrierjét, férjét kivégezték. 
1965-től kezdett újra dolgozni. 
Ekkor a Magyar Természettudo-
mányi Múzeum Embertani Tá-
rának főmunkatársa lett, renge-
teg tudományos publikációt írt.

Bottyán 
Olgára 

emlékeztek

„A Tarka Színpad egy különleges hely. 
Olyan, ahol a felnőttek, nyugdíjasok is 
kiélhetik kreatív energiájukat. Ritka az 
ilyen hely manapság. Sajnos. Ilyenek-
ből kéne sok.” (Barta László – a Tarka 
Színpad társulatának tagja)

Azt mondják: hét év alatt lecserélődnek 
sejtjeink, a hetedik év a házasságokban 
kritikus lehet. Csupa ne-
gatívum – lecserélődés, 
válságos helyzet. Egy 
biztos, hogy ez a hetes 
számmisztikai negatí-
vum az őrmezői Tarka 
Színpad társulatára nem 
vonatkozik. A társulat 
„sejtjei” nem lecserélőd-
nek, hanem sokasodnak, 
egyre többen vannak. A 
32 fős csapat továbbra 
is nyitottan és örömmel 
fogadja az újonnan je-
lentkező játékos kedvű 
szeniorokat. 
 A hét év alatt a nagy 
ívű színház-pedagógiai 
módszernek köszön-
hetően ma már a Tarka 
Színpad – jóllehet amatőr 
színháznak vallja magát 
– színvonalát tekintve elfogulatlanul pro-
fesszionális. Kezdetben, hét évvel ezelőtt 
vers- és prózaelemzésekkel indultak, ezt 
követték a helyzet- és jellemkomikumokra 
épülő, kirobbanó életörömöt sugárzó rene-
szánsz vásári komédiák bemutatói. A tár-
sulat ezekből táplálkozva a 20. század első 
felének magyar géniuszait szólaltatta meg 
kiváló komikai érzékkel. 

Az együttes művészeti vezetője, Köllő 
Miklós által rendezett előadások: Sachs 
komédiák – Tüzes vas, Gazduram kotlik, 
Ha elpatkol a férj, Heltai Jenő egyfelvoná-
sosai – Nagy Nő, Karácsonyi vers, Ameri-
kai párbaj, Bennünk lakik a kisördög iro-
dalmi kabaré, Móricz Zsigmond, Karin-
thy Frigyes írásaiból átütő közönségsikert 
hoztak a Tarka Színpadnak.

 A Tarka Színpad nem 
csupán színház, hanem 
kreatív műhely is, tagjai a 
színészmesterség elsajátí-
tása mellett egyéb alkotó 
tevékenységet is folytat-
nak. Csak példaként: van 
aki műfordításokat, van 
aki verseket, dalszövege-
ket ír, zenét szerez, dísz-
letet tervez. A társulat 
alkotói sokszínűsége való-
di, kreatív közösséggé ko-
vácsolódott az elmúlt hét 
évben, nemcsak szakmai 
vonatkozásban, hanem a 
magánéletben is.
 A színház mind a fő-
városban, mind vidéken 
folyamatos meghívások-
nak tesz eleget. Ez a hír-
név talán a 2008-as Fringe 

Fesztiválon való sikeres részvételnek 
köszönhető. Igen nagy megtiszteltetés a 
színház számára, hogy idén szeptemberre 
meghívást kapott Linzbe a 4. Európai Sze-
nior Színházi Fesztiválra. Vitathatatlan, 
hogy Újbudán egy új, különleges színház 
született, amely méltó az egykori nagy hí-
rű budapesti Tarka Színpad nevéhez. 

- pé -

Hétéves az őrmezői 
Tarka Színpad

MÁRCIUS 26., PÉNTEK 19 ÓRA
Tarka Színpad (bemutató): 
Karinthy Frigyes, Teknősbé-
ka, avagy ki az őrült a csár-
dában?
Jegyek elővételben már kap-
hatók!
Teljes áru belépőjegy vacsorával: 1800 
Ft. Teljes áru belépőjegy vacsora nélkül: 
600 Ft
60+ kártyával vacsorával: 1500 Ft. 60+ 
kártyával vacsora nélkül: 300 Ft
Helyszín: Őrmezei Közösségi Ház (Cir-
mos u. 8)

MÁRCIUS 30., KEDD 19 ÓRA
Előhívó – művész filmklub. Vezeti: 
Péterffy András filmrendező 
JACQUES TATI: PLAYTIME
Belépődíj: 500 Ft. 60+ kártyával a belé-
pés ingyenes!
Helyszín: Őrmezei Közösségi Ház (Cir-
mos u. 8)

ÁPRILIS 3., SZOMBAT 
Természetjárás:
Nagykovácsi–Anna vadászház–Nagy-
kovácsi
Találkozó: 8.45-kor a Moszkva téri 61-
es villamosmegállóban. Túravezető: 
Bartha Gyula (Bakancsos Kör) 206-
3854

Szépművészeti Múzeum:
Degas-tól Picassóig
Találkozó: 14 órakor a pénz-
tárnál. Nyugdíjas belépő: 
1500 Ft
Túravezető: Mógor Gabriel-
la (TvTE) +36(70)380-8871

ÁPRILIS 6., KEDD 16 ÓRA
István Ági diavetítéses úti beszámolója 
Burmáról:
Helyszín: Budafoki út 12. szám alatti 
60+ klub (az INO épületében)
Újbuda 60+ Fotókör:
Még mindig lehet jelentkezni, ismer-
kedni a digitális fotózás alapjaival a 
várostörténeti fotókörben! Elérhetőség: 
3514-276, erzsebetament@gmail.com
Helyszín: Újbuda 60+ Klub- és prog-
ramközpont (Zsombolyai u. 6).

ÁPRILIS 7., SZERDA 16 ÓRA
Hogyan törődjünk egészségünkkel:
Vendég: Bendik Lászlóné Éva 
Helyszín: Bocskai út 43–45. 60+ klub 
(az INO épületében)

ÁPRILIS 8., CSÜTÖRTÖK 16 ÓRA
Barkácsolás kreatívan:
Fakanálbaba-készítés 
Helyszín: Keveháza u. 6. 60+ klub (az 
INO épületében)

Aktuális Újbuda 60+ programok
Az Újbuda 60+ programon belül Kelen-
föld és Őrmező leendő szomszédsági 
önkéntesei Kunbábonyba, a Civil Kol-
légiumba utaztak három napra, hogy 
a közösségfejlesztésről tanuljanak. 
Oktatójukat, dr. Vercseg Ilonát – akit a 
résztvevők „professzor asszonyként” 
emlegetnek – nem csak a képzésről 
kérdeztük.

Más városokban is dolgoznak szomszédsági ön-
kéntesek?

Természetesen, csak nem feltétlenül így 
hívjuk őket. Mindenhol vannak a közös-
ségnek aktív tagjai, akik – és ez a lényeg – a 
településért, a közjóért tevékenykednek, 
ehhez pedig megvan bennük a kellő bátor-
ság, úgy is mondhatjuk, kalandvágy. Olyan 
közösségfejlesztő programmal azonban 
még nem találkoztam, amely kifejezetten 
az idősekre épít. Mint ahogy olyan önkor-
mányzattal sem, amely így fordul az idősek 
felé: élettapasztalatukra, kezdeményező-
készségükre épít.

Mi lehet az előnye egy 60+ szomszédsági önkén-
tesnek?

Ez a korosztály – melyhez magam is tarto-
zom – még szocializálódott a közösségre. 
Az iskolában, később a munkahelyen a 
vezetők támogatták a szolidaritást, a lakó-
hellyel törődést. A szó mai értelmében per-
sze nem lehettünk civilek, hiszen csak sza-
badidős, kulturális területen tevékenyked-
hettünk, de a technikákat jól megtanultuk. 
Ezt a tudást persze bővíteni kell, mert ma 
már új módszerek vannak, például az ér-
dekérvényesítésben. Akik otthonukból 
kimozdulva „nyüzsögni” kezdenek, új ta-
pasztalatokat és jó élményeket szerezhet-
nek. Tevékenységükkel – és ennek nagyon 
örülök – rácáfolnak az idősekről szóló 
olyan sztereotípiákra, minthogy: „ők csak 
nyugalmat akarnak”, meg „ellátást akar-
nak”. Mert ez nem igaz. Amit akarnak, 
azért tesznek is. 

A szomszédsági önkéntesek tevékenységé-
ről bővebb információ található a www.
ujbuda.hu/60plusz honlapon a közösségfej-
lesztő link alatt.

Újbuda–
Kunbábony: 60+

Rejtvényfejtő klub
A Rejtvényfejtők Országos Egyesületé-
vel közösen szervezett klubban nemcsak 
különböző rejtvényeket lehet fejteni (pl. 
sudokut vagy hagyományos keresztrejt-
vényeket), hanem előadások is lesznek a 
rejtvényfejtés történetéről, a rejtvényfejtés 
módszereiről, és természetesen rejtvényfej-
tő képzés is indul. 
A klubban háziversenyeket is szerveznek, 
és a legjobbak várhatóan a novemberi bu-
dapesti, 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 klubfoglal-
kozások a tervek szerint kéthetente követik 
egymást. 

20 éves az Autó Danubia

58-FÉLE AKCIÓS MŰVELET 
10-FÉLE OPEL MODELLHEZ pl.:

Szerviz 4+ akció: Motor Szerviz csomag 19 990 Ft 
(olaj + olajszűrő + levegőszűrő + gyertya + munkadíj)
Olajcsere 8 990 Ft*
Levegôszûrô csere 4 990 Ft*
Szervizcsomag 18 990 Ft*
Elsô fékbetét és féktárcsa csere 25 990 Ft*
Pollenszûrô csere 5 990 Ft*
Akciós klímatisztítás 3 499 Ft*
*Modellfüggô.
Gyári Opel alkatrészek! Az árak bruttó árak és tartalmazzák a munkadíjat.

1118 Budapest, Budaörsi út 62. Telefon: 310-0203, e-mail: szerviz@autodanubia.hu
Nyitva: h–cs 7.30–16.30, p 7.30–15.30, szo 9–12 óráig • www.autodanubia.hu

Márkafüggetlen 
szolgáltatásaink:
•  Műszaki vizsgáztatás (helyszíni) 

és zöldkártya 21 800 Ft-tól
•  Márkafüggetlen fényező- 

és lakatosműhely akciós 
ÖNRÉSZ / AVULÁS átvállalással 
(kárösszegtől függően)

•  Helyszíni kárfelvétel
•  Biztosítási ügyintézés
•  Kedvezményes alkatrészárak

OPEL ÉS CHEVROLET MÁRKASZERVIZ ÉS FÜGGETLEN VIZSGAÁLLOMÁS

A nyugdíjasok is szeretnek új dolgokat tanulni

Nemcsak színház, kreatív műhely

Előadás 
dátuma

A jegy 
átvételének 

dátuma

1. BÉRLET

Imádok férjhez 
menni (Játékszín) Április 15. Április 7.

Tisztelt Ház 
(Karinthy Színház) Április 11. Március 29.

2. BÉRLET:

A kaktusz Virága 
(Játékszín) 

Március 
30. Március 22.

Április 8. Március 30.

4. BÉRLET:

Tudós Nők 
(Karinthy Színház) Április 2. Március 29.

5. BÉRLET:

Őrült nők ketrece 
(Játékszín) Április 7. Március 31.

Egy csók és más 
semmi

(Vígszínház) 
Április 3. Március 26.

A kertész kutyája 
(Vígszínház) Április 22. Április 15. 

A napsugár fiúk
(Karinthy Színház) 

Április 10. Március 30.

Színházjáró program
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ről is tulajdonítanak el gépkocsikat, illetve 
a Magyarországon ellopott járműveket 
külföldre juttatják.
Így ezen csoportok felderítése, a bizonyí-
tékok beszerzése bonyolult és időigényes.

Gépkocsifeltörések

A gépkocsifeltörés az a bűncselekményfaj-
ta, ahol a sértettek megfelelő magatartása 
önmagában elegendő lehetne a hatékony 
bűnmegelőzéshez. Tapasztalat szerint a 
sértettek jelentős része önkéntelenül elő-
segíti áldozattá válását azzal, hogy a gép-
kocsi utasterében jól látható helyen tárolja 
aktatáskáját, laptopját, GPS navigációs 
eszközét, vagy egyéb értéktárgyát. Számos 
alkalommal és helyen hívtuk és hívjuk fel 
az állampolgárok figyelmét arra, hogy a 
gépjárművek feltörésére szakosodott bű-
nözők egy jelentős része kizárólag akkor 
zúzza be egy autó ablakát vagy feszíti ki 
annak ajtaját, ha abban valamilyen értéke-
síthető és nem utolsósorban könnyen el-
tulajdonítható vagyontárgyat lát. Csekély 
odafigyeléssel e bűncselekmények számát 
nagymértékben lehetne csökkenteni. 
 Az ilyen nyom- és adatszegény ügyek-
ben ráadásul az elkövető és az elvitt érté-
kek felkutatása is jóval nehezebb és keve-
sebb eredménnyel jár.

Gépkocsifeltörések szem-
pontjából behatárolható 
gócpontok:
 Gellérthegy területe, azon belül ki-

emelten a Kelenhegyi út Gellért Szál-
lóhoz közeli szakasza, a Balogh lejtő, 
a Ménesi és a Mányoki utak Eötvös 
Kollégiumhoz és az Államigazgatási 
Főiskolához közeli szakaszai.

 A Bartók Béla út, a Ballagi Mór utca és 
Somogyi út közötti szakasza.

 A Budaörsi út 112. szám alatti 
McDonald’s parkoló.

 A Fehérvári útnak az Etele és 
Kondorosi utak közötti páratlan olda-
lán lévő parkolók.

 A Hunyadi út 19. szám alatti Auchan 
áruház fedett parkolója.

 Az Etele út páros oldala.
 Az Irinyi út–Budafoki út–vasúti töl-

tés–Duna által határolt területen lévő 
ELTE egyetemváros, INFO park teljes 
területe.

Felderítési eredmények a 
gépjárművekkel kapcsola-
tos bűncselekmények során
Gépjárművekkel kapcsolatos bűncselek-
mények miatt összesen 373 esetben zárult 
eredményesen a nyomozás. Ebbe a szám-
ba beletartozik a gépjárműlopás, a jármű 
önkényes elvétele, gépkocsifeltörés, gép-
kocsiról történő lopás, lízing- és biztosítási 
csalás, sikkasztás is. 
 Kétéves munka után 2009-ben lezár-
tunk egy olyan ügyet, amelyben megál-

lésekre. Az adatok alapján megállapítha-
tó, hogy a XI. kerületi rendőrkapitányság 
munkatársai továbbra is a főváros bűn-
ügyileg egyik legfertőzöttebb területén 
látják el szolgálati feladataikat, amelyet 
nehezít a kerület nagy alapterülete.
 A következőkben néhány részletet 
olvashatnak dr. Balázs Norbert, Újbuda 
rendőrkapitányának 2009-es évi beszá-
molójából. 

