
A fővárosban történt tragikus 
diszkóbalesetre tekintettel Hoffmann 
Tamás polgármester közbiztonsági 
egyeztetést hívott össze az érintett 
szakhatóságokkal. A megbeszélés 
eredményeképpen egy héten belül 
feláll az a munkacsoport, amely a kerü-
letben működő szórakozóhelyeket 
ellenőrzi majd.

– A szakhatóságokkal történt egyeztetés 
célja, hogy gyors és hatékony tervet dolgoz-
zunk ki arra, hogy a szórakozóhelyeket és 
a tömegrendezvényeket biztonságossá te-
gyük mindenki számára. A legfontosabb, 
hogy elkerüljük, megelőzzük a hasonló 

tragédiákat – jelentette ki dr. Hoffmann 
Tamás, Újbuda polgármestere a West Bal-
kánban történt halálesetekre reagálva.
 A közbiztonsági megbeszélésen részt 
vett a XI. kerületi Rendőrkapitányság, a Bu-
dai Tűzmegelőzési Régió, az Újbuda Közte-
rület-felügyelet, a Fővárosi Polgári Védelmi 
Igazgatóság XI. kerületi Kirendeltsége és a 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek 
kerületi vezetői. A szakemberek tájékozta-
tást nyújtottak arról, milyen tapasztalatok-
kal és erőforrásokkal rendelkeznek az el-
lenőrzés területén. Alapvető problémaként 
jelölték meg, hogy a jelenlegi szabályozás 
szerint elegendő a szórakozóhely megnyi-
tását bejelenteni, és amennyiben dohány-
terméket nem, de szeszes italt árusít, már a 
bejelentés napján megnyithat.
 Hoffmann Tamás hangsúlyozta, 
felül kell vizsgálni a jelenlegi szabályo-
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Igazi családi 
vállalkozás

interjúnk a 3. oldalon

Újbudai polgárt választottak 
az Év Vállalkozójának. Bakos 
Újbudai polgárt választottak 
az Év Vállalkozójának. Bakos 
Újbudai polgárt választottak 

Miklós elárulja sikerének titkát.

Lencsevacsora 
újév után

riportunk a 4. oldalon

Idén is lencsevacsorával és 
lottó szelvénnyel köszöntötték a 
kerületi cégek vezetői az új évet.  

Testvérváros 
Bulgáriában: Rusze
Közös történelmünk is össze-
köt testvérvárosunkkal,                                                                    köt testvérvárosunkkal,                                                                    
az arisztokratikus Ruszéval. 

cikkünk a 6. oldalon

Szőcs Géza kultúráért felelős államtitkár 
és dr. Hoffmann Tamás polgármester ja-dr. Hoffmann Tamás polgármester ja-dr. Hoffmann Tamás
nuár 21-én mutatta be az Európa fényei 
című kárpitképet az Újbuda Galériában 
(képünkön a kárpit egy részlete látható).
 A Magyar Kárpitművészek Egyesülete 
tagjai által készített 9,5 négyzetméteres al-
kotás Magyarország soros uniós elnöksé-
ge tiszteletére készült. Tizenöt művész egy 
éven át dolgozott a francia gobelintechni-
kával, gyapjúból, selyemből és fémszálból 
készült látványos alkotáson. Az Európa 
fényei alkotást a kontinenst ábrázoló mű-
holdas fotó alapján tervezték. 
 Az alkotók névsora: Balogh Edit, 
Baranyi Judit, Benedek Noémi, Bocz Bea, 
Csókás Emese, Fóris Katalin, Harmati 
Zsófi, Kis Katalin, Kneisz Eszter, Kovács 
Péter, Lencsés Ida, Pázmány Judit, Szabó 
Verona, Tápai Nóra, Vajda Mária.

Kárpit-Európa

Januártól új törvény szerint kell 
működtetni a társasházakat. A szabá-
lyozás több ponton változott a koráb-
bihoz képest, a keményebb szankciók 
elsősorban a tartozáshalmozókat és a 
botcsinálta könyvelőket szeretné kiik-
tatni a rendszerből.

Győrffy József, a lakásgazdálkodási osz-Győrffy József, a lakásgazdálkodási osz-Győrffy József
tály tanácsadója elmondta, öt ponton 
változott meg a társasházakról szóló tör-
vény. Eddig 6 havi közösköltség-hátralék 
esetén a közös képviselő közgyűlési hatá-
rozat értelmében jelzálogbejegyzést kez-
deményezhetett a földhivatalnál. Az újí-
tás annyiban szigorodott, hogy mostantól 
már 3 havi tartozás után határozhat úgy 
a ház közgyűlése, hogy jelzálogot tesz az 
adott ingatlanra. A közös képviselő ezen-
túl minden további 3 hónap elteltével 
megismételheti a jelzálog érvényesítését. 
Ha az adós eközben befizeti késedelmét, 
a közös képviselőnek 8 napon belül ügy-
védi ellenjegyzés mellett töröltetnie kell 
a jelzálogbejegyzést.
 Egy másik módosítás a társasházak-
ban lévő nem lakáscélú bérleményeket 
érinti. A törvény meghatározza, hogy a 
szerencsejáték szervezésével foglalkozó 
vagy erotikus segédeszközöket forgalma-
zó vállalkozók esetében a társasház tulaj-
donosi közössége megtagadhatja, illetve 
szabályozhatja a tevékenység végzését. A 
fentiek mellett a közgyűlés összehívásá-
nak szabálya is változott. A régi törvény 

szerint a rendkívüli gyűlés összehívását 
a lakók legalább egytizede kezdeményez-
hette, melynek a közös képviselő 15 napon 
belül köteles volt eleget tenni. Az új szabá-
lyozás 30 napot ad erre, de ha a megbízott 
képviselő mégsem hívja össze a közgyű-
lést, 15 napon belül a számvizsgáló bizott-
ság vagy a kezdeményezők hívhatják össze 
a rendkívüli ülést. 
 Eddig számvizsgáló bizottsági tag 
csak a tulajdonostársak közül kerül-
hetett ki, az újítás értelmében azonban 
külső személy, illetve társaság is vállal-
hatja a feladatot, feltéve, ha a külső tag 
bejegyzett könyvvizsgálói vagy mérleg-
képes könyvelői képesítéssel rendelkezik. 
A módosítás azért fontos – tette hozzá a 
tanácsadó –, mert a felelőtlen lakók miatt 
már számos házban történtek visszaélések 
vagy pénzügyi hibák. 
 A gazdasági ellenőrzést segítő személy 
esetében a régi törvény 10 millió forint 
feletti forgalomnál írta elő, hogy külső 
könyvvizsgálót kell alkalmazni, a módo-
sítás értelmében ez az összeg 20 millió-
ra nőtt. Könnyítés, hogy amennyiben a 
közös képviselő vagy egy számvizsgáló 
bizottsági tag rendelkezik mérlegképes 
könyvelői, illetve könyvvizsgálói képesí-
téssel, nem kell külső személyt alkalmaz-
ni. A változásokról havonta a polgármes-
teri hivatalban tartott közös képviselői 
fórumokon tájékoztatják a társasházak 
képviselőit.

Török

Új, szigorúbb 
társasházi törvény

Három hónapra csökken a türelmi idő

A képviselő-testület január 20-án tar-
totta rendes ülését. A testület többek 
között döntött a likviditási nehézsé-
geket orvosló hitelfelvételről, a köz-
foglalkoztatáshoz kérhető támogatás 
igényléséről, valamint kifejezte csatla-
kozási szándékát a Magyar Zarándok-
út Önkormányzati Társuláshoz. 

A napirendek előtt tartotta meg szokásos 
beszámolóját a kerület rendőrkapitánya is. 
Balázs Norbert arról tájékoztatott, a bűn-Balázs Norbert arról tájékoztatott, a bűn-Balázs Norbert
cselekmények száma az elmúlt időszak-
ban valamelyest csökkent, a statisztikák 
szerint pedig Újbudán lehet egy időben 
a legtöbb rendőrt az utcára küldeni. A 
még így is alacsony létszám növelésére 
18 próbaidős rendőrt állítottak munkába, 
akik nyáron hivatalosan is állományba 
kerülhetnek. A rendőrkapitány elmond-
ta, mivel jelenleg még nincs visszatartó 
erejű jogi szankció, a Club Play esetében 
közvetlen beavatkozást terveznek: a nyi-
tás időpontjában rendőrök akadályozzák 
meg a bejáratnál, hogy a vendégek bemen-
jenek, valamint megkérik a BKV járatokat 
és a taxitársaságokat, tájékoztassák az uta-
sokat, hogy a hely nem fog kinyitni. – Azt 
várjuk, hogy a jogalkotók minél hamarabb 
szigorúbb szabályozásokat léptessenek ér-
vénybe – tette hozzá a kapitány. 
 A képviselő-testület előtt ünnepélyes 
esküt tett Szaniszló Krisztián, az időközi 
választás győzteseként mandátumot szer-
zett 11-es számú egyéni választókerület 
képviselője.

tudósításunk a 2. oldalon

Intézkedések 
a Club Play 
ügyében
a Club Play 
ügyében
a Club Play 

„Kések között, a végzet a vállamon,
téged dalollak, még nyomorékul is,

száj nélkül is, szájamba sebbel,
emberi nagyság.”

RÁKELLENES RÁKELLENES 
VILÁGNAPVILÁGNAP
(FEBRUÁR 4.)(FEBRUÁR 4.)

Kosztolányi Dezső: Februári óda (részlet)

zást, ki kell tölteni a joghézagokat, hogy 
ne pusztán az üzemeltetők érdekei ér-
vényesüljenek, hanem a szórakozóhe-
lyek közönsége is biztonságosan vehesse 
igénybe a szolgáltatásokat. Az újbudai 
polgármester is csatlakozott Láng Zsolt
II. kerületi polgármester kezdeménye-

zéséhez, amely szerint újra kell gondolni 
a kereskedelmi tevékenységek hatósági 
engedélyezését. 
 A II. kerület, Terézváros, Józsefváros 
és Újbuda polgármesterei személyesen ír-
tak levelet a miniszterelnöknek, melyben  
azt kérik, a kormány változtassa meg a 

Bajnai-kormány alatt hozott rendeletet, 
amely leegyszerűsítette a kereskedelmi 
tevékenység engedélyeztetési eljárását. 
A munkacsoport a jogszabályi felülvizsgá-
lat után akciótervet készít a szórakozóhe-
lyek rendszeres ellenőrzésére.

T. D.

Akcióterv készül a kerületi 
szórakozóhelyek szabályozására

„A legfontosabb, 
hogy megelőzzük 

a tragédiákat!”

Testületi ülés

Hószoborépítés Újbudán

A képen látható hóból készült pásztor az egyik legnagyobb munka azon alkotások közül, 
amelyek az első újbudai hóemberépítő versenyre készültek   cikkünk a 4. oldalon
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Minden gyász fájdalmas, de közülük is a 
legmélyebb, ha gyerekeket veszítünk el, 
ha fiatal életek hunynak ki. Az elkesere-
dettség pedig tovább nő, ha azt érezzük, 
hogy mindez megelőzhető lett volna, 
hogy mások felelőtlensége miatt követ-
kezett be. A lányok emléke családjuk, 
ismerőseik és sok ismeretlen gyászoló 
lelkében él tovább. És mindenki fejében 
egyformán ott a mondat: ilyen többé 
nem történhet meg.  

Budapesti tragédia – 
országos megdöbbenés

TÖLTSE KI AZ ÚJBUDA MÉDIA KÉRDŐÍVÉT, ÉS NYERHET! 7. OLDAL
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209-0474-es telefonszámon. Ha szeret-
ne rendszeres, elektronikus képviselői 
hírlevelet kapni, küldjön egy e-mailt az 
ujbuda@fidesz.hu címre!
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ) Kelenföld-
Albertfalva (16. vk.) országgyűlési kép-
viselője minden hónap első keddjén 
tartja fogadóóráját 16–17 óráig a Fejér 
Lipót u. 63., félemelet 3. szám alatti 
Fidesz-irodában. Előzetes bejelentkezés: 
06/20/2000-781.
SZABÓ GÁBOR (JOBBIK) parlamen-
ti képviselő minden hónap negyedik 
csütörtökén 17 órától tartja fogadó-
óráját a Jobbik Villányi úti irodájában 
(Villányi út 20/A). Ajánlott az előzetes 
időpontfoglalás az ujbuda@jobbik.hu cí-
men, vagy a 06/70/611-1555 számon.
SZABÓ GYÖRGY (JOBBIK) fővárosi ön-
kormányzati képviselő minden hónap 
második hétfőjén 17 órától tartja foga-
dóóráját a Jobbik Villányi úti irodájában 
(Villányi út 20/A). Időpontfoglalás a 
szabo.gyorgy@jobbik.hu címen.
SZABÓ VILMOS (MSZP) országgyűlési 
képviselő január 25-én 17 órakor tartja 
fogadóóráját, a Bartók B. út 19. sz. alatti 
helyiségben (bejárat a Mészöly utcából).
VERESNÉ KRAJCÁR IZABELLA (MSZP)
ja nuár 27-én 17 és 19 óra között tart-
ja fogadóóráját, az MSZP irodájában 
Gazdagréten (Kaptárkő u. 8. sz. alatti 
helyiségben).

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 munka-
üggyel, tb-vel, gyeddel, gyessel, adózással, 
nyugdíjazással kapcsolatos tanácsadás. 
Dr. Oláh András Sándor ügyvéd ingyenes 
jogi tanácsadást tart kedden 15–17 óráig. 
Szeretetklub működik minden hónap 2. 
csütörtökén 10–12 óráig, ahová várunk 
minden korosztályt, nőket és férfiakat, 
ahol bármiről elbeszélgethetünk. Célunk, 
hogy segítsük egymást vidám hangulat-
ban. Minden hétfőn 17 órától befektetési 
tanácsadás euró- és svájcifrank-alapú, 
megbízható hozamú termékek tárgyá-
ban. Rozgonyi György Gábor segítségével 
(R2G Financial) emellett legális adócsök-
kentő megoldások bemutatása cégeknek. 
Időpontfoglalás a +36/20/958-6769 tele-
fonszámon vagy a gyrozgonyi@gmail.
com e-mail címen. Program: Február 
10-én 18 órakor lakossági fórumot tart 
dr. Rétvári Bence országgyűlési képviselő 
a készülő, új alkotmányról.

AZ MSZP XI. KERÜLETI SZERVEZETÉNEK 
PROGRAMJA
Cím: Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806 ez 
egyben a 16-os sz. országgyűlési válasz-
tókerület irodája. Nyitva hétfőtől csütör-
tökig 10–17, pénteken 10–13 óráig.
15-ös sz. ogy. választókerület irodája.  
Cím: Bartók Béla út 19. (bejárat a Mészöly 
u. felől). Tel.: 466-6235. Nyitva tartás: 
csütörtökön 16–18 óráig.
17-es sz. ogy. választókerület irodája. 
Cím: Kaptárkő u. 8. Tel.: 247-1711. Nyitva 
tartás: hétfőn és csütörtökön 16–19 óráig.
Állandó programok: Minden hónap el-
ső szerdáján 17 órától: jogi, munkaügyi, 
munkajogi; adó, könyvvezetési és vállal-
kozási; lakásépítési, -vásárlási, -felújítási 
ügyekben ingyenes tanácsadás.

A KDNP PROGRAMJAI
Látogassa meg az Országházat! 
Dr. Rétvári Bence vezetésével parla-
menti látogatást szervezünk. Jelentkezni 
lehet a Karinthy Frigyes út 9. szám alatti 
irodában. Tel.: 209-0474. Február 9-én 
18 órakor A nyugdíjrendszer jelene és 
jövője címmel előadást tart Mészáros 
József az Országos Nyugdíjbiztosítási 
Főigazgatóság főigazgatója.