Felderítési eredmények
A Dél-Budai Régióban 112 esetben zár-
tak le eredményesen nyomozást, míg 642 
esetben az eljárások eredménytelenek ma-
radtak. Az eredményességi mutató 14,9 
százalék. Több esetben megtörtént, hogy 
a kerületben végzett eredményes felderítés 
más kerületi rendőrkapitányság vagy köz-
ponti szerv statisztikájában szerepel. Ter-
mészetesen erre fordítva is volt példa.

Az ismertté vált rablások
A rablások száma a 2006-os és 2008-as év 
stagnálását követően 2009-ben nőtt. 99 
olyan rablás történt, amelyben a kerületi 
rendőrkapitányság, majd március 1-jétől 
– a régiós elvek alapján – a XXII. kerületi 
rendőrkapitányság folytatta le a büntetőel-
járásokat. Ezen bűncselekmények jelentős 
része közterületen történt. Az elkövetői 
kör elsősorban tizenéves fiatalokból áll, 
míg áldozataik 44 százaléka a 18–40 év 
közötti korosztályból kerül ki.
 A többéves szokásoknak megfelelően 
mobiltelefonokat, informatikai eszközö-
ket, ékszert és készpénzt vesznek el a sér-
tettektől. Továbbá 23 olyan rablás bűntett-
ét követték el ismert és ismeretlen tettesek, 
melyekben az eljárást a Budapesti Rendőr-
főkapitányság folytatta le. 
 Ezek az esetek többségében pénzintéz-
mények és üzletek sérelmére fegyveresen 
vagy felfegyverkezve elkövetett bűncse-
lekmények voltak. 
Felderítési eredmények  
rablási ügyekben
Eredményesen 53 esetben, eredménytele-
nül 46 esetben zárult le a nyomozás.
Az eredményességi mutató 52,5 százalék.
  
Az ismertté vált  
gépjárműlopások

A gépkocsilopásokkal kapcsolatban feltéte-
lezzük, hogy azok egy jelentős hányada nem 
történt meg, hanem biztosítási csalás elkö-
vetéséhez használják fel a feljelentéseket.

A valódi gépkocsilopásokkal kapcsolatban 
viszont elmondható, hogy olyan szerve-
zett csoportok követik el azokat, amelyek 
nemcsak a XI. kerületben vagy a Dél-
Budai Bűnügyi Régió területén, hanem 
Budapest és Pest megye teljes területén 
követnek el ilyen bűncselekményeket. Al-
kalmanként ezen csoportok még külföld-
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33,47 négyzetkilométer, 140 ezer 
ember – ez a két adat is meghatározza 
Újbudát, mely területével Budapest 
második legnagyobb kerülete, lakos-
ságát tekintve pedig az ország ötödik 
legnagyobb városa lenne, viszont a 
főváros kerületei közül a legnépe-
sebb. A XI. kerület Önkormányzata a 
Biztonságos Újbuda projektben ösz-
szehangolt akciósorozatokat szervez 
a kerületi rendőrséggel, a közterület-
felügyelettel és a polgárőrökkel. A 
hagyományos értelemben vett köz-
rend biztosítása nem önkormányzati 
feladat, de a közös fellépés, a hivatalos 
szervek támogatása önkormányzati 
cselekvési programokkal, csak előbbre 
vihetik azt a közös ügyet, amelynek 
eredménye az, hogy rendezettebb 
városrész legyen Újbuda.

Újbuda rendőrkapitánya, dr. Balázs Nor-
bert elkészítette a 2009-es év beszámolóját, 
melyet Újbuda Önkormányzatának képvi-
selő-testületével is ismertetett. A kapitány 
elmondta, melyek azok a körülmények, 
amelyek Újbuda bűnügyi-közbiztonsági 
helyzetét alapvetően befolyásolják.
 – Újbudán hat nagy lakótelepen kívül 
több családi és hétvégi házas övezet talál-
ható, ahol a nagyszámú ingatlan mellett 
több tízezer gépkocsi parkol őrizetlenül. Az 
elmúlt években számos lakópark és egyéb 
új építésű ingatlan épült, amelyek mint-
egy 1500 családnak biztosítanak lakhatást. 
Nagy átmenő forgalmat terhel a kerületre az 
M1-M7 autópályák bevezető szakasza, a Bu-
daörsi út, a Balatoni út, a Dél-budai teher-
mentesítő út és a Budafok irányából bejövő 
6-os út. Újbuda közlekedési helyzetét 2009-
ben továbbra is jelentős mértékben megha-
tározták a 4-es metró építésével kapcsolatos 
munkálatok – mondta Balázs Norbert.
 Továbbra is egész évben jelentős óra-
számban igényel rendőri jelenlétet az 
Újbudán működő úgynevezett egyetem-
város, a kerületben működő alsó, közép- 
és felsőfokú oktatási intézmények több 
ezer diákja, a Gellérthegy és környéke 
mint turisztikai látványosság, valamint 
néhány frekventált és közkedvelt szórako-
zóhely, mint a Rio Cafe, a Zöld Pardon, az 
A38 Hajó, a Club Play és a Sensation. 
 2009-ben a Közrendvédelmi Osztály 
állományából továbbra is magas óraszám-
ban vezényeltek kollégákat a demonstrá-
ciókkal, illetve rendezvényekkel érintett 
belvárosi területekre, csapaterő berende-

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

763 521 464 337 452 614 549

Újbuda területéről eltulajdonított 
gépjárművek száma

Az Újbudán elkövetett  
személygépkocsi-feltörések 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

870 583 603 539 525 587 790

Dr. Balázs Norbert rendőrkapitány

lapítottuk, hogy az elkövető 80 személy-
gépkocsit tulajdonított el. Ezt az ügyet az 
ügyészség először 80 rendbeli orgazdaság-
gá, végül 1 rendbeli, folytatólagosan elkö-
vetett orgazdasággá minősítette át, holott 
az ügy fő gyanúsítottjai számunkra jól is-
mert gépkocsitolvajok.
 A gépjárművekkel kapcsolatos bűn-
cselekmények felderítése érdekében több 
rendőri egységgel napi szintű együttmű-
ködést alakítottunk ki, illetve napi rend-
szerességgel hajtunk végre konspirált fi-

gyeléseket és nyílt ellenőrzéseket. A nyílt 
ellenőrzések során rendszeresen együtt-
működünk a Sas-hegy Polgárőr Egyesület 
és a ZsaruCar szervezet tagjaival is, akik 
a Mátrix-rendszámleolvasó és körözési 
nyilvántartás ellenőrző rendszer haszná-
latával több, körözött és eltulajdonított 
gépkocsi felkutatását tették lehetővé.

Újbuda rendőrkapitánya beszámolójának 
további részleteiről következő lapszáma-
inkban olvashatnak. 

A betöréses lopások típusainak %-os megoszlása 2009-ben

Rablások sértettjeinek életkor szerinti megoszlása %-ban

Rablások sértettjeinek nemek szerinti megoszlása %-ban

Lakás 52%

Intézmény 3%
Hétvégi ház 10%

Vállalat 8%

Üzlet 8%

Tároló 19%

18-40 év 44%

14-17 év 17%

0-13 év 12%

70 felett 9%

60-69 év 6%
40-59 év 12%

Férfi 74%Nő 20%

Jogi személy 6%

A közbiztonság 2009-ben Újbudán
Autólopás vagy -feltörés, rablás és felderítések
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olyan rejtélyes helyekre is betekintést 
nyerhetnek, ahová a hétköznapi látoga-
tók nem. 
 A programban 138-an vesznek részt. 
A szerencsések: a Gárdonyi Géza Álta-
lános Iskola 30 8. osztályos tanulója, az 
Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Is-
kola 27 tanulója, a gazdagréti Csíki-hegyek 
Általános Iskola 5. évfolyama 30 fővel, az 
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános 
Iskolából 19 tanuló, a Kelenvölgyi Általá-
nos Iskola 6. a osztálya 23 fős létszámmal, 
és összesen hét felnőtt kísérő.
A rendezvény fővédnöke: Fodor Vince 
alpolgármester, Újbuda Önkormányzata 

Közös kincsünk, óvjuk!
A víz világnapja

Áprilisban virágba borul 
a Goldmann György tér

Ha kinézünk az ablakon, sokszor már 
látjuk a nap sugarát, kezd zöldülni a 
fű, és bizony előbújnak a különböző 
tavaszi virágok, hiszen közeledik az 
ébredés időszaka. A tavaszi hangulat-
tal együtt jár, hogy a családok egyre 
több időt töltenek a szabadban, és 
elkezdik rendezgetni kertjeiket, vagy 
előkészítik a balkonládákat a friss 
tavaszi virágoknak.

Ehhez nyújt nagy segít-
séget a minden tavasz-
szal hagyományosan 
megjelenő színes 
v irágkava lkád a 
Petőfi hídnál. Az 
Újbudai Dísznövény 
2010 Kertészeti Kiállítás és 
Vásár mindenkinek meg-
felelő mennyiséget, bő választékot, 
valamint minőséget kínál. Természe-
tesen a virágokhoz megkapják a szüksé-
ges gondozási, ültetési tanácsokat is, hogy 
minél hosszabb ideig élvezhessék azok 
szépségét.
 A rendezvény idén is számos megle-
petést tartogat az érdeklődők számára, 
hiszen a belépőjegyek árának – a vásárlás 
értékétől függően – akár felét is levásárol-
hatják a helyszínen, és érdekes, gondozási, 
nevelési tanácsokkal bővelkedő előadások 
is várják a látogatókat. A bemutatókon 
megismerhetik az allergénnövényeket, 
valamint hasznos tippeket kaphatnak, sőt, 
a virágkötészeti fogásokat is elleshetik. Az 

egészség- és életmódsátorban, azaz a Re-
formsátorban olyan termékekkel ismer-
kedhetnek meg, amelyek egészségünk 
megőrzéséhez járulnak hozzá.
 A gyerekeket mesekert várja, ahol a 
virágültetésen túl kézműves-foglalkozá-
sokon is részt vehetnek. A Látványköz-
pontban bonszájkiállítás és hangulatos 
teaház lesz, és különleges látvánnyal és 
hangulattal jelenik meg a négy évszak 
virágokban. Idén egy új helyszín is várja 

a látogatókat, ahol képzőművé-
szeti alkotásokat tekint-

hetnek meg, valamint 
kulturális programo-
kon vehetnek részt a 
három nap alatt.
 Ez évi újdonság, 

hogy a megnyitó napján, 
pénteken a Duna Televízió 
két élő műsorát, a Család-

barát Magazint és a Kívánságkosár című 
műsorokat élőben közvetítik a rendez-
vény helyszínéről. Ezenkívül naponta 
lesz tombolasorsolás, amelyen fődíjként 
családi hétvégéket lehet nyerni.
 A kiállítók várnak minden olyan 
családot, érdeklődőt, aki szívesen eltölte-
ne velük egy szép tavaszi napot kellemes 
virágok környezetében jószándékú, mo-
solygós emberek között. A rendezvény 
időpontja április 16–18. (péntek, szom-
bat, vasárnap), nyitva tartás mindennap 
9–19 óráig. Részletek a www.assa.hu 
weblapon.

– K. Manna –

A rendelet hatálya nem vonatkozik:
1. Az erdőterületekre (Kamaraerdő, 
Rupp-hegy, Kőérberki út és Repülőtéri út 
melletti erdőrészletek) és azok 200 m-es 
körzetében fekvő külterületi ingatlanok-
ra, ahol a tűzgyújtást az erdőről és erdő 
védelméről szóló más rendelet szabályoz-
za. Tűzgyújtási tilalom elrendelése ese-
tén ezeken a területeken a fent említett 
időpontokban is tilos tüzet gyújtani.
2. A mezőgazdasági kül- és belterüle-
teken az égetés helyét, időpontját és ter-
jedelmét a megkezdés előtt legalább 24 
órával az illetékes hivatásos önkormány-
zati tűzoltóságnak be kell jelenteni.
(Az erdőről és erdő védelméről szól a 
2009. évi XXXVII. törvény 65-67 pa-
ragrafusa. Az avarégetés lehetőségét 
Újbuda Önkormányzata a 3/1998./III.2-
4./ XI.ÖK számú rendeletben szabályoz-
za, ennek teljes szövege elérhető a www.
ujbuda.hu-n.) 

Újbuda ÖK, környezetvédelmi osztály

KIÁLLÍTÁS

A víz világnapja alkalmából Újbuda 
Önkormányzata felső tagozatos és 
középiskolások számára szervez egy-
napos látogatást a területi Vízművek 
telephelyére, ahol a tanulók szakelő-
adók segítségével elméleti és gyakor-
lati tapasztalatot szerezhetnek. 

A víz és ember kapcsolata nevet viselő 
előadáson a fiatalok hallhatnak Budapest 
ivóvízellátásáról, a víztisztítás miként-
jéről, és arról is, hogy a vegyszereknek 
milyen hatása lehet a vizek minőségére. 
A Gellérthegyen lévő Víztározóhoz szer-

vezett kiránduláson a középiskolások 

Avar nyílttéri égetése kizárólag március 
1.–április 30. között, illetve október 1.–
november 30. hétköznapokon és szom-
baton 10–18 óráig megengedett. Vasár-
nap és ünnepnapokon avart égetni tilos. 
 Az égetést csak telken belül, szélcsen-
des időben, száraz avar esetén szabad vé-
gezni, folyamatának gyorsítására segéd-
anyag nem használható. Égetéssel csakis 
azok a növényi maradványok semmi-
síthetők meg, melyek komposztálásra, 
újrafelhasználásra alkalmatlanok, vagy a 
komposztálásra nincs lehetőség. A helyi 
rendelet alapján szociális intézmények 
100 méteres körzetében, azok működési 
ideje alatt tilos az égetés.
 A rendeletben meghatározottól eltérő 
időben, illetve módon végzett avarégetés 
szabálysértésnek minősül, és pénzbír-
ságot von maga után. Aki a rendeletben 
eltérő módon történő avarégetést észlel, 
Újbuda Önkormányzatának szabálysér-
tési hatóságánál tehet panaszt.

Az avarégetés szabályai 

A Vízművek újbudai víztározó medencéje érdekes látványt nyújt

Az Andor utca átépítésének megkezdé-
se miatt két szelektív sziget átmenetileg 
megszűnt. Az egyik az Andor utca és a 
Fehérvári út kereszteződésénél, a Tesco 
express előtt, a másik az Andor utca és 
a Rátz László utca kereszteződéséhez kö-
zel lévő. 

A LEGKÖZELEBBI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJ-
TŐ SZIGETEK:
 Tétényi út–Kondorosi út kereszteződé-

sében, a Kondorosi út elején
 Fehérvári út–Andor utca sarkán, a Plus 

áruház mögött a parkolóban
 Nagykikinda utcában az iskolaépület 

falánál
 Leiningen utcában

Kérjük, hogy csak szelektált hulladékok-
kal keressék fel a szigetet. Ha már telítve 
vannak a tárolók, ne rakják mellé hulla-
dékaikat! Amennyiben nagyobb meny-
nyiségű újrahasznosítható hulladékot 
kívánnak elhelyezni, keressék fel a Bánk 

bán utcai hulladékudvart (Bánk bán utca 
8–10., nyitva tartás: hétfőtől péntekig 10–
18, szombaton 8–14 óráig. Tel.: 464-5907).
  A szigeteken műanyag, papír, 
fém és üveg frakciók gyűjtésére van mód, 
kérjük, kizárólag ilyen hulladékokat tegye-
nek a konténerekbe! Kérjük, hogy a hulla-
dékokat a konténerekben helyezzék el, a 
konténerek körül ne hagyjanak szemetet! 
A közterületi szemetelés szabálysértésnek 
minősül.
  Veszélyes hulladékokkal (fes-
ték-, vegyszer-, növényvédőszer-marad-
ványok stb.) a XI. kerületi lakók az M3-
as autópálya mellett a XIV. kerület, 
Kacsóh Pongrác út 146. szám alatt 
lévő Palota Környezetvédelmi 
Kft. gyűjtőudvarát kereshe-
tik fel egész évben. Nyitva 
hétfőtől péntekig 8–17, 
szombaton 8–14 óráig. 
Telefon: 06-1-222-0361.

Újbuda Önkormányzata

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek

Egy kiló szárnyas, illetve sertéshús 
előállítása során mintegy 3,5 kiló, egy 
kiló marhahús előállításakor pedig 
13 kiló szén-dioxiddal egyenértékű 
klímaváltozást okozó gáz kerül a 
levegőbe. Ez nagyjából 5 liter benzin 
elégetésének felel meg – 
e környezetkárosító folyamat 
hatásaira figyelmeztetnek 
a környezetvédők. 

Az állatok tartása is 
jelentős széndioxid, 
illetve metán ki-
bocsátásával jár: 
a kérődző állatok 
emé sz té s e  s o -
rán ugyanis nagy 
mennyiségű metán 
képződik, ami körül-
belül 21-szer veszélye-
sebb üvegházhatású gáz, 
mint a szén-dioxid.
 Erre a környezetkáro-
sító jelenségre hívta fel a figyel-
met az Európai Parlamentben Paul 
McCartney, az egykori Beatles együt-
tes dalszerzője, énekese. – A fenntart-
ható élelmezéspolitika komoly részt 
vállalhat az üvegházhatású gázok 
emissziócsökkentésében – mondta, 
amikor decemberben a Húsmentes 
hétfőt! című kampányát népszerűsí-
tette. Kifejtette, a heti egy vegetáriánus 

McCartney és a húsmentes hétfő 
Három kiló takarmányból lesz egy kiló hús

nappal elsősorban az egyén felelősségé-
re szeretné felhívni a figyelmet. 
 A fenntartható élelmezéspolitika az 
elmúlt években egyre nagyobb hangsúlyt 

kapott a tudományban és a poli-
tikában egyaránt. 

A kér-

déskörrel 
az Élelmezési Világszervezeten (FAO) 
túl már az ENSZ Környezetvédelmi 
Programjának (UNEP) munkatársai is 
foglalkoznak. Kutatási eredményeiket ta-
valy A környezeti élelmezési válság (The 
Enviromental Food Crisis, UNEP 2009) 
című munkájukban foglalták össze. 
 A jelentés külön fejezetben foglalko-

zik a húsfogyasztással. Megállapításaik 
szerint egy kilogramm hús előállításához 
átlagosan három kiló takarmány szüksé-
ges, holott az állati eredetű élelmiszerek 
átlagosan fele annyi energiát tartalmaz-
nak, mint a gabonafélék. Ugyan a mar-
hahús és a kenyér kalóriatartalma közel 
azonos, mégis a felhasznált energia, illetve 
víz mennyisége a marhahús esetében sok-

szorosa a kenyérének.
 Számítások szerint a Földön 

3,5 milliárd ember szükségletei-
nek elegendő terményt fordítanak 
takarmányozásra, miközben 
megközelítőleg 1 milliárd em-
ber éhezik. A tanulmány szerzői 
megemlítik, hogy a világon már 
számos helyen folyik kutatás al-
ternatív takarmányok kifejlesz-

tésére – az élelmezési válság meg-
oldásának első lépése mégis a fejlett 

országok húsfogyasztásának mérsék-
lése lehet.

 Egyértelmű tehát, hogy a környezet-
tudatos életvitel kulcsfontosságú része: 
a húsfogyasztás csökkentése. Azonban 
nem ez az egyetlen dolog, amit tehetünk. 
Fogyasszunk minél több friss, szezonális, 
lehetőleg lakóhelyünkhöz közel előállított 
élelmiszert, ezzel párhuzamosan csök-
kentsük a feldolgozott, túlcsomagolt, mély-
hűtött és tengerentúli termékek arányát!

Horváth Gergely – Molnár András
BME Egyetemi Zöld Kör

TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS 
ÚJBUDÁN!

ALBERTFALVAI ÉS KELENFÖLDI LTP. 
április 1.–április 13.
LÁGYMÁNYOSI LAKÓTELEP 
április 14.–április 19.
GAZDAGRÉTI LAKÓTELEP 
április 20.–április 26.
ŐRMEZEI LAKÓTELEP 
április 27.–április 30.

VESZÉLYES ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉK- 
GYŰJTÉSE ÁPRILIS 17-ÉN 8–12 ÓRÁIG
Gazdagrét:  Rétköz utca–Torbágy utca sarok
Őrmező:  Cirmos utcai parkoló
Kelenföld:  Vahot utca–Keveháza utca sarok

Tisztelt újbudai polgárok!
Az elmúlt évekhez hasonlóan Újbuda Önkormány-
zata idén tavasszal is megszervezi a kerület közterü-
leteinek nagytakarítását. Ennek érdekében kérem, 
hogy önök is vegyenek részt lakókörnyezetük, a 
házak előtti előkertek szebbé tételében és a járdák 
megtisztításában.

Az Önkormányzat konténerek kihelyezésével és 
ingyenesen igényelhető műanyag zsákok biztosítá-
sával is gondoskodik az összegyűjtött zöld hulladék 
elszállításáról. A zsákok az Újbuda Prizma Közhasz-
nú Nonprofit Kft. székhelyén, a Hamzsabégi út 
60. szám alatt vehetik át a kerület lakosai hétfőtől 
csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig. 

A zöld hulladékkal megtelt zsákokat kérjük a kukák 
mellé elhelyezni szíveskedjenek, melyet az FKF 
Zrt. ingyenesen elszállít. A tavaszi nagytakarítási 
akcióban az alábbi helyszíneken az Újbuda Prizma 
Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársai is részt vesz-
nek a közterületek megtisztításában.

Molnár Gyula
polgármester

Újbuda Önkormányzata az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. 
közreműködésével tavaszi nagytakarítási akciót szervez

2010. ÁPRILIS 1-TŐL ÁPRILIS 30-ÁIG

KÉREM ÖNÖKET, HASZNÁLJÁK KI A LEHETŐSÉGEKET, 
HOGY MINDANNYIAN TISZTÁBB, EGÉSZSÉGESEBB 
KÖRNYEZETBEN ÉLHESSÜNK!

A XI. kerületi Önkormányzat 2008 novemberétől házi kom-
posztálási programot indított a kerület lakói és intézmé-
nyek számára, az FKF Zrt. és az OBI támogatásával, valamint 
a Hulladék Munkaszövetség (HuMuSz) szakmai közremű-
ködésével. Összesen 600 komposztálókeretet osztottak ki 
ingyen, ehhez kapcsolódóan a Humusz-házban bemutató 
előadások és telefonos tanácsadás is volt.
2009 őszén kérdőíveken összesítették a résztvevők tapasz-
talatait és vizsgálták a program eredményességét.
A lakók arról számoltak be, hogy a heti hulladékmennyi-
ség jelentősen csökkent. A „minden zöldhulladék egyben 
komposzt” elve gyakorlatilag minden családi háznál ér-
vényesült. A társasházak és intézmények is bizonyítottak, 
így közülük minden másodiknál került a ládába kerti és 
konyhai hulladékból egyaránt. A résztvevőknek sikerült 
helyben hasznosítaniuk a keletkező komposztot: általában 
virágföldként, talajjavításra, vagy éppen a konyhakertben 
használták fel. Mindehhez elég volt átlagosan napi hét-
nyolc percet szánniuk a komposztálásra.
A résztvevők egytől ötig osztályozhatták, hogy mennyire 
elégedettek a komposztáló programmal. Az eredmények 
szerint átlagosan 4,7 pontos volt az elégedettség. A teljes 
mintából mindössze két esetben adtak négyesnél rosszabb 
osztályzatot.
A fenti tapasztalatok alapján Újbuda önkormányzata fon-
tos feladatnak tartja a projekt további folytatását, így most 
áprilisában újabb 500 komposztáló keretet osz ki. 

Újbuda Önkormányzata, Környezetvédelmi osztály
További részletek: www.ujbuda.hu

Komposztálás Újbudán

Dísznövényvásár és családi programok

Környezetvédelmi rendelkezések
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Az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Magyarország legré-
gebbi folyamatosan működő 
és egyben legnagyobb egyete-
me. 1635-ben Pázmány Péter 
esztergomi érsek Nagyszom-
bat városában alapította, és 
vezetését a jezsuita rendre 
bízta. Eleinte bölcsészeti és 
teológiai fakultásból állott, 
nem sokkal később azonban 
jogi és orvosi karral egészült ki, 
így 230 évvel ezelőtt már csak-
nem az összes mai tantárgyat 
oktatták falai között.

A felsőoktatási intézmény 60 év-
vel ezelőtt vette fel Eötvös Loránd 
nevét, így idén egyszerre két ju-
bileumot ünnepelhet: a névadás 
és az alapítás évfordulóját. A jeles 
alkalomból a Magyar Posta bélye-
get bocsát ki, amellyel az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem 375 
éves múltja és hagyományai előtt 
tiszteleg. A bélyegen az ELTE Böl-
csészettudományi Kar épületének 
timpanonrészletéből és a rektori 
paedumból – az egyetem egységét 

jelképező jogarból – álló montázs 
látható. A bélyeghez egyéni boríték 
és postai pecsét is tartozik. Az al-
kalmi borítékon az egyetem címere 
és jubileumi logója, Eötvös Loránd 
portréja, továbbá alnyomatszerűen 
a bölcsészkari épület jelenik meg. 
Az alkalmi bélyegző főmotívuma a 
jubileumi logóból ismert, évfordu-
lóra utaló szám. 
 Az ünnepségsorozat már már-
ciusban kezdetét vette. Hudecz Fe-
renc rektor meghívására a Magyar 
Rektori Konferencia Plénuma 
március 17-én ülésezett Lágymá-
nyoson. Hazánk felsőoktatási in-
tézményeinek vezetői megvitatták 
a tehetséggondozás és egyes alap-
képzési szakok aktuális oktatási 
kérdéseit, dr. Fülöp Sándor, a Jövő 
Nemzedékek országgyűlési bizto-
sa pedig Egyetemek a fenntartha-
tóságért címmel tartott előadást. 
Az Alkímia ma című sorozatban 
március 18-án Kucsman Árpád 
és Jalsovszky István tartott ünnepi 
bemutatót, amelyben az érdeklő-
dők megismerkedhettek a Kémia 
Intézet történetével. 

Természettudományi fejezetek Lágymányoson 

375 éves az ELTE
Talán nincs is olyan ember a 
Földön, aki ne hallott volna 
arról a lenvászon kendőről, 
amelyen egy megkínzott, majd 
kereszthalált szenvedett férfi 
fotográfiai negatív képmása 
látható. A feltevés, amit a 19. 
század végén felismert kép 
váltott ki, és amely szerint a 
vászon Jézus Krisztus halotti 
leple, világméretű szenzációt 
váltott ki. A torinói lepel, a 
katolikus egyház legvitatottabb 
ereklyéje évezredes vándor-
útját megszakítva jelenleg a 
Szentszék tulajdonaként a tori-
nói katedrálisban pihen, de a 
vele kapcsolatos viták és tudo-
mányos bizonyítási kísérletek a 
mai napig sem értek véget. 

A kultikus kegytárgy kutatásának 
egyik vezető tudósa, Pályi Gyula 
a Modenai és a Reggio Emilia-i 
Egyetem kémiaprofesszora a kö-
zelmúltban hazalátogatott, hogy a 
Műszaki Egyetem könyvtárában 
tartson előadást a lepel vizsgálata-
inak legfrissebb eredményeiről, és 
arról, ami mindenkit a legjobban 
érdekel: hitelesnek tekinthető-e a 
vászon? Szavait hallgatva Indiana 
Jones vagy a Da Vinci kód izgal-
mas világa dereng fel előttem.

Ön az Olasz Nemzeti Tudományos 
Akadémia (a „Negyvenek”) tagja, terü-
lete a kémiai aszimmetria. Hogyan vált a 
lepel kutatásának aktív szereplőjévé?

A lepel kutatása mára egész tu-
dományággá vált, neve is van: 
szindonológia, a lepel görög erede-
tű nevéből. E tudományágnak két 
fő célja van. Az első, hogy adatokat 
gyűjtsön az alapvető kérdés meg-
válaszolásához, hogy vajon erede-
ti-e a lepel. A második, hogy Jézus 
Krisztus személyéről minél többet 
megtudjunk abban a különleges 
szituációban, amit ő maga tartott 
missziója csúcspontjának. Mindkét 
irányzat rendkívül bonyolult kuta-
tási erőfeszítéseket igényel. A kérdés 
logikai felépítése roppant hasonlít 
azokhoz a kémiai problémákhoz, 
amelyekkel munkám során foglal-
kozom. Az okok között szerepel az 
is, hogy hívő katolikus vagyok.

A laikusok kedvéért, mesélne a lepel tör-
ténetének meghatározóbb pontjairól?

A lepel valóban rendkívüli kalan-
dokon ment keresztül századokon 
át, ami részben annak köszönhető, 
hogy Jézus Krisztus az emberiség 
történetére talán legnagyobb hatást 
gyakorló személy volt. Ténynek te-
kinthető, hogy Jézus idejében halot-
ti leplet használtak, amit használat 
után a zsidó törvények szerint higi-
éniai okokból tilos volt megérinte-
ni. Ez magyarázza, hogy titokban 
kerülhetett ki a sírkamrából. Az 
ezután következő hosszú időszak 
csak feltételezésekre épül. Eszerint 
V. Abgar, Edessza uralkodója leprás 
lett, és arra kérte Jézust levelében, 
hogy látogassa meg, és gyógyítsa 
ki. Mivel Jézus nem tudott eleget 
tenni a kérésnek, Tádé apostol vitt 
egy leplet, melyen Krisztus arca és 
teste volt látható. A kép csodát tett, 
a király meggyógyult és megtért. 
Abgar halála után a városfalba fa-
laztatták a leplet, hogy megvédjék a 
korai keresztényüldözőktől, innen 
egy 525-ös árvíz következtében ke-
rült elő. 944-ben a kelet-római csá-
szár, Romanos Lekapenos erőszak-
kal elhozatja a vásznat Bizáncba. 
A fennmaradt írások szerint már 
ekkor Jézus halotti leplének gon-
dolják, és 1204-ig köztiszteletnek 
örvend. Ekkor a IV. keresztes had-
járat miatt a franciák és velenceiek 
feldúlják Konstantinápolyt, a leplet 
elviszik, holléte innentől kezdve bi-
zonytalan. Egyesek szerint a Temp-
lomos Lovagrendhez került, mások 
egy francia családról írnak.  A lepel 
azonban 1349 óta állandó ellen-
őrzés alatt van, minden tudható a 
sorsáról. Azóta rengeteg városban, 
templomban megfordult, ahol ép-
pen biztonságban tudhatták.