MIÉP-HÍREK
A MIÉP XI. Bartók Béla út 96. szám alatti 
irodája szerdán 9–19, csütörtökön 9–12 
óráig tart nyitva. A Magyar Fórum régeb-
bi számai ingyen elvihetők. Szerdánként 
10–12 óráig dr. Csigi Zsolt ügyvéd in-
gyenes jogi tanácsadást tart. Előzetes 
egyeztetéssel Kerekes Péter (20/512-9001) 
lelkisegély-tanácsadást, önvédelmi és jó-
gaoktatást, Szalkai Péter (20/376-8468) 
fogyasztóvédelmi tanácsadást tart fo-
gyasztóknak és nem-fogyasztóknak.

MDF-HÍREK
Az MDF kerületi szervezetének irodájá-
ban (Bartók B. út 61., bejárat a Fadrusz 
u. felől) minden kedden és csütörtökön 
17–19 óra között tartunk fogadóórát.

A MUNKÁSPÁRT HÍREI
A Munkáspárt kerületi szervezete minden 
héten péntek délelőtt 9–12 óráig a Bartók 
Béla út 79. szám alatti irodájában várja az 
érdeklődőket.

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

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, szerdán 9–12 óráig. 
Tel.: 3723-497.

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).

  

DÚRÓ DÓRA (JOBBIK) minden hónap 
első szerdáján 17 órától tartja fogadó-
óráját a Jobbik Villányi úti irodájában 
(Villányi út 20/A). Ajánlott az előze-
tes időpontfoglalás a lajtos.eszter@
jobbik.hu  címen, vagy a 06/30/465-2330 
telefonszámon.
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP) országgyűlési 
képviselő január 27-én 17–19 óra között 
tartja fogadóóráját, az MSZP irodájában 
Gazdagréten (Kaptárkő u. 8. sz. alatti he-
lyiségben).
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) képviselő 
minden hónap első péntekén 17–18 óráig 
tartja fogadóóráját az Őrmezei Közösségi 
minden hónap első péntekén 17–18 óráig 
tartja fogadóóráját az Őrmezei Közösségi 
minden hónap első péntekén 17–18 óráig 

Házban, (Cirmos u. 8.). Egyéb elérhe-
tőségek a www.junghauszrajmund.hu 
weboldalon találhatóak.
KERÉKGYÁRTÓ KRISZTINA (JOBBIK) ön-
kormányzati képviselő minden hónap 
első csütörtökén 17 órától tartja fogadó-
óráját a Jobbik Villányi úti irodájában 
(Villányi út 20/A). Időpontfoglalás a 
kerekgyarto.krisztina@jobbik.hu címen.
DR. KUPPER ANDRÁS (FIDESZ) országgyű-
lési képviselő, alpolgármester fogadóórá-
jára a 372-4620-as telefonszámon lehet 
bejelentkezni. 
DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (KDNP) alpolgár-
mester. Képviselői fogadóóra: minden 
hónap első keddjén 16.30–18 óráig a 
KDNP-irodában (Karinthy Frigyes 
út 9.).  Alpolgármesteri fogadóóra: min-
den hó harmadik keddjén 16–17.30 -ig 
az önkormányzatban, Zsombolyai út 5. 
III. 304-es szobában. Az alpolgármes-
teri fogadóórára bejelentkezni lehet: 
személyesen Újbuda Önkormányzata 
(Bocskai út 39–41.) II. emelet 227-es szo-
bában Pappné Mika Editnél, vagy telefo-
non, a 372-4672-es számon.
NOVÁK ELŐD (JOBBIK) parlamenti képvi-
selő minden hónap harmadik szerdáján 
17 órától a Jobbik Villányi úti irodájában 
(Villányi út 20/A). Ajánlott az előzetes 
időpontfoglalás az ujbuda@jobbik.hu cí-
men, vagy a 06/70/420-7715 számon.
DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ–KDNP) Gel-
lérthegy, Szentimreváros, Lágymányos 
(15. vk.) országgyűlési képviselője min-
den hónap első és harmadik csütörtökén 
17–18 óra között tartja fogadóóráját a 
Karinthy F. út 9. szám alatti KDNP-
irodában. Előzetes bejelentkezés hét-
főtől péntekig 14–18 óra között a 

Képviselői fogadóórák, 
programok

   Rétköz u. 7. (Eleven Center). 
Nyitva tartás: hétfőn 15–19, kedden 
9–13, szerdán és csütörtökön 14–18 
óráig, pénteken 9–13. Tel.: 248-0777.

A megváltozott munkaképességű 
kerületieket foglalkoztató Újbuda Priz-
ma Közhasznú Nonprofit Kft. hosszú 
évek óta a városrész közterületeinek 
tisztaságáért felel, ezzel munkát is 
biztosítva a hátrányos helyzetbe került 
embereknek. A vezetőváltáson átesett 
önkormányzati cég nemcsak téli teen-
dőit igyekszik ellátni, de új lendületet 
is kíván adni vállalt tevékenységének. 

Újbuda Önkormányzatának egyik kötele-
ző feladatát, mely szerint munkához segíti 
a szociálisan leszakadó rétegeket, 2002 óta 
elsődlegesen az Újbuda Prizma látja el. 
A megváltozott munkaképességű, egész-
ségkárosodott vagy fogyatékkal élő szemé-
lyek foglalkoztatási rehabilitációját végző 
hivatali cég két területen biztosít munka-
lehetőséget dolgozóinak. A parkfenntartó 
egység a kerület járdáit, parkjait, közterü-
leteit tartja tisztán, míg a kötészeti részleg 
nyomdai rész- és utómunkálatokat végez. 
 A szervezet új vezetője, Lőrincz Gergő
arról számolt be, a 2011-es évre számos 
olyan újítást, átszervezést helyezett kilá-
tásba, melynek segítségével növelhető az 

elvégzendő munka hatékonysága. – A Fő-
városi Közterület-fenntartóval és a kerüle-
ti közterület-felügyelettel is vannak közös 
programjaink, idén pedig az utóbbival 
összefogva, határozott lépéseket fogunk 
tenni a szabályellenes hajléktalanszállá-
sok, illetve illegális szemétlerakók felszá-
molására – jelentette ki az ügyvezető.

 A Prizma vezetője azt is közölte, rövid 
távú tervei között szerepel egy gyorsreagá-
lású egység létrehozása, amely képes ered-
ményes és gyors válaszokat adni az aktuális 
problémákra. A különleges egység feladata 
lesz például az olyan lakossági bejelentések 

Hatékonyabb munkát ígér az Újbuda Prizma
kezelése, melyek balesetveszélyes jegese-
désről, letört ágakról vagy illegális szemét-
rakásról számolnak be. – Azt szeretnénk, 
ha az itt élők számára olyan környezetet 
teremtenénk, amelyben jól érzik magukat 
– tette hozzá Lőrincz Gergő. Az Újbuda 
Prizma állományának bővítésére is készül. 
Ennek érdekében a cég csatlakozási pon-
tokat keres a kerületi szervezetekkel, így 
tárgyalásokat kezdeményezett a kerületi 
Vöröskereszttel és a Pető Intézettel, hogy 
általuk minél több hátrányos helyzetű kap-
hasson értelmes és hasznos munkát az ön-
kormányzati szervnél. 
 A társaság vezetője a téli feladatok-
ról szólva arról tájékoztatott, minden 
háztulajdonos köteles a saját porta előtti 
útszakaszt megtisztítani, a közterületek 
síkosságmentesítéséért az Újbuda Prizma 
felel. Mivel több mint egy éve tilos sót hasz-
nálni a jég oldására, január 17-étől a cég 
kedvezményes áron biztosít zeolitos jégol-
dót a lakosság részére. A -25 fokig hathatós 
segítséget nyújtó környezetbarát anyagot a 
Prizma Hamzsabégi út 60. szám alatti köz-
pontjában vásárolhatják meg az újbudaiak.

T. D.

Elfogadta a Fővárosi Közgyűlés 
Budapest idei költségvetésének 
koncep cióját – ez még nem a végleges 
büdzsé, csupán a tervezet, amelyet az 
új városvezetés azért terjesztett elő, 
hogy az ellenzék még a költségvetés 
készítésekor elmondhassa vélemé-
nyét. A javaslatról heves vita volt a 
közgyűlésben, végül a kormánypárti 
képviselők mellett az LMP-sek is meg-
szavazták a koncepciót. A végleges 
költségvetésről a tervek szerint febru-
ár közepén dönt a közgyűlés. 

Tarlós István főpolgármester szerint egy-
értelműen válsággal áll szemben a fővá-
ros, hiszen adóssága elérte a 200 milliárd 
forintot és már hitelt sem tud fölvenni, 
ezért szinte minden területen spórolni 
kell. A vitában a főpolgármester hangsú-
lyozta, hogy a jelenlegi helyzetet örököl-
ték, és bár az átadás-átvételi dokumen-
tumok 55–60 milliárd forintos hiánnyal 
számoltak, ez már 160 milliárdra nőtt, 
elsősorban azért, mert az előző városveze-
tés túltervezte a bevételeket és kevesebbet 
számolt a kiadásokra. Megerősítette, hogy 
több, korábban már bejelentett fejlesztés-
re egyáltalán nincs forrás, így például a 
4-es metró második szakaszát sem kez-
dik el előkészíteni idén. (A városvezetés 
egyébként hajlik arra, hogy ne a Bosnyák 

tér felé, hanem a Kelenföldi pályaudvar-
tól Budaörs irányába hosszabbítsák majd 
meg a metrót, ami Újbudának kiemelt 
érdeke lenne.)
 Több civil szervezetet és alapítványt 
sem fognak támogatni, kevesebb jut majd 
a sportra, a hajléktalanok ellátására is. A 
városvezetés szerint a BKV talpon mara-
dásához elengedhetetlen az állami támo-
gatás, Tarlós István már tárgyalt Orbán 
Viktor miniszterelnökkel és Viktor miniszterelnökkel és Viktor Fellegi Tamás
nemzeti fejlesztési miniszterrel. Más ügy-
ben ugyanakkor nem kérnek központi se-
gítséget, mint a főpolgármester elmondta: 
nem akarnak mindig minden bajjal a kor-
mányhoz rohangálni. 
 Az ellenzéki pártok, elsősorban a szo-
cialisták bírálták a költségvetési koncep-
ciót. Az MSZP szerint a javaslatot át kell 
dolgozni, mert az jelenlegi formájában 
nem szolgálja a főváros fejlődését, hiszen 
az oktatásra, az egészségügyre, a szociális 
ellátásra is kevesebb jut. Horváth Csaba 
frakcióvezető szerint a főpolgármester túl-
dramatizálja Budapest pénzügyi helyze-
tét, szerinte ilyen mértékű megszorításra 
nincs magyarázat. Az MSZP-s politikus 
túlzásnak tartja azt is, hogy a városveze-
tés nyolcmilliárd forintos tartalékkeretet 
akar képezni. 
 A közgyűlési vitában az LMP is hi-
básnak nevezte a javaslatot, a párt szerint 

a koncepció készítői túllőttek a célon, 
mivel kulturális, oktatási és szociális in-
tézményeket hoz nehéz helyzetbe, miköz-
ben alultervezi a bevételeket és túl nagy 
tartalékot képez. Az ellenéki párt ezért 
csökkentené a tartalékot, és a felszabaduló 
pénzt olyan intézményeknek adná, ame-
lyek a jelenlegi tervezet értelmében elle-
hetetlenülnének, mondta Hanzély Ákos 
képviselő. 
 A Jobbik szerint több bevétele is lehet-
ne a fővárosnak, ha jobban kihasználná a 
lehetőségeket. Staudt Gábor, a párt buda-Staudt Gábor, a párt buda-Staudt Gábor
pesti elnöke például a parkolási bevétele-
ket és a területhasználati díjakat említette. 
Kifogásolta, hogy kevesebb pénz jut az 
idén a sportra és a kultúrára. A forráshi-
ány miatt viszont egyértelműen az előző 
MSZP–SZDSZ-es városvezetést teszi fele-
lőssé a Jobbik. 
 A kétórás vita végén Tarlós István je-
lezte, hogy a végleges költségvetési javaslat-
ban az eredetileg tervezettnél valószínűleg 
több jut majd a hajléktalanok ellátására, a 
kisebbségi önkormányzatok támogatására 
és a zöld területek gondozására. A 2011-es 
költségvetés koncepcióját ezután a Fidesz–
KDNP-s képviselők mellett az LMP-sek 
is támogatták, egy jobbikos tartózkodott, 
a másik jobbikos pedig a szocialistákkal 
együtt nemmel szavazott. 

(G.P.)

Első körben jóváhagyták az idei költségvetési koncepciót 

Kevesebb kiadást tervez a főváros 

Kedvezményes jégoldó a lakosság részére

folytatás az 1. oldalról

Gajárszki Áron képviselő napirend előtti 
felszólalásában indítványozta, hogy az Ál-
lami Számvevőszék által a XI. kerületben 
lefolytatott vizsgálatról szóló jelentésben a 
jegyző ellen javasolt vizsgálatot a képvise-
lő-testület ne támogassa, a fegyelmi eljárás 
ne induljon el.  
 Az előző vezetés által rosszul tervezett 
költségvetés miatt 2010-ben az előirány-
zott vagyonértékesítési bevételek jelen-
tős része elmaradt, a nagy összegű kiesés 
pedig likviditási nehézségeket okozhat 
januárban és februárban. Ezért szerepelt 
napirendi pontként az esetleges likviditási 
problémák megelőzése érdekében egy hi-
telkeret biztosítása.  

A képviselő-testület kinyilvánította 
csatlakozási szándékát a Magyar Zarándok-
út Önkormányzati Társuláshoz. A tervek 
szerint a zarándokút Esztergomból vezet 
Máriagyűdre, érintve azokat a településeket 
is, melyek a társulás tagjai. Eddig 24 önkor-
mányzat csatlakozott a kezdeményezéshez.
 2011. január 1-jétől megváltozott a köz-
foglalkoztatottság rendszere. Ez tizenkét 
dolgozót érint az Újbuda GAMESZ-nél, 
akik bérezéséhez a módosult rendelet sze-
rint támogatás kérhető. A képviselő-tes-
tület úgy határozott, az érintettek januári, 
februári  munkabéréhez és járulékaihoz 
átmeneti támogatást igényel az illetékes 
munkaügyi kirendeltségben. A támogatási 
kérelem a kiadások 95%-ára nyújtható be.

Elfogadták azt a módosító javaslatot is, 
mely szerint egyeztetést kezdeményeznek a 
Fővárosi Önkormányzattal egy újabb, na-
gyobb körültekintéssel kialakított éjjeli me-
nedékhely, nappali melegedő létrehozásáról. 
A cél, hogy az utcai hajléktalanság prob-
lémái, nehézségeit enyhítsék a civil szerve-
zetek és a szociális munkások bevonásával.

A képviselő-testület felkérte Hoffmann 
Tamás polgármestert, hogy az Irhás árok, Tamás polgármestert, hogy az Irhás árok, Tamás
az Irhás köz és az Ördögorom lejtő közötti 
ingatlanok jogi helyzetének rendezése ér-
dekében kezdjen tárgyalásokat a közterü-
letet jogtalanul használó tulajdonosokkal.

Az ülésen döntés született arról is, hogy 
Pindroch Tamást, lapunk munkatársát 
felterjesztik a Budapest Főváros Ön-
kormányzata által alapított Csengery 
Antal-díjra.

V. B.

Újbuda is csatlakozhat 
a zarándokúthoz
Újbuda is csatlakozhat 
a zarándokúthoz
Újbuda is csatlakozhat 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából Hoffmann Tamás polgármester átad-
ta a Pro Cultura Díjat Csillag Éva és Csillag Péter, a Molnár-C. Pál Műterem 
és Lakásmúzeum fenntartói részére, a kerület kulturális életének alakítá-
sában való tevékeny részvállalásukért és hagyományaink továbbélésének 
támogatásáért. Hoffmann Tamás a díjátadással kapcsolatban kiemelte: 
– A művészet értékátadás: az alkotások szemlélője a művész munkájának 
köszönhetően élménnyel gazdagodik. Ahhoz azonban, hogy ez megtör-
ténhessen, találkoznia kell a művésznek, az alkotásnak és a közönségnek. 
Ezt a találkozást teszi lehetővé Csillag Éva és Csillag Péter.