Később rejtélyes balesetek történnek a 
lepellel…

Valóban sok veszély fenyegette 
a vásznat az idők alatt. 1532-ben 

tűzvész pusztít egy Chambéry-ben 
található kápolnában, melynek 
során az ezüstláda, amelyben elhe-
lyezték, megolvad, és átlyukasztja 
a leplet. Megpörkölődik, ám idő-
ben kimentik és megfoltozzák. 
A második világháború alatt egy 
Nápolyhoz közeli apátságba szál-
lítják. A németek mindenáron 
meg akarják szerezni, de csak egy 
másolatot kapnak. 1946-ban újra 
Torinóba érkezik a lepel, de egy 
ismeretlen bemászik a kápolnába, 
és megpróbálja elégetni. A próbál-
kozást az azbeszttakaró hiúsítja 
meg. Az ekkorra már jó ideje nyil-
vános vásznat 1973-ban az olasz 
televízióban is bemutatják, később 
kiállítják, 3,5 millió ember nézi 

meg. 1997-ben a torinói templom 
ismét kigyullad, a biztonsági őrök 
a tűzjelző szirénájára azt gondol-
ják, véletlenül indult be, és nem re-
agálnak. Az elhatalmasodó tűzben 
végül egy tűzoltó sokadik próbál-
kozásra széttöri a golyóálló, 4 cen-
timéter vastag védőüveget, és élete 
kockáztatásával kimenti a leplet a 
lángokból.

A kételkedők azt állítják, a lepel közép-
kori hamisítvány. Mit gondol erről?

Le kell szögeznem, hogy a hite-
lesség kérdése eldöntetlen. Nem 
véletlen, hogy a Vatikán –  amely 
roppant óvatos még kisebb jelen-
tőségű kérdésekben is – még nem 
foglalt hivatalosan állást a lepel 
ügyében. A szkeptikusok a törté-
nelmi információkban szegényes 
1200–1300-as éveket szokták meg-
adni a hamisítás lehetséges ideje-
ként, azonban ezek többsége igen-
csak megkérdőjelezhető feltevés. 
Egy időben nagy népszerűségnek 
örvendett az az elképzelés, misze-

rint az emberi testet meglehetősen 
jól ismerő polihisztor, Leonardo 
da Vinci munkáját dicséri a leplen 
található kép. Ez többek között 
azért lehetetlen, mert a reneszánsz 
mester száz évvel 1349 után szüle-
tett, amióta szigorúan ellenőrzött 
a lepel. Másrészt a vizsgálatok sze-
rint a lenszálaknak csak a legfel-
ső rétege van elszíneződve, ilyen 
módon szinte lehetetlen ráfesteni 
bármit. A két évtizede nagy sajtó-
kampánnyal beharangozott radio-
karbon-vizsgálat szerint 1325-ben 
élt az a lennövény, amiből a lepel 
készült. Erről azonban később ki-
derült, hogy a mérés ugyan helyes 

volt, a mintavétel azonban nem, 
hiszen a szövetdarabot a lepel 
1300 körül megfoltozott részéből 
vették. A hamisítás vádja ellen a 
másik jelentős bizonyíték, hogy a 
testképet jól kivehetően csak fo-
tográfiai negatívon keresztül lehet 
látni, és mivel a fotográfiát csak az 
1800-as években fedezték fel, ki-
zárható a csalás.

Ez rendben van, de melyek azok a bizo-
nyítékok, amelyek mellette állnak?

A textilvizsgálat kimutatta, a vá-
szon nem tartalmaz festéket, csak 
a Közel-Keleten gyakori AB vér-
csoportú vért. A pollenvizsgálat 
49-féle virágport fedezett fel, amely 
kirajzolta a Jeruzsálemből indu-
ló lepel későbbi útját. Az idejét és 
irányát azonban nem. A negatív 
fénykép óta tehát a modern tudo-
mány minden erre alkalmas szak-
ágazatának felhasználásával meg-
vizsgálták a leplet. E szakterületek: 
antropológia, törvényszéki orvos-
tan, patológia, hematológia, bota-
nika, pollinológia, numizmatika, 
textiltechnológia, különféle mik-
roszkópos és fotográfiai technikák 
számítógépes képtisztító eljárások-
kal kombinálva, radiokarbon-kor-
meghatározás, pirolízises analízis 
tömegspektrometriával kombinál-
va, kémiai analízis és optikai spekt-
roszkópia. E technikák, egy kivé-
telével, összhangban vannak azzal 
a feltevéssel, hogy a lepel valóban 
Jézus Krisztus halotti leple.

Talán már meg sem lepődnek az olvasók, 
ha kiderül, a lepelnek magyar vonatko-
zása is van.  Mit tud erről?

Az említett tisztázatlan idősza-
kot illetően született egy feltevés. 
Konstantinápoly lerohanásának 
idejében, 1204-ben a birodalom 
uralkodója Árpád-házi Mária 
Margit bizánci császárnő, III. 
Béla magyar király leánya volt. 
Boniface de Montferrat miután el-
foglalta a császári palotát, feleségül 
vette a császárnőt. Ezután Mária 
Margit titokban Thesszalonikibe 
viszi a leplet, és jó ideig egy temp-
lomban rejtegeti, innen kerül ké-
sőbb a Templomosokhoz. A ma-
gyar Pray kódex (1192–1195) pedig 
a bizonyításban játszott szerepet. 
A benne szereplő illusztráción 
ugyanis Krisztus temetése látha-
tó, két jellegzetes tulajdonsággal: 
Jézus halotti leplét halszálkás min-
tázattal és négy, megközelítőleg L 
alakot formáló lyukkal ábrázolták. 
Ez a két jellegzetesség megtalálha-
tó a torinói leplen is.

Mindent egybevetve: hitelesnek tekint-
hető a torinói lepel?

A személyes véleményemet nyil-
ván sejti, de a biztos állításhoz to-
vábbi vizsgálatokra lenne szükség. 
Ez azonban jó néhány négyzet-
centiméteres darab kivágását igé-
nyelné, amelyhez a Szentszék nem 
járul hozzá. Meg kell várni, amíg a 
technika odáig fejlődik, hogy elég 
legyen néhány szál az elemzéshez. 
A tudomány mai állása szerint 
tehát a torinói lepel hitelessége 
meglehetősen valószínű, és a tu-
domány fejlődésével egyre valószí-
nűbbnek tűnik.

T. D.

Egyre közelebb az igazsághoz

A torinói lepel titka

Pályi Gyula

A lepellel kapcsolatban sok a megválaszol(hat)atlan kérdés

Március 25-én szintén ünnepi 
előadás lesz az Atomoktól a csil-
lagokig című ismeretterjesztő so-
rozaton belül. Ekkor Tímár Gábor 
mutatja be a Földünk alakjára vo-
natkozó elképzeléseket a görögök-
től napjainkig. A középiskolások 
és a laikus érdeklődők számára 
kiírt program szervezői azért vá-
lasztották éppen ezt a témát, mert 
az egyetem névadója, Eötvös Lo-
ránd szintén végzett geofizikai kí-
sérleteket. Részben ezek vezettek el 
a ma ismert GPS-készülékekhez, 
hiszen napjainkban a térképek ké-
szítésénél a nehézségi erőtér felszí-
ni mérése mellett a Földünk körül 
keringő műholdak pályaelemeinek 
változásai segítenek a pontos hely-
meghatározásban.
 Az előadás végén az is kide-
rül, milyen gyakorlati, terepen is 
alkalmazható jelentősége van a 
földalak ismeretének. Az előadás 
az ELTE TTK lágymányosi északi 
tömb (Pázmány Péter sétány 1/A) 
alagsori konferenciatermében 
(alagsor 1.75 terem) lesz március 
25-én 17 órakor.

Sokunk örömére hallhattunk a különböző 
médiumokban arról a forradalmi találmány-
ról, mely egy új és igen hatékony lehetőséget 
kínál az érszűkület fájdalom- és szövődmény-
mentes konzervatív (nem műtéti eljárás) terá-
piájában. A jemeni sebészorvos-feltaláló, dr. 
Khaled Nashwan Nashwan-ParasoundPlus 
nevű találmányáról van szó, mellyel Magyar-
ország színeiben eddig több mint 20 nemzet-
közi aranyérmet nyert el. 2006-ban pedig ő 
lett az év feltalálója Magyarországon. Ez nem 
meglepő, hiszen amióta alkalmazzák ezt a ké-
szüléket, sok érszűkületes beteg menekült meg 
kínzó fájdalmától, elkeseredettségétől és re-
ménytelenségétől. Az eredményes javuláshoz 
20 kezelés szükséges, naponta egy alkalom-
mal. A kezelések előtt és után orvosi vizsgálat 
és kontrollvizsgálat történik. Az eredmények 
önmagukért beszélnek, a kezelések hatására 
a betegek többségénél megnövekszik a járás-
távolság, néhány tíz méterről akár több száz, 
egyes esetekben több kilométerre, az állandó 
fájdalom és végtagi hidegérzet pedig csökken 
vagy megszűnik. Végre megvalósult a várva 
várt lehetőség, a Nashwan-ParasoundPlus ké-
szüléket mint fizikoterápiás eljárást minden 
megyeszékhelyen alkalmazzák. Budapest 4 
kerületében, a XI., a XIV., a XVII. és a XXIII. 
kerületében is megtalálható az eljárást alkal-
mazó centrum. Azóta már több országból, 
Németországból, Ausztriából érkeznek bete-
gek. Eleinte a sok jelentkező miatt sok beteg 
nem tudott hozzájutni a terápiához. A cent-
rum vezetője ígéri, hogy megpróbálnak több 
gépet üzembe helyezni, hogy eleget tudjanak 
tenni a rengeteg jelentkezőnek. Az érbetegség 
népbetegség hazánkban, a halálozás 55%-a 
érbetegségre vezethető vissza. A rokkanttá 

válók 17–18%-a 
szintén e be-
tegségcsoport 
áldozataiból ke-
rül ki. Szomorú 
végeredménye 
a végtagi érszű-
kületnek maga 
a végtagi cson-
kolás. Azok a 
betegek lehet-
nek érintettek 
érszűkülettel, 
akik észlelik az 
érszűkület gya-
nújeleit és egyes 
jellemző tüne-
teit, mint pl. ter-

helésre vagy nyugalomban jelentkező végtagi 
fájdalom, bizonyos távolság megtétele után je-
lentkező lábikragörcs vagy lábfáradékonyság, 
mely megállásra kényszeríti a beteget, sápadt, 
hideg, elszíneződött végtag, a végtag(ok) zsib-
badtsága, férfiaknál szexuális zavarok, fejfá-
jás, fülzúgás, szédülés és fáradékonyság. Az 
érszűkület kialakulásában kockázati ténye-
zőt jelent a magas vérnyomás, a dohányzás, 
a cukorbetegség, a magas vérzsír- és koleszte-
rinszint és a családi halmozódás (örökletes). 
Emellett szerepet játszik még a stressz, az élet-
kor, az elhízás és a mozgásszegény életmód 
is. A kockázati tényezőkkel rendelkezőknél 
a baj megelőzése és késleltetése lenne a cél. 
A kezelőcentrumok minden önkéntes egész-
ségpénztárral szerződésben állnak. További 
felvilágosítás: www.medhungary.com vagy 
06-70/210-15-13, 06-30/265-93-60, 06-20/327-
68-35, 06-72/551-714 x

Több nemzetközi díj az 
érszűkület ellen

Már minden megyeszékhelyen megtalálható

Dr. Khaled Nashwan, Az év fel-
találójának díjával
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Ezen a napon történt – március 24.
VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon hunyt el 1971-
ben Kiss Manyi színművésznő. 1939-ben 
szerepelt ebben a filmben (F, M). 14. Sza-
natóriumban tartózkodik. 15. Gödöllői 
sportklub. 16. Halk zörej. 17. Margarin-
fajta. 18. Erőtlen. 20. … hatalmas harma-
dik (Gárdonyi). 21. Némán átad! 22. … 
West, amerikai filmcsillag. 24. Lutécium 
vegyjele. 25. Földre hullajt. 27. Távírókód. 
29. Alul. 31. Kicsinyítő képző. 32. Ara be-
tűi keverve. 34. Döntetlen a sakkban. 36. 
Francia nagyváros. 38. Tivornya. 40. 1975-
ben ezen a napon született Peter Sanawad 
magyar író. A Cherubion kiadónál jelent 
meg 2001-ben ez az írása (2 szó). 42. 
YAE. 44. Becézett női név. 45. Szerkesz-
tő-műsorvezető (János). 46. A győzelem 
istennője a görögöknél. 47. Annál lejjebb. 
48. Ezen a napon született 1913-ban 
Makrisz Agamemnon görög–magyar 
szobrászművész. 1965-ben vörösréz le-
mezből készítette ezt a művét, amelyet a 
szegedi Korányi rakparton állítottak ki. 
49. Poe egyik keresztneve. 50. Ajakpirosító. 
52. Gyakornok. 54. Francia területmérték. 
55. Kipling kígyója. 57. Csinos. 59. Vigyá-
zás. 61. Áldozati asztal. 63. Kiejtett betű. 
65. Rémuralom rész! 66. Azonosak. 67. 
Holland és spanyol gépkocsijelzés. 68. Kiss 
Manyi egyik színházi szerepe, Moliere: 
A tudós nők c. művében. 71. Beismer. 73. 
USA-beli egyetem. 75. Kugli. 76. Makrisz 
Agamemnon 1970-ben vörös gránitból 
faragta ki ezt a történelmi alakot, amely 
Egerben látható. 77. Ezen a napon szüle-
tett 1970-ben Lara Flynn Boyle amerikai 
színésznő. 2001-ben játszott ebben a víg-
játékban (SZ, I).
FÜGGŐLEGES: 1. Ez a Peter Sanawad mű 
2004-ben jelent meg nyomtatásban (Í, 

L). 2. Csökken a víz szintje. 3. Gaz. 4. 
2008-ban ezen a napon halt meg Richard 
Widmark amerikai színész. Szerepelt eb-
ben az 1960-as kalandfilmben. 5. Cégfor-
ma, röv. 6. Számnév. 7. Állatot kivéreztet. 
8. Iskolába jár. 9. ÁCG. 10. Antonov felség-
jele. 11. Halott, angolul. 12. Hordó alá tett 
gerenda. 13. Ezen a napon született 1938-
ban Ágh István költő, író. 1965-ben adta 
ki első verseskötetét (D, K). 18. Apró ter-
metű énekesmadár. 19. Agyonhasznál. 23. 
Mutatószó. 26. Győri sportegylet. 27. Csűr. 
28. Zománc. 30. Kiss Manyi szerepe 
Csíky Gergely: Ingyenélők c. művében. 
33. Ázsiai tó. 35. Egy somogyi községből 
származik. 37. Csillagkép. 39. Budai ke-
rület. 41. Füzesabonyban látható ez a 
haraszti mészkőből 1973-ban faragott 
Makrisz Agamemnon-szobor (2 szó). 
43. Szándékában áll. 45. Mázol. 46. Nagy 
László. 48. Író, irodalomtörténész (Antal). 
49. Finom tokaji nedű. 51. Gúnár közepe! 
53. … virumque cano (Vergilius). 56. Or-
szág. 58. Távgépírós összeköttetés. 60. Bi-
zonygat. 62. Színültig. 64. Olimpiai bajnok 
birkózó (András). 66. Előkelő. 69. Czuczor 
Gergely álneve. 70. A német ábécé utolsó 
betűje. 72. Párizsi szamár! 74. Előadó, röv. 
76. Kétell! 
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1., 40., 48., 68., 
76., 77., függ. 1., 4., 13., 30. és 41.. AZ 5. 
SZÁM MEGFEJTÉSE: „Holnap kupaszerda, 
Electra, Lorelei, Elsüllyedt ország, Ame-
rikai feleség, A nap szerelmese, Petur, 
Teréz, Abilene.” AZ 5. SZÁM NYERTESE: Pesti 
Józsefné, 1113 Budapest, Zsombolyai 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.