Testületi ülés

Lőrincz Gergő, az Újbuda Prizma új igazgatója
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Az újbudai üzletembert decemberben 
az Év Vállalkozójának választotta a 
Vállalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetsége (VOSZ). Hogy milyen út 
vezetett a szatyorban elférő „törzstő-
kétől” a jelentős cégcsoportig, arról 
egyik üzletében mesélt Bakos Miklós.

– Idén lesz 25 éve, hogy a Lágymányosi 
utca 6. szám alatt birtokba vehettem egy 
50 négyzetméteres asztalosműhelyt. Az 
akkori hiánygazdaság tette szükségessé, 
hogy nyissak mellette üzletet is, ahol pél-
dául lemezárut, lambériát kezdtem árulni. 
Ezek akkoriban hiánycikkek voltak. A 
világkiállítás tervezésekor az övezeti be-
sorolás változása miatt az ipari műhelyt 
ott fel kellett számolni. Ekkor költöztünk 
ide, a Váli utcába. A bolt egyre népszerűbb 
lett, majd megvásároltuk a szomszédos 
üzletek bérleti jogát is. 18 éve működik a 
zár-lakat-vasalás szaküzletünk, és nyitot-
tunk egy önálló lapszabászatot is a faáru-
kereskedés mellett. Ezenkívül van egy 
biztonságtechnikai üzletünk a körúton, 
és megvettünk egy ötszintes pezsgőgyá-
ri épületet Budafokon, amelyet faipari 
üzemmé alakítottunk át. 

 Akkor itt már rég nem csupán egy kis 
barkácskereskedésről beszélhetünk, ugye? 

Három cég tartozik a családi vállalko-
záshoz. Ezeknek részesei a testvéreim, a 
párom, a testvéreim gyerekei, az én gyere-
keim, sógorok, vejek… A legnagyobb erő 
a családi összefogás. Nap mint nap együtt 
vagyunk. Nem azt a fajta vállalkozói réteget 
képviseljük, amely csak a haszonra törek-
szik, reggeltől estig itt vagyunk, ismerjük 
a napi gondokat, problémákat, és együtt 
igyekszünk ezekre megoldást találni. 

 Melyek a fő tevékenységi területeik? 

Három fő terület van a három cégben: 
asztalos gyártás és barkácskereskedelem, 
lakat- és zárcsaládokat importálunk, vala-
mint ezekből a termékekből vezérkulcsos 
rendszereket alakítunk ki.

 Ez mit jelent?

Ez a beléptető rendszer mechanikus válto-
zata. Egyetlen kulccsal lehet mindent nyitni, 
a kocsitól a lakásajtón át az irodáig. Fejlet-
tebb országokban már napi gyakorlat, hogy 
az emberek nem járkálnak súlyos kulcs-
csomókkal. Itthon a legtöbb zárcsere azért 
történik, mert valaki elhagyja a kulcsot. A 
mi rendszerünknél ez sem gond, hiszen ha 
valaki ezt az egyet elveszíti, a nálunk őrzött 
kód alapján újat lehet készíteni, de éppígy le 
is lehet tiltani, ha valamelyik kulcshaszná-
lóval szemben megszűnt a bizalom. Ezt a 
területet már a lányom, Nikolett vezeti. 

 Mi a harmadik? 

Ott kezdeném, hogy a sok szakmai ta-
pasztalat azt mutatja, hogy a kis üzletek 
hatékonyabbak, ha összefognak. A mi 
érdekünk is, hogy segítsük a fiatalokat, a 
kisvállalkozásokat. Ahogy a mondás is 
tartja, az okos zsidó a vásárba menet okos, 
a bolond csak jövet… Ha nem fogunk ösz-
sze, akkor a vevő nem megy be se az én 
boltomba, se a másikéba, hanem megy a 
multihoz. Az Ezermester láncban, mely-
nek irányításában egyébként a fiam, Ta-
más a fő segítségem, megpróbálunk közö-
sen alacsonyabb beszerzési árat kialkudni, 
és a marketing terén is összefogtunk. És – 
természetesen díjtalanul – a kereskedelmi 
kultúrában is igyekszünk segítséget adni, 
közvetíteni. Megmutatjuk a sikereinket és 
együtt tanulunk a kudarcokból. További 
nagy előnyünk, hogy míg a multik Buda-
pest peremkerületeiben helyezkednek el, a 
kis üzletek behálózzák a várost. A minta 
a CBA, mely egyébként partnerünk is, és 
egyik nagy célunk, hogy bizonyos CBA 
áruházak mellett Ezermester barkács-
bolt nyílhasson. Reméljük, hamarosan 
nem 25–30 üzlet, hanem több száz lesz 
majd a láncban. Fel kell venni a versenyt 
a multikkal nemcsak a széles szortiment-
ben, de a nyitvatartási időben is. Emellett 
törekszünk arra is, hogy mind több ma-
gyar terméket forgalmazzunk.

 Hány alkalmazottat foglalkoztatnak?

Ötvenhat személyt alkalmazunk, közü-
lük ketten csökkent munkaképességűek, 
és tízen vannak olyanok, akik több mint 
15 éve dolgoznak nálam. Próbálok olyan 
munkakörülményeket teremteni a dol-
gozóim számára, ahol magam is szívesen 
tevékenykednék. Az a filozófiám, hogy 
aki hozzám jönne dolgozni, attól megkér-
dezem, 100–200 ezer forintos keresettel 
tud-e boldog lenni. Ha nincsenek irreális 
elvárásai, megtalálja a helyét nálunk. Hi-
ába adnék több ezer forintos órabért, ha 
embertelen körülmények között kellene 
dolgozni, nem működne. 
 Az alkalmazottaim használhatják 
a cégközpontban lévő edzőtermet, van 
„gyümölcsfolyosónk”, ha valaki több 
mint 5 éve van nálunk, beszerzési áron 
vásárolhat, vagy például megelőlegezzük 

egy bicikli árát, amit havi részletekben 
törleszthet az, aki vállalja, hogy azzal jár 
munkába. Így egyúttal a környezetünkért 
is teszünk. A szelektív hulladékgyűjtés 
már régen bevezettük az üzemben, és a 
rendezvényeinkre sem veszünk eldobható 
palackos italokat. Ezeknek is köszönhető, 
hogy az Év Vállalkozóján kívül még há-
rom díjra pályáztunk sikeresen az elmúlt 
évben: másodikak lettünk (egy ponttal 
lemaradva) a Piac&Profitnál üzleti etika 
kategóriában, megnyertük a CSR-t és a 
Valóban Felelős Vállalkozás címet. 

 Hogyan indult a pályafutása? 

Szegény családból származom, 26 évesen 
még egy tanácsi szoba-konyhában éltünk 
két gyerekkel. A vállalkozásom törzstő-
kéje egy szatyor szerszám volt. Mindig 
vásároltam hozzá újabbakat, hogy minél 
többféle munkát el tudjak vállalni. Mára 
ez lett belőle: 3 cég, egy cégközpont 3 te-
lephellyel. Mindegyik cég tehermentes, 
nincsenek tartozásaink. 
 Magam is Újbudán élek, korábban 
Gazdagréten laktunk, ott volt a legelső 
műhelyem is, a panellakás egyik félszobá-
jában, az 5. emeleten. Most Kelenföldön 
élünk egy kertes házban. 

Azért is mondjuk el eredményeinket, 
hogy mások is lássák: sikeres vállalkozás 
minimális tőkével is elkezdhető. Sokan 
kérdezik azt is, mi kell a gyümölcsöző vál-
lalkozáshoz. 

 És mit gondol, mi kell hozzá? 

Szakmai hozzáértés, határtalan szorga-
lom és szerencse. A szerencse előbb-utóbb 
megtalálja az embert, de mindig jelen kell 
lenni, nehogy elszalasszuk. Nekünk a kör-
tér nagy szerencse volt, hiszen jószerivel 
szájhagyomány által lettünk ismertek: a 
6-os villamosról pár percenként szálltak le 
itt emberek százai. Ahogy jöttek be az új 
termékek, mindig igyekeztünk igazodni 
hozzájuk, megfelelni a kor követelménye-
inek. Nem szabad megállni egy szinten, 
mert akkor elszalad mellettünk a világ.
 Annak idején az állami barkácsbolt 
mellett nyitottam meg az üzletet. Sokan 

bolondnak néztek, de tudtam, működni 
fog, hisz régen is hagyomány volt, hogy 
egy-egy szakmának akár külön utcái is 
voltak. És a kis hajó gyorsabban fordul, 
mint a nagy… 15 év egymás mellett élés 
után a másik üzletnek kellett bezárnia. 
A következő projektünk a napokban-he-
tekben indul. A szomszédos lakóközös-
séggel megegyeztünk a pincehasználatról, 
így a barkácsboltot bővítjük hátrafelé. A 
környék átalakult forgalmi rendje miatt 
is változtatunk: mivel itt már nem lehet 
kocsival megállni, a lapszabászatot kiköl-
töztetjük Budafokra, itt pedig olyan ter-
mékeket fogunk árusítani, amelyek kéz-
ben, táskában elvihetők. Az Ezermester 
hálózat hat termékkörrel foglalkozik, és 
miután egybenyitottuk az üzlethelyisége-
ket, itt is mind a hat jelen lesz: faáru, fém-
tömegcikk, gépek-szerszámok, víz-villany 
szerelvények, csiszolástechnikai, valamint 
háztartási termékek.
 Partnereinket is arra buzdítjuk, hogy 
akinek van pénze, ne az új kocsit vagy a 
nyaralót vegye meg, hanem a szomszéd 
üzletet. A folyamatos fejlesztés vezet az 
igazi sikerhez. 

Rózsa Melinda

A legnagyobb erő 
a családi összefogás

Bakos Miklós: „A folyamatos fejlesztés vezet az igazi sikerhez”

Év Vállalkozóján kívül még három díjra pályáztunk sike-
resen az elmúlt évben: másodikak lettünk (egy ponttal 
lemaradva) a Piac&Profitnál üzleti etika kategóriában, 
megnyertük a CSR-t (vállalati társadalmi felelősségválla-
lás) és a Valóban Felelős Vállalkozás címet.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ)
a XI. ke rületi Önkormányzat gazdál-
kodási rendszerének 2010. évi ellen-
őrzéséről készített jelentését mutatta 
be a sajtó nyilvánossága előtt Újbuda 
polgármesteri hivatalában. A pénz-
ügyi kontrollért felelős állami szerv 
a hivatali működés financiális és 
költségvetési egyensúlyát vizsgálta. 
A jelentés pozitív szaldóval zárult, 
azonban mulasztások is mutatkoztak. 
Egy hiba miatt fegyelmi eljárás indul-
hat a jegyző ellen.

Az országgyűlés először 2003-ban kér-
te fel az Állami Számvevőszéket, hogy 
a választásokhoz igazodva a ciklus alatt 

egy alkalommal a kiemelt költségvetésű 
önkormányzatok (megyei, megyei jogú 
városi, városi és fővárosi kerületi) gaz-
dálkodási rendszerét átfogó ellenőrzés 
alá vonja. Újbuda Önkormányzatánál 
az első ilyen ellenőrzést 2005-ben tartot-
ták, most a 2007–2010 közötti időszak 
elemzését fejezte be a szervezet. Az ÁSZ 
négyéves ciklusonként vizsgálódik, de 
volt olyan önkormányzat – így a XI. ke-
rület is –, amelynél 5 év elteltével indult 
meg az ellenőrzés. 

Dr. Sepsey Tamás, az ÁSZ főigazgató-
helyettese elmondta, a vizsgálat, melynek 
elsődleges célja a pénzügyi-költségvetési 
egyensúly értékelése volt, megállapította, 
Újbuda Önkormányzatának gazdálkodá-
sa kiegyensúlyozott, pénzügyi helyzete ki-
emelkedően jó. Hozzátette, a helyhatóság 
mind a három év során jelentős mértékű 
tartalékot is felhalmozott. A kerület to-
vábbá azon kevesek közé tartozik, amelyek 
nem vettek fel hitelt működési költségeik 
fedezésére. Az ellenőrzés azonban olyan 
területekre is kiterjedt, mint az európai 

uniós források igénylésére és felhasználá-
sára való felkészültség vagy a közérdekű 
gazdasági adatok nyilvánossági szintje. A 
jelentés mindkét kérdésben hiányosságo-
kat állapított meg. 
 A vizsgálati anyag kitért a gazdálko-
dás szabályos működéséhez szükséges 
belső kontroll állapotára is. Az elemzés 
ezen belül a négyből egy területen, a szak-
mai teljesítési igazolások és utalványi el-
lenjegyzések esetében nyilatkozott elma-
rasztalóan. A gyenge minősítés többnyire 
a pályázati pénzek és sikerdíjak kifizetését 
érintik. Sepsey Tamás megjegyezte, mivel 
öt évvel ezelőtt is ugyanez az eredmény 
született, a hiba kijavításának elmulasztá-
sa okán javaslatot tesz a polgármesternek, 

terjessze a képviselő-testület elé a jegyző 
felelősségre vonásának ügyét. A jelentés 
többek között azt is megállapította, az Ön-
kormányzatnak tartozása van a Főváros 
felé, amit idáig nem fizetett ki. 

Hoffmann Tamás polgármester a je-Hoffmann Tamás polgármester a je-Hoffmann Tamás
lentésre reagálva elmondta, mindent meg-
tesznek a hibák elhárítására, hiszen a hiva-
tal érdeke, hogy a szabálytalanságok elke-
rülése érdekében a működési kontroll erős 
legyen. Hangsúlyozta, az Önkormányzat 
eddig ugyan nem vett fel likviditási hitelt, 
mostanra viszont az előző vezetés tévedé-
se miatt a vagyoneladásból tervezett be-
vételei nem teljesültek. A közeljövőben a 
kiadások fedezésére kölcsönfelvételre lesz 
szükség – jelezte előre a kerület vezetője. 
 Az ÁSZ jelentése megállapításokat és 
javaslatokat tartalmaz, melynek alapján az 
adott település polgármesterének intézke-
dési tervet kell készítenie a hiányosságok 
rendezéséről. Ezt az ÁSZ elnöke kapja 
kézhez, az ígért feladatok elvégzését pedig 
az állami szerv ellenőrzi majd.

T.D.

ÁSZ-jelentés Újbudáról

Erős kontroll szükséges

Sepsey Tamás ismerteti a számvevőszéki vizsgálat megállapításait

A Fővárosi Önkormányzat vizsgálja 
azt a javaslatot, hogy a 4-es metró má-
sodik szakasza helyett újra villamosok 
járjanak a Thököly úton, a Keleti pá-
lyaudvartól egészen a Bosnyák térig. A 
villamosvonal építésének költsége tö-
redéke lenne a metróénak. A nyilatko-
zatokból kiderül: ha majd továbbépül a 
metró, inkább Budaörs irányába fog az 
Etele térről. Hoffmann Tamás, Újbuda 
polgármestere kérdésünkre elmondta: 
ez egy elképzelés, amit egyébként a 
főpolgármester is támogat, de döntés 
még nem született. A XI. kerületi Ön-
kormányzat persze lobbizik, hogy a 
virágpiac irányába hosszabbítsák meg 
a metrót. 


A miniszterelnökhöz fordult több 
kerületi polgármester a Nyugati téri 
diszkótragédia után. A II., a VI., a VIII. 
kerület és Újbuda vezetője szerint felül 
kell vizsgálni a kereskedelmi egységek 
engedélyezési eljárását. A polgármes-
terek szerint a szabályozásnak nem 
szabadna engednie, hogy a hatóságok 
előzetes jóváhagyása nélkül megnyit-
hasson egy szórakozóhely. 


Kevesebb mint minden hetedik BKV-
busz felel csak meg a tíz éve bevezetett 
Euro 3-as környezetvédelmi norma-
rendszernek – közölte Nemecz Gábor, Nemecz Gábor, Nemecz Gábor
a BKV beruházási igazgatója. Ha most 
új buszokat venne a főváros, azoknak 
már az Euro 5-ös rendszernek kellene 

   FŐVÁROSI HÍREK   
megfelelniük. A cég legutóbb a kicsi, 
úgynevezett midibuszait akarta ki-
vonni a forgalomból úgy, hogy az adott 
járatokat külsős vállalkozó üzemeltes-
se. A Közbeszerzési Döntőbizottság 
azonban megsemmisítette a tender 
eredményét. A BKV állítja, szabályos 
volt a pályázat. Heteken belül újra dön-
tenek a tenderről. 


Megint használt villamosokat vesz a 
BKV. Első körben tíz hannoveri sze-
relvényre írtak ki közbeszerzést, és 
ezt kiegészíthetik még hét másikra. A 
fővárosi közlekedési vállalat először 
2001-ben vett használt villamosokat 
Hannovertől, a járművek azóta meg-
bízhatóan üzemelnek.


Továbbra is ellenzi a II. kerületi Ön-
kormányzat az úgynevezett budai 
fonódó villamoshálózatot, amelyben 
összekötnék a 19-es és a 17-es villa-
mosok vonalát, valamint Óbudáról a 
Moszkva térig is el lehetne jutni villa-
mossal. A II. kerület vezetése elsősor-
ban azt kifogásolja, hogy a Margit híd 
alatt még kevesebb autó juthatna át, 
ha a villamos is arra járna. A főváros a 
kerületi engedélyek nélkül pedig nem 
tudja elkezdeni a munkát, amire több 
mint 5 milliárd forint uniós támoga-
tást nyert. A Főpolgármesteri Hivatal 
újabb egyeztetésre hívta a kerületet, 
amelynek néhány kifogását már orvo-
solták. 

2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Budafoki út 9. szám alatti Fidesz-irodában 
lakossági fórumot tart dr. Rétvári Bence országgyűlési képviselő a készülő, új alkotmányról. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Lakossági fórum a készülő alkotmányról
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A kerületben dolgozó nagyobb vál-
lalkozások vezetőit hívta meg Újbuda 
Önkormányzata és a lapunkat kiadó 
Média 11 Kft. a Flamenco Hotelbe janu-
ár második péntekén. A már hagyomá-
nyosnak számító lencsepartira százöt-
venen jöttek el, kezdve a kisebb cégek 
vezetőitől egészen a külföldi nagyvál-
lalatok képviselőiig. Többségük ugyan 
nehéz évre számít, de bizakodik. 

– Válasszon egy lottószelvényt is, hátha 
szerencséje lesz. Az önkormányzat aján-
déka – mondja a meglepődött vállalko-
zónak az egyik csinos lány a regisztrációs 
asztalnál. 
– Mindegy melyiket?
– Persze, csak nyugodtan.
A férfi hosszasan vizsgálja a szelvényeket, 
majd félhangosan jelenti: – Megvan!
– Mit keresett?
– Olyat, amelynek 5-össel kezdődik a sor-
száma. Az a kedvenc számom. 
 Összehajtja, a tárcájába rakja a szel-
vényt, majd belép a terembe. Újbuda Ön-
kormányzata idén is a Flamenco Hotelbe 
hívta az év elején egy lencsepartira a kerü-
letben dolgozó nagyobb vállalkozások ve-
zetőit, képviselőit. A hagyomány szerint, 
aki újévkor lencsét fogyaszt, gazdag lesz. 
Ha pedig lencsét eszik és lottószelvénye is 
van, biztos a siker. 
 A különteremben szépen gyűlnek a 
vendégek, többen régi ismerősként üd-
vözlik egymást, de vannak, akik egyedül 
állnak és várják a hivatalos kezdést, a pol-
gármesteri köszöntőt. Egyikük Suhajda 
Attila, az IBM Magyarország Kft. munka-
társa: – Sok kerülettel dolgozunk együtt, 
de ha végiggondolom, a XI. kerületnek 
még nem építettünk informatikai rend-
szert. Pedig Újbudán van a székhelyünk, 
az Infoparkban – mondja.
– Mire számít az idén? Érzik már a válság 
végét? – kérdezem.
– Az európai piacok már stabilizálódtak, 
Magyarországon még problémás a belpi-
ac. Jó lenne, ha a kormányzat is megjelen-
ne a megrendelők között. Az viszont igaz, 
hogy itthon olcsóbb a munkaerő, mint 
Nyugat-Európában, így mi még tavaly, a 

válság idején is több száz embert tudtunk 
fölvenni: az IBM ugyanis ide telepítette 
szolgáltatásainak egy részét – meséli büsz-
kén, majd elköszönünk egymástól, mert 
kezdődik a polgármester köszöntője. Ké-
sőbb messziről látom, ahogy Jelen Tamás 
alpolgármesterrel beszélget, talán az IBM 
és a kerületi önkormányzat első közös 
munkájáról. 
 Hoffmann Tamás rövid köszöntője 
után kezdődik a vacsora. A vendégek le-
ülnek az asztalokhoz, közben beszélget-
nek komoly dolgokról, a lehetőségekről, 
a nehézségekről, és persze könnyedebb 
témákról is: legalábbis gyakran hallok 
nevetést a terem különböző pontjairól. 
Az egyik sarokban, kissé félrevonulva 
pedig egy vállalkozó pár ül, ők egész este 
egymással beszélgetnek, talán az állandó 
munka mellett most van egy kis idejük 
egymásra. A polgármester körbejár, so-
kakkal beszélget. Amikor megkérdezem, 
mit vár a mostani évtől, óvatosan bizako-
dó. – Reméljük, megindul a lassú fejlődés. 
A kerület anyagi lehetőségei szűkülnek, 
ezt kell jobban kihasználni, meg kell néz-
ni, mire van féltétlenül szükség. A vállal-

kozóknak ugyanakkor az is fontos, hogy 
nem tartjuk titokban elképzeléseinket, 
sőt, felhasználjuk tapasztalataikat, így 
jobb vállalkozói környezetet biztosítunk 
– mondja Hoffmann Tamás. 
 Szintén optimista a kerület egyik or-
szággyűlési képviselője, Rétvári Bence 
államtitkár: – Éppen ma indult az Új Szé-
chenyi Terv, amivel a kormány a kis- és 
középvállalkozókat támogatja. Ez a kabi-
net kiáll a magyar vállalkozók mellett.
– Nem tartanak attól, hogy a nemzetközi 
nagyvállalatok, amelyek közül többnek 
Újbudán van a központja, hátrányba ke-
rülnek és kivonulnak az országból? – ve-
tem közbe.
– Nem éri meg kivonulni, ahhoz túl jó 
piacon vannak. Nekünk viszont fontos, 
hogy a magyar gazdaság saját lábon álljon, 
és mivel a munkahelyek hetven százalékát 
a kis- és középvállalkozások biztosítják, 
őket kell erősíteni – válaszolja.
 A nagyobb vállalkozások egyébként, 
úgy tűnik, tényleg elégedettek, legalábbis 
a körülményekhez képest. Az OTP Bank 
munkatársa, Muhoray Árpádné a kerüle-
ti lakókat és Újbuda Önkormányzatát is 

dicséri: – A XI. kerület nagyon stabil, az 
önkormányzatot sem viselte meg annyira 
a válság, mint egy vidéki települést, ahol 
egy-két cégen múlott, mennyi iparűzési 
adó folyik be. Mi is kiemelten figyelünk 
Újbudára – mondja. 
 Baumgartner Zsolt volt Forma–1-es 
versenyző, a kerületi Renault-kereskedő 
család tagja is elégedett, bár nem minden 
téren. – A múlt év már jobb volt, mint a 
2009-es, és bízunk benne, hogy folyta-
tódik a fokozatos fellendülés. Egyre több 
autót tudunk eladni, viszont a szervizben 
még tavaly is volt létszámcsökkentés, mi-
vel kevés a munka. Reméljük, visszave-
hetjük majd azokat az embereket, akiket 
el kellett küldeni. Biztatóak a kilátások, de 
majd meglátjuk, mi lesz – teszi hozzá. 
 A vacsorán jól megférnek az egymás-
sal konkurens cégek vezetői. Míg a reklá-
mokban egymást túllicitálva ajánlják ter-
mékeiket, az asztalnál kedélyesen elbeszél-
getnek: a Pappas Autó Magyarország és az 
Ivanics Kft. vezetője például még a svéd-
asztalhoz is együtt megy, de miért is ne, 
sok közös témájuk van. Újbuda két nagy 
bevásárlóközpontja, az Allee és a Savoya 
Park vezetői is jól megvannak, és azt 
mondják, a piacon sem igazán harcolnak 
egymással. Persze, ha éppen bővül a ke-
reslet, akkor valóban nincs ok a panaszra. 
– Remélem, hogy ez az év jobb lesz, mint 
tavaly volt, bár ehhez többet kell dolgoz-
ni mindenkinek. A karácsonyi forgalom 
mindenesetre biztató volt. Ha a kerület-
ben élőknek jobban megy, akkor nekünk 
is jobb lesz – mondja Xavier Bony-Rákó-
czi, a Savoya kereskedelmi központjának  
igazgatója. 
 Hasonlóan látja az elmúlt hónapokat 
Galyas André, az Allee menedzsere: – Ka-
rácsony előtt nagyobb volt a forgalom, és 
többen látogattak hozzánk, mint 2009-
ben. Persze vannak még terveink, szeret-
nénk például egy postát az Allee-ba, de ez 
igen lassan halad, és néhány olyan divat-
céget is szeretnénk idecsábítani, amelynek 
még nincs üzlete Budapesten – sorolja. 
 Nemcsak az iparban és a kereskede-
lemben tevékenykedők bíznak a több lá-
togatóban, hanem Karinthy Márton is, a 

Bartók Béla úton működő Karinthy Szín-
ház igazgatója. Kérdésemre már sorolja az 
idei évad bemutatóit, amelyeket telt ház 
előtt játszanak. Nagy tervei neki is vannak, 
különösen, hogy a szeptemberben kezdő-
dő évad a harmincadik lesz Buda egyetlen 
folyamatosan működő színházában: – A 
következő évadra illene valami nagyot ki-
találni. Talán elhívom az összes színészt, 
aki az elmúlt harminc évben itt játszott. 
Igaz, kicsi lenne a színpad, nem férne el a 
kétszáz színész. Mindesetre, ha a közönsé-
gen és rajtam múlik, az új évadban is több 
bemutató lesz, de sok függ a pályázatoktól 
– teszi hozzá. 

A lencséstál már kiürült, a vacsora a végé-
hez közeledik, a pincérek kávét szolgálnak 
föl. Nagyobb keletje van, mint a bornak. 
– A legtöbben kocsival jönnek, ezért nem 
szoktak sokat inni – magyarázza kérdé-
semre a Flamenco Hotel teremfőnöke. 
Kifelé menet még apró ajándékot adnak a 
résztvevőknek a szervezők. Egyikük meg-
kérdezi az éppen távorzó párt:
– Finom volt a vacsora?
– Különösen a lencse ízlett. 

(gp)

Lencse és lottószelvény az évköszöntő vacsorán

Nehéz év lesz, de a vállalkozók bizakodnak

A Bartók Béla út ősz óta egyre több kul-
turális programmal csalogatja a főváro-
si műkedvelőket. Változatos kínálattal 
működik a Hadik Kávéház a Szatyor 
Bárral, a kulturális városközpont ter-
veihez nagy reményeket fűző Ráday, 
Három Hét és Godot Galéria túl van az 
első tárlatokon, és továbbra is érdekes 
csemegékkel találkoz-
hatunk az újak mellett 
Újbuda Önkormányza-
tának két kiállítótermé-
ben, a Bartók 32-ben és 
a Karinthy Szalonban 
is. Tavasszal a kulturális 
paletta bővülésére 
lehet számítani.

Újabb üzlethelyiségek ér-
tékesítésével bővül a maj-
dani kulturális városköz-
pont helyszíne, a Bartók 
Béla út. Tavasszal ugyan-
is ismét pályázhatnak 
azok, akik valamilyen 
művészeti tevékenységgel 
szeretnének letelepedni 
Újbudán. A jelenleg üz-
lethelyiségeket bérlő vál-
lalkozások még mindig 
eldönthetik, hogy profilváltással illesz-
kednek-e az új arculatú városközponthoz, 
vagy más helyszínt választanak vállalko-
zásuknak. A jelek szerint a mostani bérlők 
között lassan elcsitul a pánik, amit a bérle-
ti jog tavalyi felmondása okozott.
 – A kerület korábbi vezetői vél-
hetően úgy gondolták, egyik napról a 

másikra arculatot válthat a Bartók Béla 
út, ezért egy csapásra fel akarták mon-
dani a bérleti szerződéseket – mondja 
Kupper András kultúráért felelős alpol-
gármester. – Mi visszavontuk ezeket 
a felmondó nyilatkozatokat, mert egy 
elhamarkodott döntés nyomán nagyon 
nehéz helyzetbe kerültek volna azok a 

szolgáltatók és kereskedők, akik évtize-
dek óta itt működnek. Időt kell hagyni 
az átalakulásra. Azoknak, akik érthető 
módon nem tudnak váltani, a kerület 
más pontján szeretnénk bérelhető üzlet-
helyiséget kínálni, hogy ne költözzenek 
el Újbudáról, és így ne veszítsék el vásár-
lóikat, vendégeiket.

Megfiatalodik Újbuda főutcája
Új üzlethelyiségekre lehet pályázni

Az általános megítélés szerint hóem-
bert építeni minden gyerek szeret, 
sőt, a felnőttek közül is sokan élvezik 
a derűs téli programot. Junghausz 
Rajmund önkormányzati képviselő 
azonban úgy látja, manapság mintha 
kiveszett volna a játékosság az embe-
rekből. A képviselő december 15-én az 
Őrmezei Közösségi Házzal közösen a 
téli időszakban is mindenkinek javal-
lott vidámságdózis növelésére tett 
kísérletet egy vetélkedő segítségével.

– Attól, hogy a kerületben előremuta-
tó rendeletek születnek, a szürke télben 
nem lesznek feltétlenül derűsebbek az 
emberek – jegyezte meg Junghausz Raj-
mund, majd hozzátette, az viszont min-
denkit jobb kedvre derít, ha munkába 
menet meglát a buszmegállóban egy 
mókás hófigurát. A képviselő elmond-
ta, ma sokan inkább otthon maradnak 
tévét nézni, holott ő gyerekkorában 
alig várta, hogy leessen az első hó, már-
is rohant játszani. – A verseny ötlete is 
iskoláskoromból származik. Egy idős 
bácsi a lakótelepünkön havazáskor min-

dig valóságos hószoborparkot épített, 
mindenki a csodájára járt – emlékezett 
vissza Junghausz Rajmund, aki felhívá-
sában arra kéri a kerületieket, ha végre 
újra leesik a hó, készítsenek hóembert, 
és küldjék el közös fényképüket március 
11-éig a junghausz.rajmund@ujbuda.hu 
címre.
 A versenyzők fantáziájának semmi 
sem szabhat határt, hiszen amíg az egyik 
kategóriában az úgynevezett klasszikus 
hóembereket értékelik, addig a másikban 
a szabadstílusú hószobrokat díjazzák a 
szervezők. A vetélkedő egyetlen kikötése, 
hogy kizárólag Újbuda területén készült 
alkotással lehet nevezni. A zsűri kiemel-
ten díjazza az újszerű megoldásokat a for-
ma és a helyszín tekintetében egyaránt. A 
képviselő reméli, rengeteg család, baráti 
társaság vagy munkahelyi kollektíva száll 
be a vidám játékba, és viszi el a felkínált 
nyereményeket. A versenyen ugyanis nem 
kicsi a tét. A szervezők fényképezőgépeket 
osztanak ki a legjobbak között, a fődíj pe-
dig egy fagylaltgép.
Kiírás és fontos részletek a játékos versennyel 
kapcsolatban: www.junghauszrajmund.hu

Hóemberépítő versenyre 
nevezhetnek a kerületiek

A bérleti jogot fél évre meghosszabbította 
az önkormányzati vezetés, így lesz idő új 
helyet keresni a mostani bérlőknek. Min-
denesetre az újonnan pályázható Bartók 
Béla úti üzlethelyiségekbe elsősorban kor-
társ művészeket és alkotásokat bemutató, 
már ezen a téren referenciával rendelkező 
galériákat várnak. Újbuda Önkormány-

zata olyan pályázatokra is 
nyitott, melyekben vala-
milyen zenei tevékenység 
terve szerepel. 
 Mint azt az alpolgár-
mester elmondta, a kul-
turális városközpont több 
szempontból is hasznos és 
jó megoldás. Kupper And-
rás szerint ezzel egyrészt 
megakadályozható és visz-
szafordítható az építészeti-
leg is értékes Bartók Béla út 
elöregedése, másrészt a ke-
rületi kulturális és oktatási 
intézmények is új lendületet 
kapnának, ha kerületszerte 
szervezetten és összehan-
goltan épülnének egymás-
ra kulturális események, 
kiállítások, művészeti elő-
adások. Ha minden a ter-

vek szerint halad, elképzelhető, hogy nyár 
végén a Bartók Béla út a mostani kulturális 
kínálat mellett szabadtéri produkciókkal, 
közterületen megjelenő művészeti alkotá-
sokkal is várja látogatóit. A tavaszi pályázat 
részleteit az ujbuda.hu és az Újbuda újság 
teszi közzé.