Ez a kéthetes időszak munkán belüli sikert 
hoz, amely bár egyelőre anyagilag nem 
gyümölcsözik, hangulatára remek hatást 
gyakorol, valóságos szárnyakat ad önnek. 
Április első napjai különösen vidámak, 
elevenek és energikusak lesznek, amikor 
úgy érzi, hogy nincs lehetetlen.

március 25.–április 7.

HOROSZKÓP

Az a munkán belüli feszültség, ami márci-
us közepén bosszúságot okozott, elmúlik, 
sőt, a munkahelyi légkör kifejezetten jó 
lesz. Uralkodó bolygója, a Vénusz április 
elején lép be a jegyébe, ami anyagi fellen-
dülést és kellemes közérzetet okoz. A társ-
kereső Bika-szülötteknek napról napra tér 
vissza az a hódító kedvük, amiről koráb-
ban már azt hitték, elvesztették.

Régen érzi úgy, hogy változásra lenne 
szüksége? Szeretne valami érdekes, színes, 
új dologba kezdeni? Kedves Ikrek-szülött, 
mire vár? Ha nyitott szemmel jár a világ-
ban, annyi lehetőséggel találkozik majd, 
hogy szinte nehéz lesz kiválasztania a 
legjobbat. A napi rutint most a szokottnál 
is nehezebben viseli, arra van szüksége, 
hogy pezsegjen ön körül az élet.

Egy bizonyos kérdésben nehezen hoz dön-
tést, amiért kicsit neheztel is önmagára. 
Adjon magának időt, és várja meg, hogy 
a döntés mintegy magától szülessen meg. 
Megérzései remekül működnek, merjen 
rájuk hallgatni. Április első hétvégéjén egy 
vidám társasági eseményben lehet része, 
ami akár új ismeretségeket is hozhat.

Az a hatalmas lendület, amely már márci-
usban feltámadt önben, most még inkább 
kifejti hatását. Tele lesz tervekkel, célok-
kal, amelyekhez napról napra közelebb is 
kerülhet. Sok Oroszlán-szülött valamiféle 
új tanulmányba, továbbképzésbe fog kez-

Még mindig nem igazán érzi magát csúcs-
formában, sőt, lesznek napok, mikor úgy 
tűnik, a körülmények összeesküdtek ön 
ellen. Nagy szívességet tesz azonban ön-
magának, ha humorral sikerül átlendül-
nie ezeken a dolgokon. Amennyiben túl 
sok kötelezettség szakadt a vállára, legyen 
kicsit rugalmasabb és párat tegyen félre. 
Higgye el, nincs nélkülözhetetlen ember.

Ön akkor érzi valóban kiegyensúlyozott-
nak magát, ha a magánélete rendben van, 
és annyi szeretetet kap, mint amennyit 
ad. Nos, ez a két hét kiváltképp ilyen lesz, 
hiszen valósággal sütkérezhet párja ked-
vességében és embertársai szeretetében. 
Március utolsó napjaiban még egy kel-
lemes meglepetésben is része lehet, amit 
korábban remélni sem mert.

Végre visszatért régi optimizmusa, ami-
re már igencsak szüksége volt. Nem is érti 
majd, hogy az elmúlt hetekben miért látta 
sötétebb színben a világot. Pozitív gondolko-
dásával jó eseményeket vonz be életébe. Ha 
már régóta egy kedvező állásajánlatra várt, 
akkor április első napjaiban meg is érkezik. 
Talán még jobb is lesz, mint amit remélt.

Nyugodtabb, mint korábban, de valami 
még mindig nem úgy működik az életében, 
ahogy szeretné. Ez csak akkor okoz gondot, 
ha a hibát a körülményekben keresi. Higy-
gye el, életünk körülményei csak tükröt 
tartanak elénk, megmutatják, min kellene 
változtatni. Ha ezt egyelőre nem érti, pró-
báljon derűsebben állni az akadályokhoz, 
és azok szép lassan el fognak tűnni.

Egy mély beszélgetés egy kedves baráttal 
olyan jótékony lesz, hogy valóságos ener-
giatöbblettel tölti fel. A Merkúr bolygó 
kedvező fényszöge amúgy is jó hatást gya-
korol kommunikációs képességére, észre 
veszi, hogy olyanokkal is könnyebben szót 
ért, akikkel korábban nem. Április eleje 
lehetőséget teremt egy remek üzleti dön-
tésre, ha elég mersze van hozzá.

Egy kissé elfáradt az elmúlt időszakban, 
ami nem is csoda, hiszen többet vállalt a 
tervezettnél.  Szerencsére ez a két hét elég 
lehetőséget nyújt a pihenésre, használja ki, 
és hallgasson szervezete jelzéseire. Nem 
kizárt az sem, hogy pár napot egyedül 
szeretne eltölteni. Jól teszi tehát, ha ehhez 
megteremti a feltételeket, és nem akar má-
sok elvárásainak megfelelni.

Nagy András
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deni, ami nagyot lendíthet karrierjén. Ha 
a környezetében valaki irigykedik, ne fog-
lalkozzon vele.

Március vége lehetőséget teremt pár koráb-
bi félreértés tisztázására, és ez felszabadító-
an fog hatni közérzetére. Igaz, a Skorpió-

SAKKSAROKSAKKSAROK

Az utolsó nyertesünk dr. Zsila Dávid, 
akinek ezúton is gratulálunk!

Ezzel véget ért a sakksarok. Reméljük, 
hogy a kellemes időtöltés mellett, sok-
sok fejtörést is okoztunk sakkbarát 
olvasóinknak. Rovatunk szakmai ve-
zetője, Jakobetz László FIDE mester há-

AZ ELŐZŐ FELADVÁNYUNK MEGOLDÁSA: 

1.qh5!   kxh8   [ 1...h6   2.qxh6# ;   1...bf7  
2.qxh7# ]   2.qe5#

hölgyek ismét azzal szembesülhetnek, hogy 
össze kell egyeztetniük a magánéletet a hi-
vatással, ami bár nem lesz könnyű, mégis 
sikerül. Április elején határozottan meg 
kell védenie álláspontját, de mivel vitakész-
sége remek lesz, ez nem okoz gondot.

romlépéses feladványával búcsúzunk.
A megfejtést nem kell beküldeni, azt a 
Gazdagréti Közösségi Ház honlapján 
lehet ellenőrizni: http://gkh.ujbuda.hu/

Gazdagréti Közösségi Ház

Artus Stúdió – színház, tánc, 
képzőművészet és zene 

a Sztregova utcában
Az Artus Kortárs Mű-
vészeti Stúdió egy ha-
talmas, elhagyott gyár-
épület, egy törött ablakú, 
fűtetlen, de elképesztően izgalmas 
hely. Itt közel 30 művész dolgozik 
külön és együtt, egymást inspirál-
va, apró műtermekben vagy óriási 
csarnokokban. Ez a hely elsősorban 
egy művészi közösség, egy alko-
tóműhely, ugyanakkor színház és 
kiállítótér is, ahol a stúdió művészei 
rendszeresen megmutatkoznak a 
közönség előtt. 
 A stúdió előadó-művészeti prog-
ramját lényegében az Artus Goda 
Gábor társulatának előadásai adják. 
Ezek az előadások szokatlanok. El-
térnek a hagyományos színházi for-
máktól, a szavak helyett inkább lát-
ványos, asszociatív képi világukkal 
kommunikálnak a nézővel. 
 A társulat tavaly elindította be-
avató színházi programját, ahova 
kerületi és egyéb középiskolákból 
várják a diákokat egy rendhagyó 
színházi estre. A Don Quijote ma-
uzóleum című előadás múzeumi 
kiállítás, tánc- és prózaszínház, 

performance, laza buli 
és színházi nyelvkurzus 
egyben. A társulat további 
előadásain túl – Hermész 

13, KakasKakasKakas, Sztélé – 2010 
tavaszán kerül megrendezésre a 3. 
Relatív Áthallások kortárs zenei ta-
lálkozó, valamint az Iparművészeti 
Egyetem végzős divattervezőinek 
vizsga divatbemutatója.
 A stúdióban havi egy al-
kalommal Kérész Művek című 
performance-kocsma várja azokat, 
akik kötetlen színházi estre vágy-
nak. Miközben a nézők és művészek 
egy asztalnál beszélgethetnek, folya-
matosan vizuális zenei és színházi 
akciók szakítják meg és gazdagítják 
az estét. Az Artus performerei (szí-
nészek, táncosok, képzőművészek 
és zenészek) kifejezetten az napra, 
egyszeri eseménnyel készülnek.
 Az idén 25 éves társulat 4 föld-
rész 23 országában vendégszerepelt 
előadásaival, a társulat vezetőjét, 
Goda Gábort 2008-ban a Magyar 
Köztársaság Érdemes Művésze díj-
jal tüntették ki munkásságáért.

x

– Mikulás, egyeztessük az ajándéklistánkat.
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Logisztika

www.artus.hu11. kerület, Sztregova utca 7.

ARTUS KORTÁRS MŰVÉSZETI STÚDIÓ

 - színház, tánc, képzőművészet, zene -  

ÁR: 15400 Ft/fő/7 éjszaka, 
3000 Ft/fő/nap rövidebb idő esetén.

Tavaszi akciós üdülés Hajdú-
szoboszlón, a Mimóza Panzióban!

INFORMÁCIÓ: 06-20-935-0457
WWW.SZOBOSZLOISZOBAK.HU

Igényes, fürdőszobás, kábeltelevíziós szo-
bákkal, félpanziós ellátással, kedvezményes 

gyógykezeléssel várjuk vendégeinket.
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Halak, szemek és kopasz fák

Romvári Márton – bármennyire is fiatal 
– már gazdag kiállítói múlttal rendel-
kezik. Pályája során lépésről lépésre 
jutott el az absztrakció világába. 
2001-ben végzett a Képzőművészeti 
Egyetem festő szakán. Számos egyéni 
és csoportos kiállításon szerepelt a 
budapesti képzőművészeti élet színte-
rein, és azon is túl, például Finnország-
ban, ahol 2008-ban egy nemzetközi 
szimpóziumon vett részt. Legújabb, 
Víztükör című tárlata az utóbbi két év 
anyagának válogatását mutatja be a 
Karinthy Szalonban.

A fiatal művész a figurális festészet felől 
indult, pályája elején azonban világosan 
megfogalmazta ars poeticáját: a téma 
csupán ürügy – a felületek, vonalak, szí-
nek egymáshoz való viszonya, egymással 
való feszültsége, ritmusa adja számára az 
igazi örömöt a festéshez.  Az „öröm” fon-
tos kulcsszó, amely talán nem annyira 
vidámságot, jó kedélyt, hanem sokkal in-
kább belső hajtóerőt, kísérletező energiát 
jelent, amely az alkotást szüntelen moz-
gásban tartva, új és új utakra tereli őt. 
 A Karinthy Szalon falain a legutób-
bi két év anyagának válogatását láthatja 

Romvári Márton kiállítása a Karinthy Szalonban

Víztükör a vásznakon

Halak, szemek, gyárkémények és 
kopasz fák: ezek a témák jellemzik 
leginkább Patkós Gyula művészetét, 
akinek nemrégiben nyílt Vonalak című 
kiállítása az Újbuda Galériában. 

A fiatal festőművész 1975-ben született 
Budapesten. Önképző körökben fejlesztet-

te tudását. Szakmai életének meghatározó 
pontja volt a Budai Rajziskola. 1999-ben egy 
pályázat alkalmával ismerte meg a Csepeli 
Alkotó Fórumot, melynek ma is aktív tagja. 
Jelenleg Halásztelken él és alkot. Munká-
iban megtalálható az olaj, az akvarell és a 
különféle grafikai eljárással készült képek. 
Legismertebb műve a Telihold (40 x 60), 

most a nagyközönség. A művek a folya-
dékok belső szerkezetének tulajdonsá-
gait, képi asszociációit veszik kölcsön és 
alakítják át úgy, hogy különböző szituá-
ciókba állítják őket. 
 A nagyteremben található képeket 
széles, nyugodt felületek, finomra hangolt 
tónusok, sötétebb színkezelés jellemzik, 
amelyek meditációra, elmélyülésre, le-
csendesedésre indító teret hoznak létre. A 
szomszédos, kisebb teremben ennek a vi-
lágnak egy másik aspektusa kerül előtérbe, 
a játéké, a kísérletezésé. Inspirációs forrás-
vidékét a négy alapelem (föld, víz, levegő, 
tűz) ősi világában kereshetjük. A mű úgy 
keletkezik Romvárinál, hogy az egymásra 
kerülő festékrétegek kölcsönösen hatnak 
egymásra. Ebben az áramló, mozgó, ala-
kuló közegben aztán eltűnnek, előtűnnek 
a csorgások és a lakkfoltok egymáson, egy-
más mellett felfénylenek, elhalványodnak. 
 Az amorf lakkforma felületenként 
lazul, sűrűsödik, oldódik, egyszer vízfelü-
letként tükröz, párbeszédet kezdeményez, 
más helyen könnyű vízpáraként lebeg, 
vagy súlyos, komor felhőként gomolyog, 
és így tovább, az ismétlés és a variációk 
végtelennek tűnő láncolatában újabb és 
újabb tartalommal töltődik fel. 
 A festékcsorgások a sima, matt háttér-
rel különös feszültségben állnak. A függő-
leges lefolyások mentén megfigyelhetjük 
a finom átmeneteket, árnyalatokat, vala-
mint a horizontok elmosódó, egymásba 
ható határát, ahol együtt van mind a két 
térfelület, és nem tudjuk, hol végződik az 
egyik, hol kezdődik a másik. Össze nem 
illő formák, hasonló tónusú színek, sima 
vagy rusztikus felületek együttes felmuta-
tása, ütköztetése, ez az, ami igazán érdekli. 
A figura vagy táj csak ürügy a színekhez.  
„Minden szín a maga módján gyönyörű, s 
ezt a szépséget meg kell őrizni, mint ahogy 
a zenében a hangot. Csak szervezés kérdé-
se, hogy megőrződjék a szín szépsége és 
üdesége.” (Henri Matisse).