F. E.

Baumgartner Zsolt, volt Forma–1-es versenyző a meghívott vendégek között

Fogy a lencse, jön a szerencse

A felújított Gárdonyi tér
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Egy valaha jó tanár egyre rosszabb 
viszonyba kerül diákjaival, akik végül 
megalázzák és megverik őt. Kosz-
tolányi Dezső regényének témája 
szomorú aktualitással, ugyanakkor 
sok tanulsággal szolgál a 21. századi 
magyar közönségnek. A történethez 
pedig azért sem nehéz közel kerül-
ni, mert az Aranysárkány legtöbb 
szerepét valódi diákok játsszák, akik 
vizsgafeladatként vállaltak részt az 
izgalmas műben. 

Kosztolányi Aranysárkányát még soha 
senki nem vitte színpadra, így a Bartók 
Béla úti kőszínház ismét úttörő szerepet 
vállalt magára. Karinthy Márton szín-
igazgató azt is elárulta, Vidovszky György 
ötletes és egyedi rendezésében önálló 
színdarab született, amelyben nem lehet 
közvetlenül számon kérni a regényt. A 
mű érzékletes ábrázolásában egy érték-
válságos világ adja meg a keretet két nem-
zedék eltávolodásának, meg nem értésé-
nek és összecsapásának, amelyből a néző 
számtalan végkövetkeztetést vonhat le.
 A darab különlegessége, hogy a 
szereplők többsége a színházhoz közeli 

Nemes Nagy Ágnes Humán Szakkö-
zépiskola drámatagozatos diákjai közül 
került ki. Az újbudai teátrum és az iskola 
ugyanis már két éve szoros munkakap-
csolatban segíti egymást. A tanulók min-
den évben lehetőséget kapnak egy nagy 
színdarab elkészítésére, amely a tanév 
végi záróvizsga részét képezi. Az előadá-
soknak a színház biztosít helyet, melynek 
repertoárja csak tovább gazdagodik az 
igényes műhelymunkákkal. – A fiata-
loknak, akik egyébként nem színésznek, 
hanem színházi szakembernek készül-
nek, egyedülálló lehetőséget jelent, hogy 
nem tanteremben kell gyakorolniuk, ha-
nem valódi színházban, valódi közönség 
előtt mérethetik meg magukat – számolt 
be az együttműködés előnyeiről Karin-
thy Márton. A drámapedagógiát tanuló 
középiskolások azonban ennél is többet 
kapnak: asszisztensekként vagy fellépők-
ként részt vehetnek a teátrum más pro-
dukcióiban is.
 Az igazi színházi életben gyakorlatot 
szerző nebulók – meghálálva a lehetősé-
get – eddig minden alkalommal kiváló 
darabokat hoztak létre. Drámatanáruk 
és rendezőjük, Vidovszky György már 

Diákok vitték színre először Kosztolányi darabját

Aranysárkány a Karinthyban

A Budai Vigadóban adott 
parádés ünnepi műsort meg-
alakulásának tízéves évfor-
dulójára a Budai Babszem 
gyermektáncegyüttes. A míves 
ruhák, a boldog gyerekarcok és a 
Tündök zenekar kísérte népdalok 
elvarázsolták a közönséget. Mi is 
ott voltunk.

Száznegyven gyermek három kor-
csoportban tanulja a magyar kul-
túrát és kultúrtörténetet a Budai 
Babszem táncegyüttesben. Közülük 
sokan színpadra léptek a jubileumi 
előadáson. A „nagy családban” már 
óvodások is helyet kapnak, volt olyan 
része a műsornak, amikor együtt 
ropták kicsik és nagyok. Élvezet volt 
nézni, ahogyan a csöppségek figyel-
ték az idősebbeket, keresve a kö-
vetkező lépésekhez a kapaszkodót. 
Három-öt éves apróságok és tizen-
öt-húsz éves, szinte profi néptánco-
sok is megmutattak egy-egy színt a 
kifogyhatatlan kincsestárból. A leg-
nagyobb élményt éppen ezért nem 
csupán a kiváló tánctudás adta. A néptánc 
mindenkié, a népdal mindenkiben meg-
szólal. Ezt érezték a nézőtéren ülők, közöt-
tük sok nagymama, apuka, édesanya, kis-
testvér és érdeklődő. Kacagtattak, könnyre 
fakasztottak, elgondolkodtattak a táncban 
elmondott történetek.
 A szünetben néhányan arról beszél-
gettek, milyen jó volna, ha ezt a csodás 
nyelvet, a néptánc-népdal nyelvét minden 
gyermek megtanulhatná, pontosan úgy, 
ahogyan a beszédet. Tízéves fiúk határo-
zott férfiassággal pörgették párjukat, el-
adósorban lévő leányok, mintha valóban 
édesanyjuktól búcsúztak volna. Az éneklés 
és a tánc egykor valóban az élet természe-
tes része volt, egyebek közt hagyományos 
falusi játékban mutatták meg a gyerekek, 
amikor „esküvősdit” adtak elő menyasz-
szonnyal, vőféllyel, pappá avanzsált le-
génykével, humoros kísérő szöveggel.

Bár, mint Csernus Lászlótól, a Budai Bab-
szem táncegyüttes alapítójától és vezetőjé-
től megtudtuk, a gyerekeknek sajnos nincs 
mindig lehetőségük élő zenére tanulni, 
gyakorolni, ez nem érződött az előadáson. 
Sőt, a zenekarhoz forduló, azzal végig kap-
csolatot tartó táncosok összeszokott csa-
pat érzetét keltették. A kerületi képviselő 
annak idején gyermekei által került olyan 
kapcsolatba a néptánccal, amely megha-
tározta elmúlt évtizedét. Szerette volna, 
hogy Újbudán is legyen egy „Timáros” 
társaság. Azután elkötelezett segítővé vált, 
és immár tíz éve töretlen lelkesedéssel 
próbál teret, lehetőségeket teremteni arra, 
hogy Sanyi bácsi szemlélete, tanítási mód-
szere minél több gyermekhez eljusson. 
Nem kellett hosszan mesélni, ki az együt-
tes szakmai „motorja”. Beállt tanítványai 
közé Gubik József koreográfus, művészeti 
vezető is, aki annak idején Timár Sándor 

tanítványa volt, a Budai Babszem megala-
pítása óta pedig párjával, Rikassy Barbara 
néptánctanárral közösen sok száz gyer-
meknek adják át a néptánc örömét.
 Egy apa mutatja büszkén, hogy két 
lánya is ott van a táncos fiatalok között. 
Elmeséli: felesége nővér a Bethesda Kór-
házban, szabad idejében több száz alsó-
szoknyát varrt már meg. Kellett is, hiszen 
Olaszországon át Németországig, Ausztri-
ától Erdélyig vezetett a Budai Babszem út-
ja, és számos hazai fesztiválon is ámulatba 
ejtette a közönséget. – A boldog születés-
napon kívül sok-sok apró gyermeket és 
magunknak örömteli perceket kívánunk 
a következő tíz évre – mondja a végén egy 
anyuka, akinek ugyan két leánykája még 
nem tagja a Budai Babszemnek, ám tekin-
tetén tükröződik, őket is látja a színpadon 
táncolókban.

Szeifried Adél

Felnőtt a Budai Babszem
Tánc a Vigadóban

A Budai Klub-Galéria legutóbb a Kos-
suth-díjas keramikus, Schrammel Imre 
munkáit mutatta be a kerületi közön-
ségnek. A rendhagyó módszerekkel, 
ugyanakkor akadémikus precizitással 
dolgozó művész gyakran összenyom-
ja, eltorzítja elkészült szobrait, 
vagy ha éppen úgy tartja 
kedve, golyót röpít 
alkotásaiba. Teszi 
mindezt azért, 
hogy a plasztikák 
magukon viseljék 
a természet és a 
fizika törvényei-
nek nyomát.

A Budafoki úti galé-
ria a megnyitó kez-
detére zsúfolásig 
megtelt érdeklő-
dőkkel, ami töb-
bek között an-
nak köszönhető, 
hogy a honi kor-
társ iparművészet 
egyik legkiemelke-
dőbb alakja látogatta 
meg a kiállítótermet. 
Schrammel Imre alko-
tásaival, elméleti munkássá-
gával, valamint technikai találmányaival 
az ezredvég magyar és egyetemes kerá-

miaművészet megújítójaként gyarapítja 
büszkeségeink sorát. A Borsos Miklós és 
Gádor István tanítványából lett mesterrel 
Dvorszky Hedvig művészettörténész be-
szélgetett a megjelentek előtt, melynek so-
rán világosan kirajzolódott, a Munkácsy- 
és Kossuth-díjjal is jutalmazott világhírű 
alkotó technikája szinte semmiben sem 

hasonlítható a hagyományos fazekas-ke-
ramikus iskola tanításaihoz.
 Egyedi munkamódszere szerint üre-
ges belsejű agyagfigurákat készít, melyeket 
puha állapotban ütéssel, hajlítással, össze-
nyomással deformál. Kutatja, hogyan vi-

selkedik az üreges szobor különböző 
fizikai behatásokra. Krisztus-tes-

tet, Willendorfi Vénuszt, 
Köpönyeges Madon-
nát, Minótauruszt, fér-
fi és női aktot mintáz, 

melyek a szándékos 
deformálás követ-
keztében groteszk 
és esendő régésze-
ti leletként hatnak. 

      Tanulmá nyai 
során Schrammel 
arra a felismerésre 
jutott, a természet 

erői a világminden-
ség anyagait gömb-

formákba rendezik, 
és a földi élet is ezt a 
formát találta a legcél-
szerűbbnek. Az emberi 

civilizáció ezzel szemben 
a jól definiálható, szögletes 

formákat kedveli, amit a ter-
mészet, ha teheti, gömbölyűre alakít. Az 
alkotó fizikai kísérletei folyamán tanul-
mányozta a lövedék agyagba történő be-
csapódását, a belülről robbantott mértani 
formák alakváltozásait, a levegő, víz és tűz 
alakító erejét, melyből megértette a külső 
környezeti hatások és a belső ellenerők 
küzdelmét. A keramikus alkotómunkáját 
jól láthatóan teremtésaktusként fogja fel, 
melynek során a földből vétetett anyag – 
különböző hatásokra – újra a földdé lesz. 
 A művészettörténész arról is faggatta, 
miért üregesek kerámiái. Schrammel más 
művészekkel ellentétben ugyanis a tömör 
szobrok helyett lapokból, rétegekből építi 
fel alkotásait, így összenyomásukkor fi-
gurái élő testként viselkedve alakulnak 
át. A mester nemzetközi elismertségét jól 
példázza a porcelán szülőhazájában, Pe-
kingben kiadott nyolckötetes művészeti 
katalógus. A világ leghíresebb keramiku-
sait és azok stúdióit felvonultató, 2008-ban 
megjelent könyvben egyetlen magyarként 
Schrammel Imre neve is szerepel. 
 A kiállítást megnyitó Simicskó István 
honvédelmi államtitkár beszédében hang-
súlyozta, a keramikus munkássága fontos 
üzenetet hordoz. Nyitnunk kell a termé-
szet felé, hiszen a földi élet alapszabálya, 
hogy adnunk is kell a kapott kincsekért, 
tette hozzá. Dvorszky Hedvig szerint a 
reneszánsz szobrászként mintázó mester 
nyers erejű művészete ma is különös, ön-
törvényű és utánozhatatlan maradt.

török 

Az esemény védnöke, dr. Simicskó István 
országgyűlési képviselő

Kínában is elismerték a művészt

A kerámia mestere 
a Budai Klubban

a harmadik klasszikust viszi színpadra 
tanítványaival. A tavasz ébredése, majd 
Móricz Zsigmond Árvácskája osztatlan 
sikert aratott, de Mészáros Márta Cabiria 
éjszakái című darabjának kisebb szere-
peiben is jól teljesítettek a drámatanon-
cok. Az idei vizsgadarabban, az Arany-
sárkány egy-két közreműködőjén kívül, 
akik a Bárka és a Kolibri színpadán is 
játszanak, a teljes szereplőgárdát a Nemes 
Nagy Ágnes iskola tanulói adták. 
 Az általuk megalkotott színdarabok 
nemcsak a résztvevők, de a nézők épülé-
sét is szolgálják. A bemutatókra meghí-
vott iskolások az előadás előtt beavatáson, 
azaz felkészítő, ráhangoló beszélgetésen 
vehetnek részt. A mű megtekintése után 
pedig drámapedagógiai foglalkozáson 
elemzik ki a látottakat a szereplőkkel és 
rendezővel. 
 – A foglalkozásnak köszönhetően a 
fiatalok olyan látásmódot sajátíthatnak el, 
melynek segítségével képesek lesznek be-
fogadni és értelmezni egy művészeti alko-
tást. Ez nemcsak a színházba járásra, de az 
élet misztériumára is felkészíti őket – tette 
hozzá az igazgató.

t. d.

dolgozó művész gyakran összenyom-
ja, eltorzítja elkészült szobrait, 
vagy ha éppen úgy tartja 
kedve, golyót röpít 

A Budafoki úti galé-

egyik legkiemelke-
dőbb alakja látogatta 
meg a kiállítótermet. 
Schrammel Imre alko-
tásaival, elméleti munkássá-

nyomással deformál. Kutatja, hogyan vi-
selkedik az üreges szobor különböző 

fizikai behatásokra. Krisztus-tes-
tet, Willendorfi Vénuszt, 

Köpönyeges Madon-
nát, Minótauruszt, fér-
fi és női aktot mintáz, 

melyek a szándékos 
deformálás követ-

      Tanulmá nyai 
során Schrammel 
arra a felismerésre 
jutott, a természet 

erői a világminden-
ség anyagait gömb-

formákba rendezik, 
és a földi élet is ezt a 
formát találta a legcél-
szerűbbnek. Az emberi 

civilizáció ezzel szemben 
a jól definiálható, szögletes 

formákat kedveli, amit a ter-
mészet, ha teheti, gömbölyűre alakít. Az 

A Petőfi Musical Stúdió 15 éve alakult a XI. 
kerületi Petőfi Sándor Általános Iskola és 
Gimnázium diákjaiból. Tagjainak száma 
mára meghaladja a 100 főt, akik közül töb-
ben már profi énekesként, színészként szere-
pelnek a különböző színházak színpadán. 
 A stúdió vezetője Bősze Sándorné, 
aki énektanárként a produkciók zenei ré-
szével, valamint rendezéssel és szervezés-
sel foglalkozik. Munkája elismeréseként 
1998-ban – alapítótársával, Szabó Józseffel 

Jubileumi koncerttel ünnepelt 
a 15 éves Petőfi Musical Stúdió

együtt – megkapta a Pro Cultura XI. ke-
rület díjat. 
 A mostani jubileumi gálaműsorban 
olyan híres művészek is felléptek, akik-
nek a pályafutása Musical Stúdióból in-
dult, így többek között Bálint Ádám, Kun 
Ágnes Anna, Lukács Anita, Marsi Laura, 
Mujahid Zoltán, Nádasi Veronika, Somo-
gyi Szilárd, Vágó Zsuzsi. A Petőfi Musical 
Stúdióról bővebben a következő lapszám-
ban olvashatnak.

Dér Denisa, Császár Réka, Sipos Viktória, Hasenfratz JúliaEgyed Attila
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A Bocskai István Általános Iskola tanárai nagy sikerrel adták elő a fogfájós 
oroszlánról szóló mesét. A pedagógusok játékán keresztül megelevene-
dett történetet óvodások és az iskola növendékei izgulhatták végig.

A fogfájós oroszlán
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Előző lapszámunkban bemutattuk 
kerületünk testvérvárosait, melyekkel 
évek óta baráti kapcsolatot ápolunk 
és közös rendezvényeket szerve-
zünk. 2010. augusztus 20-án a Bolgár 
Kisebbségi Önkormányzat kezdemé-
nyezésére egy Duna menti várossal, 
Ruszéval (Pyce) bővült partnerváro-
saink száma.  

Rusze régi neve a mostanihoz hasonló, 
Ruszcsuk volt. A város formája ellipszis 
alakú, a Duna jobb partján helyezkedik 
el. 2009-ben 167 034 lelket számlált. Bu-
dapesttől 860 km-re, Szófiától 330 km-re 
esik. Megközelítése leggyorsabban repü-
lővel oldható meg, méghozzá bukaresti 
leszállással, majd onnan tovább személy-
gépkocsival, busszal. Erre a régióra jellem-
ző a nagy hőmérsékleti ingadozás, nyáron 

gyakran mérnek negyven fokot, a téli hi-
degek pedig a mínusz húsz fokot is elérik. 
 A város történelme a rómaiakhoz 
nyúlik vissza, neve Sexaginta Prista, azaz 
a Hatvan hajó kikötővárosa volt. Azzal 
a céllal épült, hogy a Római Birodalom 
északi határát védje a Dunán túlról érke-
ző támadásokkal szemben. Ez a város az 
5. században még létezett, majd a törökök 
elpusztították. Később a jelenlegi Ruszé-
től délre épült meg Cserven városa, ez 
lett a bolgár püspöki székhely. A Török 
Birodalom idején nagy fejlődésnek indult. 
Első vasútvonala Várna–Rusze között 
1866-ban nyílt meg. Midhat pasa uralma 
alatt létesült az első nyomda, amely török 
és bolgár nyelvű újságot egyaránt nyom-
tatott. A felvilágosult pasa közigazgatási 
reformot hajtott végre, újjászervezte az 
oktatást, városrendezéssel foglalkozott és 

Az arisztokratikus Rusze
Elias Canetti szülővárosában jártunk

szőlészeti mintagazdaságot hozott létre. 
Több európai ország konzulátust nyitott, 
szállodák és könyvtárak létesültek. Mind-
ez azt eredményezte, hogy a török uralom 
alól felszabadult Bulgária legnépesebb vá-
rosa Rusze lett.
 Rusze gazdag történelme mellett 
egyedi architektúrával is rendelkezik, 
mely az európai 19. és 20. századi építé-
szeti stílusirányzatokat követi. A barokk, 
szecessziós és empire stílusú, gazdagon 
díszített épületei hasonlók Bécs és Bu-
dapest épületeihez, ezért mondják, hogy 
Rusze arisztokratikus város. Az ide lá-
togató turista rengeteg nevezetességet 
talál közöttük több múzeumot (Nem-
zeti Szállítási Múzeum, Helyi Történeti 
Múzeum, Nemzeti Hősök Pantheonja, 
Zaharij Sztojanov-múzeum, Tonka anyó 
Múzeuma), templomokat (Szenthárom-
ság-templom, Szent Theotohosz-temp-
lom, Szent Petka-templom, Szeid pasa-
mecset) stb. A várostól nem messze talál-
ható a Világörökség egyik színhelye, az 
ivanovói sziklatemplomok.
 Rusze méltán híres egykori lakóiról, 
többek között Elias Canetti Nobel-díjas 
és Sztefan Canev íróról, Tanyu Kirjakov 
kétszeres olimpiai bajnok sportlövőről, 
Radi Nedelcsev festőről, Veszelin Topalov 
sakknagymesterről.
 A ruszei emberek barátságosak és 
közvetlenek. Történelmünk közös idő-
szakai, valamint a hazánkban élő bol-
gár közösségek mindezt nagyban elő-
segítik. Ha pedig valaki igazán finom 
sopszkasalátát, taratort (uborkalevest), 
puddingot szeretne enni, hát annak azt 
ajánlom, hogy nyáron induljon el, utaz-
zon Bulgáriába, és útvonalába iktassa be 
testvérvárosunkat, Ruszét is.

Mika Edit

– 1944-ben menekültünk el Magyaror-
szágról – kezdi történetét a Habsburg-sarj, 
aki mindössze kétéves koráig ismerked-
hetett hazája szépségeivel. – Mindent itt 
kellett hagynunk, még az ékszereket is. 
Szüleim szinte csomagok nélkül, nyolc 
gyerekkel és a kiskutyánkkal indultak el 
Ausztriába, majd Németországba, onnan 
pedig Portugáliába – folytatja az unoka.
 A főnemesi életforma alig néhány hét 
alatt foszlott semmivé. A front elől mene-
külő két családfő, az édesapa és a nagyapa 
– József Ferenc és József Ágost – indulás 
előtt a családi ékszereket öt nagy ládába 
rakatta, majd megbízott néhány embert, 
hogy ássák el ezeket a piliscsabai birtoku-
kon lévő kútba.
 – A szüleim biztosak voltak ben-
ne, hogy a háború után visszatérhetnek 
Magyarországra. Amikor nyilvánvalóvá 
vált, hogy erre semmi esély, akik koráb-
ban elrejtették, kiásták a ládákat a kútból, 
aztán szinte fillérekért adtak túl a nagy 
értékű ékszereken. A hetvenes években 
egyszer előkerült az egyik gyémánt, ami 
egy svájci aukción négymillió dollárért 
kelt el. Az árverés előtt megnéztük a gyé-
mántot, az összes családtagom felismer-
te, de nem tudtuk igazolni, hogy egykor 
a miénk volt. Az összes ékszer azonban 
mégsem veszett el. Amikor a nagypapa 
bejelentette, hogy elássák a családi ék-
szereket, Auguszta nagymama titokban 

a ruhájába varrt néhányat, és külföldre 
csempészte őket. József nádor leszár-
mazottainak 1945-ben a nulláról kellett 
kezdeniük az életüket. 15 ezer hektár ter-
mőföldet, erdőket, szőlőültetvényeket, az 
alcsúti kastélyt, több pesti palotát hagy-
tak Magyarországon, ezeket rövid időn 
belül államosították.
 – Elvesztettük nemesi címünket és 
birtokainkat, igaz, továbbra is számíthat-
tunk a Nyugat-Európában élő rokonaink 
segítségére – mondja Habsburg Mihály. 
A nemesi származású csemeték mind-
ezek dacára mit sem éreztek a csapásból. 
Élvezték a napsütötte portugál otthont és 
a sok utazást. – Soha nem volt bennem 
nosztalgia a nemesi életforma után. Az 
édesanyám gyakran mondogatta nekem, 
hogy mindig csak előrenézzek – teszi hoz-
zá Mihály. Hosszú távon azonban csupán 
egyetlen lehetősége maradt a családnak. 
Megélhetést biztosító polgári foglalkozást 
találni. A felcseperedő gyerekek alkották 
ugyanis az első olyan Habsburg-generá-
ciót, amelyet már nem a családi birtokok 
tartottak el. A família még egy-két évig a 
nagymama kicsempészett gyémántjaiból 
biztosította a kenyérre valót.
 Az egykori főúri családok leszárma-
zottai végül megtalálták az emigráció 
előnyeit is. Habsburg Mihály például – aki 
Portugáliában, Angliában és Svájcban vé-
gezte tanulmányait – már 16 évesen hét 
nyelven beszélt, sokáig tolmács akart len-
ni. Végül egy textilipari főiskolán szerzett 
diplomát. 
 – Mielőbb dolgozni akartam, hogy 
anyagilag támogathassam szüleimet. Ál-
lást kaptam, majd egészen a cégvezető 
posztig jutottam. Aztán 46 évesen ki-
léptem, és utazó ügynök lettem. Merész 
lépés volt, de nem bántam meg. Mások 
talán szégyellnék, de én textilügynökként 
voltam a legboldogabb. Két bőrönddel a 
kezemben jártam Németországot meg 

Ausztriát. Függönyök és bútorkárpitok 
mintáival kopogtattam be a kiskereske-
dőkhöz, akiknek leesett az álluk, amikor 
bemutatkoztam. Nem akarták elhinni, 
hogy egy igazi Habsburg áll előttük.
 Felnőtt korára a főherceg egyre in-
kább haza vágyott, hogy felkutassa őseit 
és a régi emlékeket. – Édesapám Portugá-
liában mindig azt mondta, tudnunk kell 
magyarul, hiszen egyszer biztosan haza 
fogok térni. Igaza lett. 
 1979-ben elsőként a Habsburgok kö-
zül levelet írt a magyar nagykövetnek, 
hogy szeretne hazajönni, és gyermekeinek 
megmutatni a budavári Habsburg-krip-
tát. 1980-ban kaptak vízumot, érkezésük 

Egy Habsburg Újbudán

pedig rengeteg élménnyel járt. Piliscsabai 
birtokukon találkozott például a nagypa-
pa egykori vadászával, aki sokat mesélt a 
régi szép időkről. Egyre gyakrabban járt 
haza, aztán 1995-ben végleg Magyaror-
szágra költözött. 
 A politika sohasem vonzotta, de 
nyugdíjas korára egyre több közéleti 
szerepet vállalt. Jótékonysági akciókban 
vett részt, civil szervezetek vezetőségé-
ben dolgozott, majd az egyházi iskolák 
felé fordult. Jelenleg a Szent Benedek Ál-
talános Iskola és Gimnázium Újbudára 
költöztetésén munkálkodik. A világ-
szerte 180 iskolát, köztük 25 egyetemet 
működtető Krisztus Légiója Kongre-

Habsburg-Lotharingiai Mihály felelősséget vállal az iskola fennmaradásáért

gáció nemrégiben átvette az intézmény 
fenntartását.
 A Fő utcai rendház szűkös épületé-
ből kerületünkbe települő kéttannyelvű 
iskolában pedig ugyanolyan magas szín-
vonalon zajlik majd az oktatás, mint a 
rend külföldi, fizetős társintézményeiben. 
Mivel azonban az állami normatíva nem 
fedezi az itthon ingyenes iskola pluszszol-
gáltatásait, Habsburg Mihály – egyik ala-
pítványán keresztül – személyesen vállal-
ta az anyagi felelősséget a Szent Benedek 
fennmaradásáért.
 Habsburg-Lotharingiai Mihály több 
mint 40 éve él házasságban egy német 
hercegnővel, három gyermekük közül az 
idősebb fiú forgatókönyvíró Ausztriában, 
a másik szerzetesnek állt, míg lányuk négy 
gyermeket nevel egy osztrák orvos olda-
lán. – Huszonhétszer költöztem életem so-
rán, de ma már évek óta egy háromszobás 
gellérthegyi lakásban élek a feleségemmel. 
Egyszer azt mesélte, mivel a lánykorát egy 
németországi kastélyban töltötte, attól tar-
tott, feleségként is évtizedekig férje kasté-
lyában kell majd raboskodnia. Ettől mel-
lettem szerencsésen megmenekült.

T. D.

Barátságos tekintetű idős úr vára-
kozik a megbeszélt helyen. Nem 
vagyok biztos benne, hogy ő az. 
Egyszerű zakójában, pamut nyak-
kendőjében régi vágású tanárem-
bernek nézném. Nehéz elhinni, 
hogy aki mellettem áll, Habsburg-
Lotharingiai Mihály, az egykori 
császári család sarja. Ükapja az a 
József nádor volt, aki a Habsburg-
ház magyar ágát alapította meg. 
Felmenői között európai dinaszti-
ák uralkodói, hercegei, főnemesei 
sorakoznak. Ez a nemes pedig 
itt él nálunk, a Gellérthegyen, 
sőt, lapunk rendszeres olvasója. 
Végre beszédbe elegyedünk, és 
izgalmas időutazásra indulunk a 
magyar királyi herceggel.

Főnemes, aki textilügynökként is kereste a kenyerét

Szívesen énekelné Bach, Mozart 
vagy Händel műveit? Kórusunk 
énekeseket keres, csatlakozzon 
hozzánk! Próbák hétfőn és csü-
törtökön este hattól fél kilencig a 
Szent Gellért-templom altemp-
lomában (XI., Bartók Béla út 149.). 
Bejárat a toronyláb felől. További 
információ: www.carminecelebrat.
hu, 06-30-366-7721.

Szereti a 
kórusmuzsikát?
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AZ ÚJBUDA MÉDIA KÍVÁNCSI AZ ÖN VÉLEMÉNYÉRE!
Az Újbuda Média megújulás előtt áll. Célunk, hogy az Ön ötleteit, javas-
latait is figyelembe véve még jobb televíziót, újságot és weboldalt hoz-
zunk létre, és így Ön még többet tudhasson meg lakóhelyéről, Újbudáról! 

Kérjük, kérdőívünket vágja ki az újságból, és február 11-éig küldje be szerkesztősé-
günkbe (1111 Budapest, Szent Gellért tér 1–3.), ahol személyesen is leadhatja hét-
főtől csütörtökig 9–15 óra között, vagy töltse ki online a www.ujbuda.hu oldalon.

Név

E-mail

Postai cím

Amennyiben részt kíván venni a sorsoláson, kérjük, adja meg nevét és lakcímét!      Az Újbuda Média bizalmasan kezeli az Ön személyes adatait, azokat harmadik személynek nem adja át.

1.  Megérkezik-e kéthetente az Újbuda újság 
friss száma postaládájába?

 Nem. Gyakran nem érkezik meg.

 Ritkán előfordul, hogy nem érkezik meg.

 Igen. Mindig megkapom.

 Amennyiben nem mindig vagy egyáltalán nem 
kapja meg a lapot, úgy kérjük, adja meg lakcímét, hogy 
ellenőrizhessük az újság terjesztését! Utcanév: 

2.  Milyen egyéb témákra, rovatokra volna kíváncsi az Újbuda 
újságban?

 Politikai információk

 Kerületi hírek

 Közérdekű hirdetmények

 Kulturális események, ajánlók

 Hirdetések, reklámok, akciók

 Apróhirdetések

 Egyéb:

 Környezetvédelem

 Tudomány

 Egészség, életmód 

 Szabadidő, sport

 Gyerek- és ifjúsági témák

 Szórakozás

5.  Nézi-e Ön az Újbuda TV adásait? 

 Egyáltalán nem, mert nem fogható.

 Nagyon ritkán, ha épp odakapcsolok.

 Igen, gyakran nézem.

 Igen, minden héten megnézem az összeállításokat.

 Amennyiben az Ön lakásában nem fogható az Újbuda TV adása, kérjük, 
adja meg az utcanevet és kábelszolgáltatójának nevét, hogy együtt 
tehessünk azért, hogy Ön is nézhesse adásunkat!

Utcanév

Kábelszolgáltató

6.  Milyen műsorokat, témákat nézne szívesen az Újbuda TV-ben?

 Kerületi hírek

 Kerületről szóló magazinműsor

 Kulturális műsor

 Sportműsor

 Gyerek- és ifjúsági műsor

 Szórakoztató témák

 Egyéb:

 Lokálpatrióta témák

 Tudományos műsor

 Vallási műsor 

 Zenei műsor

 Politikai műsor

 Egészség, életmód témák

9.  Hasznosnak találja, hogy az Újbuda TV műsorait, riportjait 
vissza lehet nézni az interneten (www.ujbuda.hu)?

 Igen, már volt, hogy ott néztem meg teljes egészében.

 Igen, gyakran nézek meg az interneten egyes riportokat.

 Hasznos, de még nem használtam.

 Nem, nem fontos, hogy bármikor visszanézhető legyen.