Turcsány Miklós a Budai Klubban

A Budai Klub-Galéria ezúttal Turcsány Miklós nagyméretű absztrakt festményeit állította ki a 
teljes egészében megújult Budafoki úti épületében. A gazdag kiállítási anyag összetételét rend-
hagyó módon nem a festmények tematikája, hanem az egységes képkeretek határozták meg. A 
látogatók ezen a tárlaton is a művésztől megszokott expresszív festményekkel találkozhattak.

Kiváltja-e az internet a hagyományos 
könyvtárakat? Az erre vonatkozó fel-
mérési eredmények nem ezt tükrözik: 
az internetezők negyede ugyanis 
olvas papíralapú könyveket is. Erről 
volt szó legutóbb az Újbudán műkö-
dő Magyar Tudományos Akadémia 
Filozófiai Kutatóintézetének szokásos 
hétfő délelőtti előadásokkal egybe-
kötött beszélgetésén. A könyvtárban 
tartott programokon az akadémia 
népszerű előadói közérthető módon 
tárják a résztvevők elé az intézet leg-
újabb kutatási eredményeit.

Ezúttal Csepeli György és Prazsák Gergő 
mutatta be annak a vizsgálatnak az ered-
ményeit, amelyet egy hamarosan megje-
lenő könyv is ismertet. Az előadók először 
az internethasználat és a többi kulturális 
elfoglaltság összefüggéseit vizsgáló ku-
tatás tapasztalatairól számoltak be. Mint 
elmondták, a téma azért keltette fel az ér-
deklődésüket, mert a digitális forradalom 
előtti időben az emberi agy hosszú ideig 
mindössze 150 ember szociális jelenlé tének 
kezelésére volt berendezkedve. Az internet 
megjelenésével azonban ez a kör hihetet-
len mértékben kitágult. Gondoljunk csak a 
közösségi portálokon bejelölt ismerőseink 
számának folyamatos növekedésére! 
 A kutatók kíváncsiak lettek, hogyan 
alkalmazkodik a kulturális viselkedési 
attitűd, végső soron az agyunk, a vál-
tozó körülményekhez. Természetesen 
nemcsak a közvetlen emberi kapcsolatok 
száma növekszik a virtuális tér használa-
tával, hanem a hozzáférhető információk 

Előadások az MTA Filozófiai Kutatóintézetében

Internet, kultúra, 
autonómia

mennyisége is. A csoportosítást és válo-
gatást mindenki maga végzi. A tudóso-
kat az is érdekelte, vajon a hagyományos 
értékpreferenciák – például van, aki az 
operát, mások a populáris zenét szeretik 
– befolyásolják-e az internethasználatot. 
A négyezer fős reprezentatív kutatás 
eredményéből levonható egyik érdekes 
tanulság, hogy az úgynevezett „kulturá-
lis gazdagok”, akik sokat olvasnak, szín-
házba, kiállításokra járnak 87 százaléka 
internetet is használ, míg azok, akiknek 
az életében nem jut idő ilyen tevékenysé-
gekre csak 20 százalékban érdeklődnek a 
számítástechnikai lehetőségek iránt.
 Sok fórumon felmerül, kiváltja-e 
az internet a könyvtárak funkcióját. Az 
eredmények nem ezt tükrözik, az inter-
netezők 25 százaléka olvas könyveket 
is, és közel ugyanennyien, nem. Mivel a 
számok közel azonosak, nem lehet azt 
mondani, hogy aki számítógépezik, az 
automatikusan leszokik a hagyományos 
papíralapú irodalom forgatásáról. Fel-
használói szokások tekintetében érdekes, 
hogy az emberek nem szívesen nyilat-
koztak arról, mire használják a virtuális 
világot. A második legnépesebb tábor 
információszerzésre és tanulásra. Mint 
azt Csepeli György elmondta, az infor-
málódók körében 34 százalék a magas 
kultúra iránti igény, ez azt jelenti, hogy 
ők azok, akik a hagyományos és a csak 
digitális úton hozzáférhető értékeket ké-
pesek kombinálni. Ez lenne a jövő, mert 
modern világunkban egyik sem életképes 
a másik nélkül.

Kővágó Angéla
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amelynek technikája olajvászon. A művész-
nek 2003-ban már volt kiállítása az Újbuda 
Galériában, és 2004-ben önállóan állított ki 
a Királyerdei Műhelyben is. Azt mondják, 
akkor jó egy alkotás, ha mindenkinek mást 
mond, mást üzen. Patkós Gyula műveiben 
mindig van újabb felfedezni való.

m. g.

ÚJBUDA GALÉRIA

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

XI., FADRUSZ utcában részben felújított, nap-
fényes, erkélyes, 2,5 szoba+ hallos, 6. emeleti lakás 
eladó. 27,5 M Ft. +36/30/855-6336.

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.

BELBUDÁN, főúton 102 nm-es, több helyisé-
ges iroda kiadó. 466-9064 – munkaidőben.

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

KÉRŐ utcában két szobás, erkélyes, panorámás 
lakás kiadó. +36/30/431-5906.

OKTATÁS 
MATEMATIKAOKTATÁS minden korosztály-

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

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

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 bel-
városban. Indulás: 2010. március 29-vel kez-
dődő héten. Bővebb információ: http://www.
bridzsakademia.hu, bridzs@bridzsakademia.hu, 
+36/30/900-0400, 209-5243.

MATEMATIKA, fizika, kémia tanítás. Első óra 
ingyenes. +36/70/647-2243.

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

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

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

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

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

VÍZ-, VILLANYY-, gázszerelés anyagbeszerzés-
sel, garanciával, 0–24-ig, hétvégén is. 
Tel.: 292-1990, +36/20/334-3438.

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.

VILLANY-, vízszerelés, ingyenes kiszállás. 
(Csak a munkámért kérek pénzt). Apróbb mun-
káktól a teljes felújításig. Elektromos cserépkály-
hák, kályhák javítása. Elmüs engedélyeztetés. 
Mobil: +36/70/235-6644, vonalas: 203-2225, 
www.villanysukein.uw.hu

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

GÁZ-, VÍZ-, fűtésszerelés, gázkészülékek, für-
dőszoba felújítás, újszerelések: +36/20/955-4768.

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

LAKÁSSZERVIZ 
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, mázolást, 

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

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.

LAPOSTETŐ szigetelés 10 év garanciával, refe-
renciákkal. 4 Pillér Kft. 
405-4603, +36/30/931-5495.

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

AJTÓKUKUCSKÁLÓ, nagylátószögű készí-
tés, falfúrás, felszerelés: Hofmeiszter. 356-4239, 
+36/30/232-4609.

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.

FASZERKEZET építés profi szinten. Galériák, 
fakapuk, autóbeállók készítése, számítógépes ter-
vek alapján. Statikai tervezés. +36/30/517-7120.

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, kedvező 
áron, garanciával. Tel.: +36/70/504-5212.

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.

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, 

bútorszerelés, 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

LAKÁS, INGATLAN
A MÁTRA lábánál, Pásztón, a város frekventált 

részén eladó egy igényesen felújított 100 m2 - es 
családi ház, alatta boltíves pincével. A kert parko-
sított, kandelláber lámpákkal ellátott, az udvarban 
van a garázs, 60 m2-es melléképülettel. Zuglói, 
kertes, sarokház jellegű ingatlanra is elcserélhető. 
Érdeklődni: 06 20 572 40 67

KERESÜNK-, kínálunk eladó-kiadó ingatla-
nokat. 16 éves tapasztalattal ingatlanpiacon. 315-
0031, +36/70/944-0088, amadex@amadex.hu

BARTÓK Béla úton, Gellért térnél, rendezett 
társasház III. emeletén, tulajdonostól eladó, 
74 nm-es csendes, udvari, napfényes, felújított, 
gázcirkós öröklakás. Tel.: +36/30/276-7480.

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.

ÜRÖMÖN, Budapesttől 15 km-re, 843 nm-es 
panorámás beépíthető telek gyümölcsfákkal, 
szőlővel eladó. Közművesíthető, irányár: 25 M.  
Tel.: +36/20/520-9150.

A BARANYAI téren eladó azonnal beköltözhe-
tő, parkra néző, csöndes, napfényes, 37 nm-es, tel-
jesen felújított lakás. Irányár: 10 800 000 Ft. Várom 
hívását! Fenyvesi Zoltán: +36/30/280/9946.

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. eme-
leti 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.

XI., ADONY utcában 38 nm-es, egyszobás fel-
újítandó lakás, kertes társasházban, 9,8 M Ft-ért 
eladó. +36/20/967-5691.

XI., KARINTHY Frigyes utcában kertkapcso-
latos, egy szoba hallos, felújított, 35 nm-es lakás, 
11,8 MFt-ért eladó. +36/20/967-5691.

XI., BOCSKAI úton eladó 70 nm-es, IV. emeleti 
felújítandó panorámás lakás, 19,8 M irányáron. 
+36/30/934-3301.

XI., NÁNDORFEJÉRVÁRI utcában 55 nm-es, 
kétszobás, emeleti, csendes, gázkonvektoros, tulaj-
donostól. 15 900 000. +36/70/277-2667.

ÚJBUDA frekventált részén májusi költözé-
sű nappali, + 2 hálószobás, 2. emeleti, újépítésű 
lakás, 10 lakásos házban 30,5 M Ft-ért eladó! 
+36/30/855-6336.

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.

TÁRSASHÁZAK teljes körű kezelését, közös 
képviseletét vállalom szakképesítéssel, több éves 
gyakorlattal, referenciával, nettó 1 000 Ft/hó/
albetét. Kérjen ingyenes konzultációt, árajánlatot. 
Hívjon bizalommal. +36/20/206-6990.

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

KÖLTÖZTETÉS, áruszállítás magánszemélyek-
nek, cégeknek, emelőfalas autóval. Számlaképesen. 
Tel.: +36/30/954-5928.

REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, harmonikaaj-
tó, napellenző, szúnyogháló, függönykarnis készí-
tése, javítása. 356-4840, +36/30/954-4894.

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, lakkozás, 
PVC, szőnyegpadló, kültéri fa, padlóburkolatok 
kivitelezése garanciával. Baraha Kft. 
+36/30/933-3026.

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

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.

m
ed

ia
@

uj
bu

da
.h

u

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, immobilizer, 
 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

EVA-S Bt-t, vagy Kft-t vásárolnék készpénzért! 
Teljes körű ügyintézést vállalok! 
+36/30/216-2006.

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 cse-
réjét, mázolást, lambériázást, galériakészítést, 
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.

PEDIKŰR otthonában, még problémás lábat is: 
körömbenövés, tyúkszem. +36/20/995-3908.

ÉPÜLETASZTALOS és bútorasztalos munkák, 
garanciával, határidőre. Tel.: +36/20/200-9886.

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

KÖNYV
MEGUNT, kidobásra szánt könyveit boldogan 

elszállítom. +36/20/956-4084. Nem vagyok ke-
reskedő.

GYÓGYÁSZAT 
FOGSOROK, hidak készítése, javítása 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.

GYÓGYPEDIKŰRÖS házhoz megy! Lakás: 
203-5431, mobil: +36/30/553-7947.

ÁLLÁS 
CSALÁDOKHOZ keresünk és ajánlunk, le-

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

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.

VEGYES
JÓSLÁS! Teljes körű kártyajóslás, megbízható 

jósnőtől. +36/30/443-8288. Várom szeretettel.
PIANÍNÓK fizetési könnyítéssel. Hangolás, ja-

vítás. 209-3247, +36/20/912-4845, 
www.klavirzongora.hu

Apróhirdetések:
Telefon: 372-0960, fax: 372-0961
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KIÁLLÍTÁSOK

ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI 
GYŰJTEMÉNY
Pentele u. 8. T.: 208-6635
Állandó kiállítások KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK 
16–18 óráig: Római ásatások, egyház- és 
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 
ÁPRILIS 2-ÁIG Az AKH Festő-és Rajz-
stúdiójának kiállítása. Megtekinthető 10–15 
óráig, illetve előzetes bejelentkezéssel.

ALMA GALÉRIA
Budai Sport Általános Iskola, Bikszádi u. 11–15. 
ÁPRILIS 7-ÉIG Boyer Mathieu Francia festő-
művész kiállítása.

BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlékszo-
ba. ÁPRILIS 10-ÉIG a Tavaszi Fesztivál kereté-
ben Tuula Wallatsaari finn festőművésznő 
kiállítása. Megtekinthető munkanapokon 
12–18 óráig, szombaton 10–14 óráig.

BUDAI KLUBGALÉRIA
Budafoki út 9–11.
ÁPRILIS 30-ÁIG 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 30-ÁIG dr. Nerhaft Antalné, Fábián 
András és Molnár Tibor, a XXV. Vizuális 
Művészeti Hónap fotópályázata okleveles pá-
lyázóinak kiállítása. MÁRCIUS 31. – ÁPRILIS 13. 
Vámos István, a XXV. Vizuális Művészeti Hónap 
grafika pályázat első helyezettjének kiállítása.

SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR
Etele út 55. Tel.: 371-2788
MÁRCIUS 26. 17.00 A magyar nyomtatott 
szótárak története c. kiállítás megnyitója. 
A megnyitó után Kiss Gábor, a gyűjtemény 
létrehozója tárlatvezetést tart az érdeklő-
dőknek. A tárlat a könyvtár nyitvatartási 
idejében tekinthető meg ÁPRILIS 17-ÉIG.

KARINTHY SZALON
Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
ÁPRILIS 17-ÉIG Oláh Mara Cigány élet-képek 
című tárlata a Tavasz Fesztivál keretében.

KŐ-TÁR-LAT GALÉRIA 
Cirmos u. 8. 
MÁRCIUSBAN 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.

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. 
MÁRCIUS 27. 10.30 A Stróbl unokák egyike 
tart tárlatvezetést.

RÉT GALÉRIA
Törökugrató u. 9. 
ÁPRLIIS 7-ÉIG Fehér Irén festményei láthatók. 
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 31-ÉIG A Sztereoszkópia c. pályázat 
nyerteseinek térhatású munkáit bemutató 
kiállítása. A tárlat megtekinthető hétfőtől 
péntekig 15–18 óráig. 
ÁPRILIS 2. 18.00 Ilka Gábor szobrász és Pallér 
József fotós kiállítás megnyitója. A tárlat 
megtekinthető 

ÚJBUDA GALÉRIA
Újbuda Polgármesteri Hiv., Zsombolya u. 5. 1. em. 
ÁPRILIS 14-ÉIG Páger László „színe-java” c. 
kiállítása. A tárlat megtekinthető hivatali 
időben.