7.  Milyen információkat olvasna szívesen a műsorok között 
látható képújságon?

 Kerületi hírek

 Kerülettel kapcsolatos általános 
tájékoztatók

 Közhasznú információk (pl. 
gyógyszertárak, orvosi ügyelet)

 Sporteredmények

 Egyéb:

 Kulturális ajánlók

 Műsorismertető

 Közlekedési információk

 Időjárás

 Hirdetések

4.  Mennyire elégedett az Újbuda újsággal a lap egészét tekintve? 
Osztályozza 1–5-ig! ( 1 –  nagyon rossz, 5 – nagyon jó)

 Az újság témáival:        1   2  3  4   5 

 Az újság küllemével:        1   2  3  4   5 

8.  Mennyire elégedett az Újbuda TV alábbi néhány műsorával? 
Osztályozza 1–5-ig! ( 1 –  nagyon rossz, 5 – nagyon jó)

 Újbuda Magazin       1   2  3  4   5 

 Csillagszem zenei műsor       1   2  3  4   5 

 Vallási műsorok      1   2  3  4   5 

 Vállalkozásklinika        1   2  3  4   5 

13.  Ön szerint mennyire használható 
a www.ujbuda.hu weboldal?

 Jól használható, mindig megtalálom, amit keresek.

 Általában jól használható.

 Nem jól használható.

 Sosem találom meg, amit keresek.

14.  Mennyire elégedett az ujbuda.hu 
weboldallal? Osztályozza 1–5-ig! 
( 1 –  nagyon rossz, 5 – nagyon jó)

 Tartalom       1   2  3  4   5 

 Szerkezet       1   2  3  4   5 

 Kinézet           1   2  3  4   5 

15.  Mikor látogatja meg az ujbuda.hu oldalt?

 Ha ügyeket akarok intézni.

 A kerület hírei miatt nézem.

 Ha kerületi programokat keresek.

 Ha kerületi intézmények adatait keresem.

 Ha üzenni akarok az önkormányzatnak.

 Egyéb:

16.  Milyen rendszeresen nézi az ujbuda.hu-t?

 Naponta többször.

 Naponta egyszer.

 Hetente.

 Havonta.

 Alkalomadtán.

 Még nem néztem.

17.  Szokta -e...?

nézni a testületi ülések élő közvetítését az interneten? 
   igen     nem
nézni a cikkeknél a videós anyagokat?  
   igen     nem
nasználni az online funkciókat (pl. időpontfoglalás)
   igen     nem

 Szeretem ezeket az eseményeket, gyakran veszek részt rajtuk.

 El szoktam menni, de nem mindegyikre.

 Nem szoktam elmenni soha.

 Zavarnak, szerintem nem kellenek ilyenek. 

10.  Újbuda Önkormányzatának nagyrendezvényeit, a családi 
hétvégéket  évek óta az Újbuda Média szervezi. Önnek mi a 
véleménye ezekkel kapcsolatban?

11.  Mely rendezvényeken volt ott?

 Bikás dombi Majális.

 Gazdagrét – Szentivánéj

 Tóparti Újbuda Party

 TérFelFeszt – Térfelfedező Fesztivál, Gárdonyi tér

 Monarchia Öröksége 

12.  Mennyire elégedett az Újbuda média rendezvényeivel? 
Osztályozza 1–5-ig! ( 1 –  nagyon rossz, 5 – nagyon jó)

 Színvonal       1   2  3  4   5 

 Hangulat       1   2  3  4   5 

 Szervezettség     1   2  3  4   5 

Ha bármilyen más javaslata, észrevétele van 
az újsággal, a TV-vel, a rendezvényekkel, vagy 
a weboldallal kapcsolatban, kérjük írja le:

SEGÍTHET ÉS NYERHET!SEGÍTHET ÉS NYERHET!Akik véleményükkel segítik munkánkat és kitöltik kér-

dőívünket, azok között a Trófea Grill Étterembe (1117 

Budapest, Hauszmann Alajos és Szerémi út sarok) szóló 

étkezési ajándékutalványokat sorsolunk ki.



„Ha meg akarod változtatni a sorsot, akkor 
a következményekért is felelősséget kell vál-
lalnod. Ugyanis nem változtathatod meg 
csak egyetlen lény sorsát: mindenki sorsa 
összekapcsolódik.”

Maryrose Wood 

Nincs sok olyan könyv, melynek tartalmá-
val és sikerével a Forbes Magazin is fog-
lalkozott. Az immár nyolcadik utánnyo-
mást megélt, több mint tízmillió eladott 
példánnyal büszkélkedő A Viskó (The 
Shack) ilyen. Csak szuperlatívuszokban 
lehet róla beszélni. Valahol ezt olvastam: 
világszerte páratlan sikernek örvend, és 
Magyarországon is rohamosan növekvő 

olvasótábora van. Általam még egy sze-
méllyel bővült ez a tábor, ugyanis az egyik 
legkedvesebb barátom nyomta a kezem-
be, hogy olvassam el. Így tettem, és most 
önöknek is ajánlom. Sokat nem szeretnék 
elárulni róla, csupán talán annyit, amit a 
neten is megtalálnak: egy, a telepesek által 

elhagyott rozoga, rossz emlékeket idéző 
viskó egyszeriben döbbenetes titkok tár-
házává válik, ahol izgalmas találkozások 
során a megbocsátás gyógyító ereje és ha-
talma is felragyog. A sokat megélt színész-
nő, Demi Moore a Twitteren keresztül 
ajánlotta a művet rajongóinak, valamint 
férjének, mivel ő maga sorsfordító erejű 
üzenetre talált elolvasása közben. Demi 
engem meggyőzött, remélem, önök is ta-
lálnak benne fontos mondatokat.

A chili és egy új kedvenc 
Amikor jó néhány évvel ezelőtt először kí-
náltak meg külföldről hozott chilivel ízesí-
tett csokival, majdhogynem természetesnek 
találtam. Azt megelőzően sohasem hallot-
tam ilyen kombinációról, papírforma sze-
rint meg is kellet volna lepődnöm. Ám az-
óta már sokat fejlődtem a témában, utána-
néztem, utánaolvastam. És most már azt is 
tudom, létezik ibolyával és más őrültségnek 
tűnő dologgal ízesített csokoládé is. Ezen 
felfedezésekben egyébként segített, amikor 
az Induló Vállalkozások Újbudán soroza-
tunkban írtunk a Fehérvári út elején lévő, 
ékszerdobozra emlékeztető pici Csokoládia 
üzletről. Tőlük tudom azt is, hogy a chilis 
csoki okozta különös élvezetet egy pohár 
száraz vörösborral tehetjük teljessé. 
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Állítólag a chili időszámításunk előtt 7500-
tól része az emberi táplálkozásnak. Ma a 
világ minden táján ismert és termesztett 
növény, felhasználása pedig zöldségként, 
fűszerként és gyógyszerként is megszo-
kott. Merthogy a chilinek számos jótékony 
hatása ismert. A hiedelmek-
kel ellentétben nem árt a 
gyomornak, sőt, a chili 
olyan váladék elválasz-
tására készteti, amely a 
gyomornyálkahártyának 
védelmet nyújt például 
a savak ellen. Túlzott 
fogyasztása persze 
árthat, mint ahogyan 
minden dolog mér-
téktelensége ártalmas. 
A chili állítólag fogyaszt, 
hatékony a vérkeringésre, 
fájdalomcsillapító, álmosságel-
űző. Segít a rákos megbetegedések 
megelőzésében, az ellenük való küzde-
lemben. Orvosi kísérlet bizonyítja, hogy jó 
hatással van a véralvadásra: a thai emberek 

szervezetében a vérrögoldó rendszer foko-
zottabban működik, mint az európaiaké-
ban, így a thaioknál a vérrög képződésének 
esélye minimális. Közismert, hogy Viet-
nam, Burma, Laosz, Kambodzsa és Thai-
föld lakóinak ételei meglehetősen csípősek, 
nem spórolnak a chilivel. 
 Mindezt pedig azért írtam le, mert ko-
rábban már mutattam képet és beszéltem is 
róla, hogy nagy chilitermesztők vagyunk a 
férjemmel, a kész növényből port készítünk 
vagy mélyhűtjük. Néhány napja szerencsés 
barátunk Thaiföldről jött haza, és mivel 
mindenki ismeri eme rajongásunkat, ma-
roknyi chilit hozott ajándékba. Most jön 
az új kedvenc: karácsonyra kaptam meg a 
Super Hot! Minden idők legtüzesebb chi-
lis receptjei című könyvet, melyet egyik 
legkedvesebb szakácsmesterem, Magos 
Zoltán ajánlott. Úgyhogy a frissen kapott 
chiliből percek alatt mártás lett, a hirtelen 
kiválasztott recept és saját ötlet alapján. Ezt 
nem úgy kell elképzelni, hogy evőkanál-
lal teszünk a húsra belőle: a kicsi tégelyből 
alkalmanként mokkáskanálnyit fogunk 
használni, éppen elegendő lesz. 
(Leendő chilirajongóknak ajánlom a chili.
lap.hu oldalt!) 

Thaiföldi „Erő”
Mozsárban megtörtem a szegfűborsot, 
szórtam bele gyömbérport, megtörtem 
benne egy kis barnacukrot, adtam hozzá 
fahéjat, citromfüvet, egy kis őrölt borsot 
és sót. Áttettem egy keverőtálba, és habve-
rővel kevergetve lassan csurgattam hozzá 
olívaolajat. Öntöttem hozzá ázsiai ízesíté-
sű ecetet és két lime-nak a levét. Nagyobb 
mennyiségű fokhagymát pucoltam, azt a 
róla elnevezett nyomón átnyomtam, a ke-
verékhez adtam, úgy mint a nagyon apró-
ra vágott póréhagymát is. Ezután jött bele 
a vékonyan felkarikázott friss chili. Azt ír-
ják, hogy illik kimagozni: én nem teszem, 
minket nem zavar, sőt, és így egyben sok-
kal szebben fel lehet vágni, mint kimagoz-
va. Mint a képen is látszik, ez kis mennyi-
ség. Tehát a chiliadaghoz képest kell ízlés 
szerint mindenből hozzáadni. A fahéj pél-
dául nem szabad, hogy kiérződjön, de kell 
bele. Hűtőben sokáig eltartható, és valóban 
kevéske kell belőle az ételekhez. Kipróbál-
tuk bundáskenyéren is: szuper izgalmas!

Ezen a napon történt – január 26.
VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon született 
1926-ban Mensáros László színművész. 
1978-ban szerepelt ebben a filmben (A, 
L). 14. … A, az olasz labdarúgó-bajnok-
ság első osztálya. 15. Szivárványhártya. 
16. Izzó. 17. Négylábú. 18. Népies lyuk. 
20. Európai vulkán. 22. Nátrium vegyjele. 
23. Mohamed prófétától származó arab 
nemes. 25. Zokogni kezd! 26. Felfog. 28. 
Eszik, angolul. 30. A héber ábécé első betű-
je. 32. Zeneszerző (Pál). 34. Üdvözült. 36. 
Dinnyén vágják. 38. Festmény. 39. Huru 
társa. 40. Alacsonyabb helyre nézés. 42. 
Som Lajos. 43. NRN. 44. Afrikai feketék 
tanácskozása. 45. Direkt termő szőlőfajta. 
46. Nyár páros betűi. 47. 1943-ban ezen a 
napon született Esztergályos Cecília szí-
nésznő és 1975-ben halt meg Máriássy 
Félix filmrendező. Ebben a filmben, 
melynek forgatókönyvét Máriássy írta, 
Esztergályos egy presszóslányt alakít. 
48. Költő (Zoltán). 49. Vásárol. 50. To-
honya eleje! 51. Vas megyei település. 52. 
Biciklibelső tartozéka. 55. Hegedűművész 
(Zoltán). 57. Összevissza ölt! 58. Háztáji. 
59. Errefele! 61. Egyik megyénkkel kap-
csolatos. 63. Kiejtett betű. 64. Férfinév. 
67. Ex-világbajnok sakkozó (Mihail). 68. 
Féltört! 69. Régóta egynemű betűi. 71. 
Ezen a napon született 1947-ben Há-
mori Ildikó színésznő. Szerepelt ebben 
az 1978-as TV-filmben. 73. Felsőruhá-
zat. 75. Ezen a napon született 1905-ben 
Tamkó Sirató Károly költő, író, műfor-
dító. 1970-ben adta ki ezt a gyermekver-
seket tartalmazó kötetét (G, K).
FÜGGŐLEGES: 1. Esztergályos Cecília és 
Hámori Ildikó is szerepelt ebben az 
1979-es TV-filmben, amely Csehov-mű-
véből készült (R, É). 
1979-es TV-filmben, amely Csehov-mű-
véből készült (R, É). 
1979-es TV-filmben, amely Csehov-mű-

2. Sérülés. 3. Irídium 
vegyjele. 4. Mezei madár. 5. Rendelet. 6. 
Középen megíró! 7. Argon és vanádium 

vegyjele. 8. Kérdés tárgyra (2 szó). 9. Hor-
dó alá tett gerenda. 10. Részben megzúz! 
11. Kenyérszelet! 12. Női név. 13. 1973-
ban ezen a napon hunyt el Edward G. 
Robinson amerikai színész. 1944-ben 
szerepelt ebben az amerikai–német fe-
kete-fehér filmben (B, G, T). 19. Csónak-
gerinc. 21. Hárítás. 23. Német csillag. 24. 
Esztergályos Cecília és Hámori Ildikó 
is játszott ebben az 1975-ös Déry Tibor 
adaptációban. 27. Táncot jár. 29. Gogol 
művében Podtocsinát alakította Hámori 
Ildikó (2 szó). 31. 1972-ben ezen a napon 
született Hajdu Szabolcs színész-ren-
dező. 1991-ben szerepelt ebben a film-
ben. 33. Hasonlító szó. 35. Biztató szó. 37. 
2001-es TV-film, melyben Esztergályos 
Cecília és Hámori Ildikó megint együtt 
játszott. 40. Régi tömegmérték. 41. Tekin-
tetes, röv. 42. Babétel. 44. Beszédhibás. 45. 
Bartha Lajos: Szerelem c. művében Há-
mori Ildikó szerepe. 47. Indoeurópai nép-
család. 48. Kézelő harmada! 49. Ütlegel. 
51. Meghatározott személy. 53. Patás állat. 
54. Mensáros László szerepe Goodrich-
Hackett: Anna Frank naplója c. darabjá-
ban. 56. Gyakorító képző. 60. Rakéta Re-
génytár, röv. 62. Fundamentum. 65. Szinte 
vége! 66. Fűrészáru. 68. Nagyobb tányér. 
70. Tomanek Nándor. 72. … Top, ameri-
kai bluesrock együttes. 74. Apó.
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1., 47., 71., 75., függ. 1., 
13., 24., 29., 31., 37., 45. és 54. A BEKÜLDÉSI 
HATÁRIDŐ: a megjelenést követő hét kedd-
je. AZ 1. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: 
„Északi Odüsszeia, Kaland, Tavasz, Nyár, 
Európa elrablása, Én és az oroszlán, Vera, 
Ülő akt, Angyal, Liliom, A cárnő, A wa-
terlooi csata.” NYERTES: Baukó Andrásné  
1118 Budapest, Törökugrató u. NYERE-
MÉNY: könyvjutalom, mely a szerkesztő-
ségben vehető át. Nagy András
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Jókedvvel, bőséggel 
étel-, könyv-, film- és más jó dolog ajánló