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

MÁRCIUS 24. 20.00 Lajkó Félix, kísér: Brasnyó 
Antal, Kerekes Band: klipforgatással egybekö-
tött koncert! MÁRCIUS 25. 20.00 Danube Music 
Fesztivál:  Teodoszij Szpaszov és zenekara (BG), 
Besh O Drom. MÁRCIUS 26. 23.00 Monkey6 
presents CLP aka Chris de Luca (Shitkatapult 
/ Boysnoize Rec. / !K7 / Chocolate Ind.) 
live, Cadik, Bergi & Svindler (Monkey 6) 
– Motorbár: Ghetto Bazaar’s Shakedown 
featuring Fonetik, blnd! & Popbitch. MÁRCIUS 
27. 20.00 Zene A Rasszizmus Ellen – Subscribe, 
Turbo, Óriás, Plastic Bitch. MÁRCIUS 29. 20.00 
Autechre (Warp Records / UK), Haswell (UK), 
Rob Hall (UK), Didjit (UK). MÁRCIUS 31. 
21.00 Quimby, Duende. ÁPRILIS 1. 21.00 King 
Shiloh (NL), Irie-I Live, Jafa Mafia Sound, 
MC Kemon. ÁPRILIS 2. 21.00 30Y, Harmada. 
ÁPRILIS 3. 19.00 The Soap&Skin Ensemble (A), 
Unbending Trees, 23.00 Monkey6 & Kollektiva 
presents Rave Kikötő – Elektró Gyomor: 
TMX, Fullstereo, Popbitch (Kollektiva), Bergi 
& Svindler (Monkey6) -  Minimál Motorbár: 
Sirmo (FPT),  Max Factor (Monkey6).

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 
Kamara Kórus kóruspróba. KEDD 9.00, 9.45, 
10.30 Ringató, 13.00 60+ Gyógytorna haladó, 
14.00 kezdő, 14.00 AKTK Döngicsélő nyugdí-
jasklub, 17.00 „Fitt” torna, 19.00 Salsa rueda 
kezdő, 20.00 haladó, 21.00 Salsaklub.
SZERDA 16.00 Albertfalvai Polgárok Köre, 
18.00 Divattánctanoda 6-10 éveseknek, 19.15 
Senior Táncrendklub. CSÜTÖRTÖK 15.20 Etka 
jóga, 17.00 „Fitt” torna, 18.00 Mesetorna. 
19.00 Karibi táncok kezdő, 20.00 haladó, 21.00 
Salsaklub. PÉNTEK 17.00 Divattánctanoda, 
18.00 AKH festő-és rajzstúdió, 19.15 Standard 
és latin társastánc tanfolyam kezdő, 20.15 
haladó. SZOMBAT 10.00 „Fitt” torna.

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

HÉTFŐ 18.00 Tajcsi csikung.

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

KEDD 15.30 Ingyenes diákújságírás tanfolyam.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.45 Gerinctorna, 19.00 
Mélyizomtorna. SZERDA 17.00 Reflex Fotóklub. 
PÉNTEK 9.30 Energetizáló torna, 15.00 
Játékhálóklub, 15.30–17.00 Önismereti 
pszichodráma csoport, 17.00 Etka-jóga, 18.3-
0  Hastánc-tanfolyam kezdőknek. SZOMBAT 
9.00 TeÉrted Akadémia. Tanulási nehéz-
ségek javítása Kulcsár-módszerrel, 10.00-
13.00 Kommunikációs tréning, 15.00 Őszidő 
Nyugdíjasklub. PÁRATLAN CSÜTÖRTÖK 15.00 
TeÉrted Akadémia. Ingyenes nyelvi teaház 

angol és német anyanyelvi tanárokkal
MÁRCIUS 26. Szabadegyetem: 17.00 Kárpátalja 
a XX. században, 18.30 Németalföldi művé-
szet 2. MÁRCIUS 28. 10.00 Családi vasárnap. 
Húsvéti készülődés a Százholdas Pagonyban 
– Fogi Színház. Az előadás után guzsalyas kéz-
műves műhely.  MÁRCIUS 29. 16.30 Ingyenes 
képzőművészeti konzultáció. 
MÁRCIUS 31. 18.00 Művészet közelről: 
Gulácsy Lajos, Farkas István. MÁRCIUS 30. 
17.30 Színháztörténeti sorozat: Lope de 
Vega, Calderon. MÁRCIUS 31. 18.00 Művészet 
közelről. Gulácsy Lajos, Farkas István. ÁPRILIS 
6. 17.30 Színháztörténeti sorozat: Corneille, 
Racine, Moliere. 

FARKASRÉTI ÁLT. ISK. KÖNYVTÁRA
Érdi út 2.

ÁPRILIS 7. 18.00 Farkasréti esték. Téma: 
„Rovásjelek Tatárlakától a bosnyák piramiso-
kig.” Vendég: Friedrich Klára és Szakács Gábor.

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

HÉTFŐ 18.00 Budai Tangó. KEDD 19.00 Ceroc 
társastánc tanfolyam. SZERDA 18.00 Utolsó 
óra – Mezőségi táncház. CSÜTÖRTÖK 9.45 
Ringató, 20.00 Padkaporos tekerős – Dudás 
Zenészklub. MÁRCIUS 25. 20.00 Korpás Éva és 
zenekara. Lemezbemutató koncert.
MÁRCIUS 26. 18.00 Erdélyi zenekarok klubja: 
Magyarpalatkai Banda. Zenetanítás és 
táncház. MÁRCIUS 27. 20.00 Szandai Mátyás 
Quintet koncert. ÁPRILIS 1. 20.00 Konzervnyitó 
Akciócsoport - Interaktív koncert a zene és 
a társművészetek határán. Téma: Budapest. 
Vendég: Bojár Iván András, az Octogon c.lap 
főszerkesztője. ÁPRILIS 2. 20.00 Borbély Mihály 
- Teodoszij Szpaszov koncert.

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

HÉTFŐ 14.00 Morvai Piroska Zenebarátok 
Klubja, 17.30 Hatha jóga, 18.00 Magnós klub.
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 15.00 Nyugdíjas Hölgyek 
Tornája, 18.00 Klasszikus indiai tánc, 18.00 
Gerinctorna, 19.15 Ír sztepptánc. KEDD 10.00 
Yan-xin csikung, 21.30 Senior társastánc 18 
éves kortól. SZERDA 18.30 Hastánc, 19.00 
Picasso festőklub felnőtteknek. 
CSÜTÖRTÖK 17.00 Patchwork haladó. 
PÉNTEK 17.00 Patchwork kezdő. SZOMBAT 
Társastánc 12.00 kezdő, 13.30 haladó, 
16.00 14 éves kortól, 13.00 Lágymányosi 
Bélyeggyűjtő Kör. VASÁRNAP 8.00 Budapesti 
Hobby Klub, 15.00 Nosztalgia Klub. MINDEN 
HÓ ELSŐ SZOMBAT 12.00 Repülés Baráti Kör. 
MÁRCIUS 27. 11 00 Budapesti gyermek-nép-
tánccsoportok találkozója.

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

MÁRCIUS 25–27. 14.00–16.00 ,,Az internet 
összehoz!” Internet fiesta.

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 igehir-
detése, 16.30 Társastánc. MINDEN PÁRATLAN 
HÉTFŐ 18.00 Verses-lelkes együttlét. MINDEN 
UTOLSÓ SZERDA 13.30 Egészségklub. MINDEN 
UTOLSÓ CSÜTÖRTÖK 16.00 Gazdagréti „őszikék” 
nyugdíjasklub.

JÁTÉKVÁR JÁTÉKBOLT
Rétköz u. 7., Eleven Center I. emelet

ÁPRLIS 2. 10.00–15.00 Játssz a Játékvárban! 
Ingyenes játszónap.

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

MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA 
Magyar Tudósok körútja 1.

ÁPRILIS 4. 11.30 Elhangzik: Palestrina: Missa 
Ave Maria, Clemens non Papa, Byrd, Leonarda, 
Lagkhner, Hollanders húsvéti kórusműveinek, 
a GlogauerLiederbuch, és a Las Huelgas 
kódex részleteinek magyarországi bemuta-
tója. Előadja az Ave Gloriosissima Imperatrix 
Együttes.

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

MÁRCIUS 26. 19.00 Karinthy Frigyes: 
Teknősbéka avagy ki az őrült a csárdában – a 
Tarka Színpad bemutatója. MÁRCIUS 27. 11.00 
Mesék pedig vannak! – A Commedia 2000 
Gyerekszínház bemutatója. MÁRCIUS 27. 11.00 
Figura kerámia műhely gyermekeknek.
MÁRCIUS 28. 10.00 Katicaklub játszóház.
MÁRCIUS 30. 19 Előhívó filmklub: Jacques Tati: 
Playtime. ÁPRILIS 6–12. 15.00–20.00 Szenior 
Ki Mit Tud elődöntők.

SCHEFFER GALÉRIA 
Kosztolányi D. tér 4.

MÁRCIUS 26. 18.00 „MentalFitol, avagy a 
tudomány művészete”. Előadók: dr. Oláh 
Zoltán és dr. Letoha Tamás az időskori vakság, 
a Parkinson-kór és az Alzheimer-kór megelőz-
hetőségének kutatói.

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

MÁRCIUS 24. 18.00 Ásványbarát Kör. Ásvány-, 
fosszília gyűjtés és feldolgozás szakirodalma.
MÁRCIUS 27. Tanulmányi kirándulás: János-
hegy. MÁRCIUS 27., 28. 18.00 Törpenyúl Klub. 
Kiállítás a Lurdy házban, kihelyezett klubnap.
MÁRCIUS 29. 18.00 Gombász Klub. Nyeles pö-
fetegek és csillaggombák. MÁRCIUS 31. 18.00 
Ásványbarát Kör. Zempléni limnokvarcitok, 
fosszilis növények lelőhelyei és ezeknek 
keletkezése, ásványtartalma. ÁPRILIS 1. 17.00 
Csapody Vera Növénybarát Kör. Klubnap, 
növénybörze.
Kiállítás:
Öveges József-emlékterem és -kiállítás. 
Emlékszoba megtekintés: életmű, dokumen-
tum-, tárgyi emlékek; Öveges-kísérletek és 

Keresse és kérje kábelszolgálta-
tójától az ÚjbudaTV-t!

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

ujbudatv@ujbudatv.hu 
www.ujbudatv.hu

A szerkesztett műsoron kívül a 
képújság hírei mellett

 időről időre kapcsoljuk Újbuda 
forgalomfigyelőjének kameráit,
amelyeket bármikor elérhetnek:

 WWW.UJBUDAIDUGOHUZO.HU

RÉSZLETES MŰSOR  
A KÉPÚJSÁGON !

Kapcsoljon haza!

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

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

4.00, kedd 18.00 és 22.30 . 

-interjú film vetítése csoportoknak és egyéni 
érdeklődőknek előzetes bejelentkezés alapján.

EGYHÁZI PROGRAMOK

SZENT LIPÓT PLÉBÁNIATEMPLOM
Plébánia u. 2.

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

BUDAFOKI EVANGÉLIKUS TEMPLOM
Játék út 16.

MINDEN MÁSODIK VASÁRNAP Családi vasárnap.

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
Alsóhegy u. 38.

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

ÖRMÉNY KATOLIKUS LELKÉSZSÉG
Orlay u. 6.

VASÁRNAP 16.30 Istentisztelet örmény, illetve 
magyar nyelven.

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 BUDAI 
GYÜLEKEZETE

Szüret utca 19. Ménesi u. sarok

SZOMBAT 9.30 Bibliatanulmányozás, 11.00 
Istentisztelet.

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

MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 20.00 Gyülekezeti 
imaóra. MINDEN HÓ 2. CSÜTÖRTÖK 19.30 

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

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

VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor 
foglalkozások gyermekeknek. 

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

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

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

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

KÜLSŐ-KELENFÖLDI REFORMÁTUS EK.
Ildikó tér 1. Tel.: 204-2767, +36/20/371-1292

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

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

SZERDA 10.30 Bibliaóra. MINDEN VASÁRNAP 
10.30 Református istentisztelet.

MAGYARORSZÁGI MUSZLIMOK EGYH.
Sáfrány u. 43.

SZOMBAT 15.00 Kérdések és válaszok. Kötetlen 
beszélgetés az iszlámról.

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

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

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

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

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

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

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

VASÁRNAP 9.00 Szentmise. HÉTKÖZNAP 
Liturgia, illetve szentmise váltakozva 8.00 és 
18.00. MINDEN NAP 18.30 Rózsafüzér. KEDD 
19.00 Taizei ima. MINDEN PÁROS KEDD 18.30 
Katekézis. MÁRCIUS 28. Virágvasárnap. 10.30 
Jubileumi ünnepi szentmise a plébánia-
templom alapkőletételének 20. évfordulója 
alkalmából dr. Paskai László bíboros, ny. érsek 
részvételével. Barkaszentelés és körmenet. A 
szentmise végén fotókiállítás megnyitása.
ÁPRILIS 1. Nagycsütörtök. 18.30 Ünnepi szent-
mise az Utolsó Vacsora emlékére. A szentmise 
után oltárfosztás. 20.00–21.00 virrasztás, 
imádságos szentóra. ÁPRILIS 2. Nagypéntek. 
14.30 Fájdalmas rózsafüzér. 15.00 Keresztút. 
18.30 Az Úr szenvedésének ünneplése. 20.0-
0–22.00 Virrasztás a Szentsírnál. ÁPRILIS 3. 
Nagyszombat. 8.30–17.00 A Szentsír látoga-
tása. ÁPRILIS 4. Húsvétvasárnap. 4.00 Húsvéti 
Vigília, ételszentelés. 10.30 Csendes szentmi-
se. ÁPRILIS 5. Húsvéthétfő. 10.30 Szentmise.

ARTUS STÚDIÓ
Sztregova u. 7. T.: 204 3755 
MÁRCIUS 30., 31. 19.00 Don Quijote mau-
zóleum.

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.
MÁRCIUS 25. 19.00 Könnyű erkölcsök. MÁRCIUS 
26. 19.00 Anconai szerelmesek.MÁRCIUS 27., 
28. 10.30 Sampucli az irigy perselymalac 
avagy  az árva nagyanyó. MÁRCIUS 27. 19.00 
Retro szerelem. MÁRCIUS 28. 19.00 Jakab 
és az ura. MÁRCIUS 30. 19.00 A fogadósnő 
(Mirandolína). MÁRCIUS 31. 19.00 Füveskönyv.

KARINTHY SZÍNHÁZ
Bartók B. út 130. T.: 203-8994
MÁRCIUS 25. 19.00 Büszkeség és balítélet.
MÁRCIUS 26. 19.00 Őrült nők ketrece. MÁRCIUS 
27. 19.00 Tanár úr, kérem!  MÁRCIUS 28. 19.00 
Hat celeb keres egy szorzót. Verebes kabaré. 
ÁPRILIS 5. 19.00 Büszkeség és balítélet.
Gyerekelőadás 
MÁRCIUS 28. 10.30 A kis hableány.

MU SZÍNHÁZ
Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
MÁRCIUS 25. 20.00 Pont(y) Műhely: Kunyhó.
MÁRCIUS 26., 27. 20.00 K.V. Társulat: 

SZÍNHÁZAK

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

Szentmiserend: 
HÉTKÖZNAP 6.30, 8.00, 18.00, VASÁR- ÉS 
ÜNNEPNAP 8.00, 9.00, 10.15, 11.30, 19.00. 
HÉTKÖZNAP 7.45  Irgalmasság szentolvasó ima.
SZERDA 9.30  Baba-mama kör (Szent István-
ház), 18.30 Placid atya katekézise (templom), 
19.30 Katekumenátus (Szent István-ház).
CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok beszélgetése 
(Szent István-ház). SZOMBAT 6.30 Misével 
egybekötött Laudes, 17.30 Zsolozsma a Jézus 
Szíve oltár előtt. MINDEN HÓ ELSŐ HÉTFŐ 10.00 
Szeniorklub (Szent István-ház). MINDEN HÓ 
ELSŐ CSÜTÖRTÖK 18.30 Szentségimádási óra 
hazánkért, szerzetesi és papi hivatásokért.
MINDEN HÓ ELSŐ SZOMBAT 7.00 Szentolvasót 
ima. MINDEN HÓ MÁSODIK SZERDA 19.30 Bibliai 
elmélkedések (Szent István-ház).  MINDEN HÓ 
UTOLSÓ PÉNTEK 18.00 Szentmise a plébánia 
betegeiért, szenvedőiért. MÁRCIUS 25. Urunk 
születésének hírüladása (Gyümölcsoltó 
Boldogasszony). MÁRCIUS 26. 18.30 Keresztút.
MÁRCIUS 28. Virágvasárnap, az Úr Szenve-
désének Vasárnapja. 9.00 Szentmise elején 
ünnepélyes barkaszentelés, 17.00 Zsibongó-
mise, 20.00 Pergolesi: Stabat Mater.
MÁRCIUS 29. Nagyhétfő. MÁRCIUS 30. Nagykedd.
MÁRCIUS 31. Nagyszerda. ÁPRILIS 1. 
Nagycsütörtök. 16.00 Gyóntatás, 18.00 
Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére, 20.00 
Virrasztás az Oltáriszentség előtt. ÁPRILIS 2.  
Nagypéntek (szigorú böjt). 8.00 Zsolozsma: 
laudes, 7.00-12.00 Gyóntatás, 14.30-
17.45 Gyóntatás,  gyónási lehetőség, 15.00 
Keresztút, 18.00 Urunk szenvedésének ün-
neplése, hódolat a Szent Kereszt előtt, Passió. 
ÁPRILIS 3. Nagyszombat. 8.00 Zsolozsma: 
laudes 7.30–13.00 Gyóntatás, 14.30–23.30 
Gyóntatás, 19.45 Bevezetés a liturgiába, 20.00 
Tűzszentelés, körmenet, utána ünnepi szent-
mise, benne vízmegáldás, keresztség 
kiszolgáltatása. ÁPRILIS 4. Húsvétvasárnap, 
Krisztus feltámadásának ünnepe. 7.00 
Ünnepi szentmisék, ételszenteléssel, 18.00 
Ünnepi zsolozsma - esti dicséret. ÁPRILIS 5. 
Húsvéthétfő. ÁPRILIS 6. 17.00 Szeretetláng 
– imaóra, 18.30 Szentségimádás papi és 
szerzetesi hivatásokért.

Szilánkok, avagy a panyírrögök – Bemutató.
MÁRCIUS 28. 20.00 Nikola Parov Quartet és 
Herczku Ágnes koncertje. MÁRCIUS 28., 30. 
19.00 Szputnyik Hajózási Társaság – Modern 
Színház- és Viselkedéskutató Intézet – Labor: 
Kockavető. MÁRCIUS 30., 31. 20.00 Mándy 
Ildikó Társulata: H. (már megint Hamlet?) 
– Bemutató. ÁPRILIS 2. 20.00 Andaxínház: 
Visszaverődések. ÁPRILIS 2. 19.00 Szputnyik 
Hajózási Társaság – Modern Színház- és 
Viselkedéskutató Intézet – Labor: Kockavető.
ÁPRILIS 6. 20.00 Neptun Brigád:Toszkána.

LATINOVITS ZOLTÁN DIÁKSZÍNPAD 
– BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE GIMN.
Villányi út 27. Tel.: 466-50-88
MÁRCIUS 24., 27., 30. 19.00 Wilder: A mi kis 
városunk.

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
MÁRCIUS 28. 20.00 Pintér Béla és Társulata: 
Szutyok. Nyilvános főpróba. MÁRCIUS 29. 
20.00 Pintér Béla és Társulata: Szutyok. 
Bemutató. MÁRCIUS 30., 31. 20.00 Pintér Béla 
és Társulata: Szutyok. ÁPRILIS 1., 20.00 Pintér 
Béla és Társulata: Szutyok. ÁPRILIS 2., 3. 20.00 
Pintér Béla és Társulata: Korcsula.

MÁRCIUS 26. A könyvek hercege.
MÁRCIUS 27. Balaton Retró.

ÁPRILIS 2. Fél Nelson.
ÁPRILIS 3. Csendország / Ballada.

Tranzit moziműsor
Tranzit Art Cafe, Bukarest u., Ulászló u. sarok 

T.: 209-3070

A VETÍTÉSEK KEZDÉSI IDŐPONTJA:  
19 ÓRA. A BELÉPÉS INGYENES.
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Az 1983 óta épülő gazdagréti lakó-
telep Budapest egyik legdinamiku-
sabban fejlődő városrésze volt. Bár a 
szocializmus szem előtt tartotta a test 
igényeihez szükséges intézményeket, 
a lélek házáról megfeledkezett. Az 
országban gombamódra szaporodó 
panelvárosrészek egyikébe se tervez-
tek templomot. A rendszer nem támo-
gatta, hogy Isten háza épüljön a szo-
cialista szellemben áthatott új város-
részekben, mivel tudták azt, hogy az 
egyház és a szerveződő közösségek a 
hatalom legnagyobb ellenségei. 

A Gondviselés azonban mindig tartogat 
meglepetéseket: 1990 januárjában létrejött 
a Gazdagréti Katolikus Közösség, majd 
1991. február 11-étől a Gazdagréti Kato-
likus Lelkészség. Ez utóbbi – mint kvázi 
plébánia – legnagyobb feladata volt, hogy 
a kőtemplom mellett lelki templomot 
építsen. Olyan közösséget, ahol kortól és 
világnézettől függetlenül mindenkinek 
helye van. A templomba nem a keresztle-
vél volt a belépő, ott mindenkit szívesen 
fogadtak, hívőket, ateistákat egyaránt. Az 
alapszabályban csak a következő szerepelt: 
a tiszta magyar nyelv ápolása és a nemze-
dékek közötti kölcsönös tisztelet. 
 A tervek egyedülállóak voltak, hiszen 
nemcsak szentélyt álmodtak oda, hanem 
színházszerű padsorokat, idősek otthonát, 
hittantermeket és könyvtárat is. A lélek 
háza mellett gondoltak a test ápolására 
is, alkotóműhelyeknek, kulturális, sport- 
és szabadidőközpontnak is helye volt. A 
Jövő Templomának felépítésével olyan 
intézményt kívántak létrehozni, amely 
alkalmas a test, a lélek és a szellem szol-
gálatára. A közösség alapítói olyan temp-
lomot álmodtak meg, amelyben nemcsak 
a katolikusok kaphatnak helyet, hanem a 
más vallást gyakorlók is. Mivel a katolikus 
szó eredeti jelentése egyetemes, a templom 
szívet és ajtót akar nyitni mindenki felé.
 A szervezőlelkészi feladatokkal a néhai 
Lipp László atyát bízták meg. Mint mond-
ta: „Ha a hívő lélek nagyon akar valamit, 
akkor azért imádkozik. Majd meg kell 
keresni a legszínvonalasabb technikát és a 

legjobb alkotó fejet, mert hosszú távon az 
a legolcsóbb. És csak a harmadik a pénz.” 
A szentmiséket kezdetben a Gazdagréti 
Közösségi Házban, később a Mechatro-
nikai Szakközépiskola és Gimnáziumban 
tartották. A városvezetés látta a szándék 
környékre gyakorolt jótékony hatását, így 
Bielek József fővárosi tanácselnök telket 
biztosított az egyházközség számára.  
 Húsz éve a gazdagréti dombtetőn egy 
háromszög alapú, piramis alakú faépít-
mény állt. Egyik oldala nagyrészt nyitott 
volt, közepén betonból, kockakőből felépí-
tett oltárral. A fapiramis mellett feszület 
és kopjafa kapott helyet. Tőle nem messze 
lábakon álló fémtáblákon Jézust ábrázoló 
olajrajzok voltak. A templom alapkövét 
1990. március 31-én rakta le Paskai László 
bíboros atya. Ahogy a főpásztor fogalma-
zott: „A lakótelep hívői vallási közösséget 
tudtak alkotni. A példa azt mutatja, hogy 

ahol új templom épül, ott erősödik a kö-
zösség. A hívek azt érzik igazán maguké-
nak, amit adományaikból, vagy két kezük 
munkájával hoznak létre.” Az alapkőletétel 
alkalmával a bíboros szentmisét mutatott 
be. Prédikációjában arról beszélt, hogy a 
római Szent Péter Bazilika szent kapujából 
származó kő jelképes. Azt szimbolizálja, 
hogy nemcsak a házaknak, de az embe-
reknek is szükségük van szilárd alapokra. 
 A plébánia munkatársa, Deli Erzsébet 
kiemelte, hogy az alapkőletételt követően 

rendkívül nagy hívő közösség jött létre. 
Mint mondta: „Életem csodálatos emlé-
ke, mikor karácsonykor az éjféli szentmi-
se után az iskolából a közösség tagjaival 
együtt átvonultunk a még üres telekre, és 
tovább folytattuk az ünnepet.” 
 A Jövő Templomának épülete hármas 
tagozódású, 60 személyes szentéllyel, 600 
személyes, félkörös amfiteátrummal és 
3000 személy befogadására alkalmas sza-
badtéri területtel épült. 
 2009-ben Erdő Péter bíboros atya az 
egyházközséget plébániai rangra emelte, 
azóta Szent Angyalok Plébániaként mű-
ködik. Szederkényi Károly atya, a plébánia 
kormányzója elmondta, hogy a fejleszté-
sek folytatódnak. A plébánia hamarosan 
harangot és haranglábat kap, és a polgár-
mester úr és az Önkormányzat támoga-
tásával a templom kertje is megszépül. Az 
esperes atya szerint a kőtemplom mellett 

azonban a legfontosabb feladat az egyház-
község és a lelki templom továbbépítése. 
„Húsvéthoz közeledve minél több ember-
hez kell eljuttatnunk Krisztus örömhírét, 
a megváltás és a feltámadás dicsőségét!”
 A hálaadó szentmisét, amely március 
28-án, virágvasárnap délelőtt fél 11-kor 
kezdődik, várhatóan Paskai László bí-
boros atya mutatja be. Az alapkőletétel 
jubileumi ünnepségére a Szent Angyalok 
Plébánia mindenkit szeretettel vár.

Ozsváth Kálmán

A Gondviselés és a Jövő Temploma
Nem kategorizálható, korának látható 
és láthatatlan világát írásban visz-
szaadó, szabad örökifjú. Pósa Zoltán, 
ahogyan ő fogalmaz, belépett a nagy 
öregek közé azzal, hogy 62 évesen 
életműdíjjal ismerték el. Tizenöt pró-
zai, négy verseskötet és több mint 
négyezer újságcikk szerzője, hatvan-
nál is több mű társszerzője. 

Pósa Zoltán egyfajta Odüsszeusz a ma-
gyar irodalomban. Regényei egyedi kor-
dokumentumok, művelődéstörténeti 
szintézisek. Nem állt be semmilyen sorba, 
szakmai útján magányosan jár. Idén, Tóth 
László szlovákiai magyar költővel együtt 
megkapta a Péterfy Vilmos-életműdíjat.
 Aranykori tekercsek című főműve a  
’60-as évek értelmiségi létéről, míg folyta-
tása, a Menekülés négy sávon e létből való 
kitörés negatív útjairól, a trilógia befejező 
története, A Mediterrán tintabura pedig 
egy beteljesedetlen nyári szerelemről szól. 
– Az aranykor egy illúzió volt, eredménye a 
meghasonlás vagy a hallgatás, amely az ér-
telmiségi lét vége. Ebben a korban nem az 
életünket, hanem az életünk értelmét vet-
ték el – mondja Pósa. – A Menekülés négy 
sávon az értelmetlen létben önpusztítóvá 
váló ember útjait mutatja meg, az alkohol, 
az érzéki vágyak, a száguldás és a termé-
ketlen, agyfacsaró viták zsákutcáját. A ki-
égett, menekülő ember végül megtalálja az 
önpusztítás ellenszereit. A hit, a szerelem, 
az irodalomtörténeti mozgalom és élete 
regényének megírása értelmet ad az elvi-
selhetetlennek hitt életnek. Az önéletrajzi 
ihletésű regényben azt írtam meg, ami volt, 
megtehettem, hiszen pontosan tudtam, 
hogy a regény az ágyneműtartóban köt ki. 
 A regény első változatát öt év alatt fe-
jezte be, majd folyamatosan tovább írta, a 
végleges mű 1999-ben készült el.
 Pósa Zoltánnak a rendszerváltás előtt 
csupán egyetlen önálló írása látott napvi-
lágot, az amatőrmozgalom tündöklését és 
bukását bemutató Ama tőrök című regény. 
– Egyszerre voltam népi és urbánus, ellen-
zéki és zavaros avantgarde – nem lehetett 
velem mit kezdeni – emlékszik vissza a 
pártállami időkre. – Sokan beálltak a sor-

ba, akik hajlandóak voltak átírni munká-
ikat az elvárások szerint. Még a világhírű 
Hemingway vagy éppen Fitzgerald, – aki-
ket megvásárolt a moszkvai könyvklub – is 
megtették, hogy a világ egyik felét kihagy-
ták munkáikból – mondja. Erre ő soha 
nem volt képes. Volt újságíró, szerkesztő, 
fő állású egyházi alkalmazott, kirúgott új-

ságíróból lett nevelőtanár, és volt könyv-
kiadónál propagandista. Már a rendszer-
váltás küszöbén hívták a Film, színház, 
muzsikához, majd írt a Pesti Hírlapnak, az 
Új Magyarországnak, a Napi Magyaror-
szágnak és jelenleg is a Magyar Nemzet új-
ságírója. Nem véletlen, hogy egy szerkesz-
tőségbe bepillantva mutatja meg a jelent is 
romboló, régről hozott problémákat, Az 
ifjúság maradéka című regényében. A ma 
játszódó történet szereplői ugyan nem le-
hetnének újságírók, szerkesztők, ha nem 
lett volna rendszerváltás, ám kiderül, a lap 
munkatársai ma ugyanazokkal a problé-
mákkal küzdenek, mint a kádári időkben. 
 Míg regényei szürrealisztikusak, négy 
kötetben megjelent versei közérthetőbbek. 
– A próza a véremben van, úgy írok, mint-
ha fentről diktálnák – mondja, hozzátéve, 
a versírás viszont valamiféle Istentől ihle-
tett pillanat, amely akaratlanul ösztönzi 
írásra. Versei középpontban az istenhit, a 
szerelem, a szorongás és a hazaszeretet áll.
 A József Attila-díjas, Balassi-emlékér-
mes, immár Péterfy-életműdíjas író, költő, 
újságíró jelenleg két új regényen dolgozik. 

Szeifried Adél

Pósa Zoltán Péterfy-díjas író, költő, újságíró

Mintha fentről diktálnák
Gazdagrét: A fapiramistól a Szent Angyalok Plébániáig

Pósa: A hallgatás az értelmiségi lét vége