Nagyszemű békakirály
Ahogyan a chili, úgy a fokhagyma is nagyon 
egészséges. Ennél már csak a zöldnövények 
egészségesebbek. A tejszínes-fokhagymás 
parajfőzelék előállításával az előbbi két 

megállapítás ölt testet. De ho-
gyan lehet gyermekeinknek 

egy tál spenótot „eladni”? 
Esetleg úgy, hogy a képen 
látható étel köré valami 
misztikumot építünk. Pél-

dául olyasmit adunk elő 
nagy átéléssel, hogy volt 

egy csodaszép, bátor és 
erős herceg, aki meg 
akarta menteni a ki-
rálylányt, de elvará-
zsolta őt a gonosz bo-

szi, és béka lett belőle. Az 
idők során a lelke a békából 
beleköltözött mindenféle 
növénybe, fákba, virá-

gokba, és ehető dolgokba, mint például a 
titokzatos nevű parajba. Ezt ha megfőzzük 
és tojásból nagy szemeket csinálunk neki, 
az egykori királyfi ki tud nézni a világba, 
és ha a főzeléket mind megesszük, akkor 
mi is erősek és bátrak leszünk, továbbá vé-
delmet kapunk mindenféle boszivarázslat 
ellen. Ez utóbbi persze akkor válik fontossá, 
ha nagyok és esetleg királyfik leszünk… A 
kislányokra még nem találtam ki ennek a 
mesének a megfelelőjét, de négyéves fiúk-
nál abszolút bejön. 
 Természetesen ennek az ételnek is na-
gyon ízletesnek kell lennie, és semmilyen 
köze nem lehet gyermekkorunk rémál-
mához, a „napközis” spenóthoz. A mirelit 
spenótot szitába teszem, ahol felenged, egy 
lábas karimáján támasztom meg, hogy 
lecsöpögjön. Közben sok egészséges fok-
hagymagerezdet nyomok át. Zsemleszínű 
rántást készítek, habverővel belekeverem a 
spenótot. Ha egyet rottyant, hozzáadom a 
fokhagymát. Picit hagyom lassú tűzön úgy, 
hogy egy kevés levest adok hozzá. (Mindig 
kell legyen 1-1 deciliter húslé lefagyasztva 

kicsi műanyag pohárkában!) Gyorsan kike-
verek egy kis tejszínt tejjel, hozzákanalazok 
a parajból, majd habverővel eldolgozom. Ezt 
a műveletet többször megismétlem, aztán a 
tejszínt ráöntöm a parajra, de ekkor is lassan 
és folyamatosan kevergetem habverővel. 
Azért fontos ez a menet, mert így megva-
lósul a hőkiegyenlítés elve, ami sokat segít 
abban, hogy az étel élvezeti értéke nagyobb 
legyen, hogy bársonyosabb, kellemesebb 
állagú legyen. Végül egy kis fehérborsot 
teszek bele, és a kicsike kézi reszelőmmel 
úgy öt-hat mozdulattal reszelek hozzá sze-
recsendiót. Ha hígnak találom, zsemlemor-
zsával sűrítem, ismét megrottyantom kicsit, 
majd tálalom a békakirályt.

Vincze Kinga

Szerkesztőségünk várja az önök családi recept-
jeit, történeteit, ételfotóit vagy lakmározás 
közben készült képeit a media@ujbuda.hu 

e-mail címre!

– Nem Önt, hanem a takarítónője bt.-jét jöttem ellenőrizni, vállalkozó úr!
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A klub február 2-án 18.30-kor tartja 
következő rendezvényét a Karinthy 

F. út 9. szám alatt található 
KDNP-irodában. Az egri 
borvidéket bemutatja Gál 
Tibor és Tóth Kata. Az esten 
a borok mellett kézműves 

csokoládé is szerepel a kí-
nálatban.
A részvétel előzetes jelent-
kezés alapján 1500 Ft be-

fizetésével lehetséges 
a KDNP-irodában, 
hétköznap 14–18 
óra között.

F. út 9. szám alatt található 
KDNP-irodában. Az egri 
borvidéket bemutatja Gál 
Tibor és Tóth Kata. Az esten 
a borok mellett kézműves 

csokoládé is szerepel a kí-
nálatban.
A részvétel előzetes jelent-
kezés alapján 1500 Ft be-

fizetésével lehetséges 

Az újságban megjelent hirdetmények és hirdetések tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal.

A Fehérvári úti szakrendelő I. 
emeletén található 10 m2 alapte-
rületű üzlethelyiség kiadó egész-
ségügyhöz illeszkedő profilú bér-
lő részére. Jelentkezés és további 
információ: 06-30/815-2216 vagy 
az uzenet@gyogyir11.hu e-mail 
címen.

ÚJBUDAI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ

A nagyszemű békakirály, alias a parajfőzelék

A thaiföldi chili-
ből készült „Erő”

A Viskó Demi Moore-nak is üzent

Karinthy Borklub

IDŐPONT: 2011. március 5. szombat 19.00
HELYSZÍN: Móricz Zsigmond Gimnázium 
(1025 Budapest, Törökvész út 48.)
A BÁL FŐVÉDNÖKEI:
Dr. Erdő Péter bíboros, Esztergom-budapesti érsek 
és Tarlós István Budapest főpolgármestere
DÍSZVENDÉG: Magyar Katolikus Karitász

A Katolikus Karitász – Caritas Hungarica, a Ma-
gyar Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete 
– Munkájukról folyamatosan tájékozódhat a hon-
lapjukon: WWW.KARITASZ.HU

Budai Egyházközségek 
Farsangi Bálja
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www.savoyapark.hu

Id�pont: 2011. február 19-20.

Látogasson el családjával 2011. február 19-én és 
20-án a Savoya Parkba és vegyen részt fantasztikus 
farsangi programjainkon!

FARSANGI - TÉL�Z�
CSALÁDI HÉTVÉGE

A SAVOYA PARKBAN

.Id�po

Legyél Te is mesehős!- farsangi maskaraparádé kicsiknek
Válassz a helyszínen a jelmezek közül és bújj kedvenc 
mesehősöd bőrébe! 

Scooby Doo-nak, Spongyabobnak, Pókembernek, 
Hello  Kittynek, oroszlánnak vagy akár hercegnőnek…
További programok: arcfestés, maszkkészítés
Télűző zsonglőrök és gólyalábasok felvonulása

Február 19. szombat:

Kasszandra Stúdió - Gyermekszépségverseny
Színes programok egész nap: sportakrobaták, 
táncbemutatók, mazsorett csoport

Február 20. vasárnap:
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ZÁRT GARÁZS, 25 nm-es, februártól kiadó, 
XI., Beregszász út 40. Tel.: 06/70/212-8987.

OKTATÁS 
DAJKA, gyermekfelügyelő, gyógypedagógiai 

asszisztens képzés. Kasza Képző. Tel.: 276-5918. 
Ny:01006404

MATEMATIKATANÍTÁS alapoktól szigorlatig. 
250-2003, 06/20/934-4456, www.matekonline.hu, 
www.fejestanoda.atw.hu

MATEMATIKA-, fizikatanítás szaktanárnál 
középiskolásoknak, egyetemistáknak, általános 
iskolásoknak. 365-6041.

ANGOLTANÁRNŐ játékos nyelvoktatást, kor-
repetálást vállal kisiskolásoknak a Bornemissza 
térnél. Szükség esetén házhoz megyek. 
06/30/297-4232.

EGYÉNI és csoportos angol, igény szerint anya-
nyelvi tanárnál Budaörs központjában. Ugyanitt 
felkészítés külföldi munkavállalásra, angol nyelvű 
interjúkra. 06/30/458-0240.

GIMNÁZIUMI angoltanár nyelvvizsgára, érett-
ségire felkészít, felzárkóztat a körtérnél. 386-2382, 
06/20/546-8963.

JÁTÉKOS profi angolfoglalkozások gyerekeknek 
Budaörs központjában. www.buvossarkany.hu, tel.: 
06/30/458-0240.

ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsgára felkészí-
tés Sashegyen. Minden szinten. Tel.: 319-5724, 
06/20/343-1231.

ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsgára felkészítés, 
korrepetálás a körtérnél. Tel.: 06/30/218-4990.

GYERMEKPSZICHOLÓGUSOK, fejlesztőpe-
dagógusok vállalnak: pszichológiai vizsgálatot, 
nevelési tanácsadást, képességfelmérést, készség-
fejlesztést. Korrepetálás, felzárkóztatás német, an-
gol nyelvből is. Előzetes időpont-egyeztetés telefo-
non: 06/30/512-5715, Gazdagrét, Torbágy u. 14.

KÉMIA-, fizikaoktatás, emelt szintű érettségire 
felkészítés ny. főiskolai oktatónál az Allee közelé-
ben. Tel.: 385-8642, 06/20/321-2400.

MATEMATIKA, fizika, kémia eredményes 
szaktanárnál. Ingyenes próbaóra. 
06/70/647-2243.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XI. kerület gyorsszolgá-

lat. Csatornák, lefolyók gépi tisztítása, falbontás nél-
kül azonnal, garanciával! 228-6193, 06/30/921-0948.

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

GÁZ-, VÍZ-, központifűtés-, csatornaszerelés, 
tervezés. Gázműveknél átadása. Gázkészülékek 
javítása. 06/30/944-6513, Nagy László épületgé-
pész. www.nl-gaz.hu

DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, 
szakszerű gépi tisztítással. Fábián István. Tel.: 
06/20/317-0843.

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

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.

FÉG-GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! Cirkók, gázbojle-
rek, konvektorok javítása, villanybojler vízkőtelenítése, 
csapok javítása. 359-5033, 06/30/924-8010. 

VILLANYSZERELÉS, bojlerek, villámhárí-
tók szerelése, javítása, garanciával. 310-4018, 
06/20/915-2678.

VILLANYSZERELÉS! Hibaelhárítás, lakásfel-
újítás, kisebb villanyszerelési munkák 24 órán be-
lül, garanciával. 06/20/321-0295, 06/30/913-7148.

VILLANY-, vízszerelés. Hétvégén is hívható. 
Ingyenes kiszállás. (Csak a munkámért kérek 
pénzt.) Apróbb munkáktól a teljes felújításig. 
Elektromos cserépkályhák javítása. Elműs en-
gedélyeztetés. Mobil: 06/70/235-6644, 203-2225. 
www.villanysukein.uw.hu

VÍZ-, GÁZ-, központifűtés, gázkészülék-, klí-
maszerelés, karbantartás, csőtörések javítása. 
06/30/206-9598.

VÍZVEZETÉK-SZERELÉS nonstop! Mosógépek 
bekötése, mosdók, csapok cseréje! Vízóraszerelés 
ügyintézéssel!  06/30/954-9554.

LAKÁSSZERVIZ 
FÜRDŐSZOBA FELÚJÍTÁS, burkolás, víz-

szerelés, kőművesmunkák anyagbeszerzéssel. 
06/30/306-3337.

TETŐTŐL a pincéig!  Részleges és teljes la-
kás-, ház-, irodafelújítás, minden szakmában. 
Megbízható magyar szakemberekkel. Ingyenes 
árajánlattal, gyors kezdéssel. Tétény Épszer Kft. 
Tel.: 226-4539, +36/20/946-7557.

LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, mázolást, 
tapétázást, ingyenes takarítással, parkettalera-
kást, parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-, gáz-, 
gipszkartonszerelést, csempézést, villanyszerelést, 
kőműves-, asztalosmunkát vállal garanciával kis-
iparos. 202-2505, 06/30/251-3800.

ÜVEGESEK Kft., üvegezés helyszínen is, 
termoüveg, tükör, képkeretezés, készítés. 
Budapest, 1116 XI., Kondorosi út 7., 208-2352, 
mobil:06/30/966-0259.

ZÁRLAKATOS gyorsszolgálat! Zárnyitás, 
zárszerelés, rácsok, kapuk, lakatosmunkák, stb. 
06/30/299-1211.

TAPÉTÁZÁS, festés garanciával, parkettacsi-
szolás gyors kezdéssel. Pap Gábor. 
06/30/942-4735, 360-2345.

ANTIALKOHOLISTA csapat. Szobafestést, má-
zolást, tapétázást, kőművesmunkát, hidegburko-
lást vállalunk. 06/20/998-2369, 365-2662

FÜRDŐSZOBÁK, konyhák felújítása, át-
alakítása! Csempeburkolás, kőművesmunkák, 
vízszerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával! 
06/20/961-6153.

HÁZTARTÁSI GÉPEK .
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciá-

val. Hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás. 
Tel.: 06/20/288-5148.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP 
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás, 

karbantartás, vírusirtás, telepítés. Ingyenes kiszál-
lással. Hívjon bizalommal. 06/30/857-2653.

SZOLGÁLTATÁS
ZÁRSZERELÉS, zárjavítás 24 órában, megbíz-

ható mérnök. 06/30/863-7680.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, 

csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés. 
403-9357, 06/20/972-0347, 06/30/589-7542.

VESZÉLYES fák ágankénti lebontással való ki-
vágása. 06/20/485-6547. Kovács Sándor.

AUTOMATA kapu, kerítés, korlát, rács, víz-, 
villanyszerelés, gipszkartonozás, redőnykészítés. 
06/70/278-1818.

TÁRSASHÁZKEZELÉS, kerületi kft., jogi, mű-
szaki háttér. 06/20/215-9830, 706-2879.

LAKÁSKARBANTARTÁS, szakmunkás bur-
kol, vakol, betonoz, javít, felújít referenciával. 
Tel.: 06/30/328-2871.

REDŐNY, reluxa, szúnyogháló, szalagfüggöny, 
harmonikaajtó (szerelés-javítás). Gurtnicsere. 
06/70/389-1679.

KÖLTÖZTETÉS, zongoraszállítás, fu-
varvállalás. Kedvező árakkal, tisztességgel. 
www.koltozesmaskepp.hu, 06/30/509-2284.

LAKÁS, INGATLAN
KERESÜNK, KÍNÁLUNK eladó-kiadó in-

gatlanokat. 17 éve az ingatlanpiacon. 315-0031, 
06/70/944-0088, www.amadex.hu

KIEMELKEDŐ eredményességgel értékesítünk 
kerületi ingatlanokat. Felelősségteljes, egyedi 
hozzáállással, biztonsággal, művelt, tapasztalt 
ingatlanszakértőkkel, szerény díjazásért. Hívjon, 
beszélgessünk. 204-8560. Újbudai Sakulon.

ÉRÁSZ Ingatlaniroda keres-kínál, több közve-
títőhálózat tagja, évtizedes tapasztalattal eladó-
kiadó lakásokat, házakat, telkeket, üzlethelyisé-
geket (ipari ingatlanokat is). Készítünk épület-
energetikai tanúsítást. Fehérvári út 57. fszt. 4. 
Tel.: 204-1028, 06/30/934-8120. 
www.ingatlanujbuda.hu, erasz@nextra.hu

ELADNÁ lakását? Februárban ingyenes érték-
becslést vállalok! www.nkingatlan.com – Simkó 
Péter, 06/70/520-3224.

AZ ALSÓKUBIN és a Galambóc utcában 
reprezentatív, magas színvonalú 8 lakásos tár-
sasház épül, lakások kedvező áron leköthetők. 
06/30/251-4000.

KRISZTINAVÁROSI 94 nm-es, 2,5 szoba hal-
los, 2. emeleti, hívóliftes, világos, cirkós, nagykony-
hás polgári lakás, Bauhaus házban, 23,9 millióért. 
Panorámakép: www.krisztina.tk, 06/20/933-9271.

XI., MADÁRHEGYI, spanyolréti, rupphegyi 
telkek adásvételének közvetítése. Madárhegyi 
Ingatlaniroda. Tel.: 06/70/275-9064.

XI., RUPPHEGYEN 601 nm-es telek alápincé-
zett nyaralóval, 13 millióért eladó. 
Tel.: 06/70/275-9064.

RÓZSADOMB lábánál, Mamutnál 26 nm-es, 
teljes körűen, igényesen felújított lakás, csendes, 
világos zöld terasszal 9 980 000 Ft-ért eladó tulaj-
donostól metró közelben. 06/20/525-4019.

RÓZSADOMBON, Zöldlomb úton, 50 nm-
es, kétszobás, II. emeleti, délnyugati fekvésű 
lakás, gondozott kertben, játszótérrel, tulajdo-
nostól, jó közlekedéssel 17 900 000 Ft-ért eladó. 
06/20/525-4019.

ELADÓ másfél vagy kétszobás lakásokat kere-
sünk! 351-9578, 06/70/383-5004.

BÉRLEMÉNY  
ÜZLET kiadó (fodrászat volt) 18 nm-es, XI., 

Kanizsai utcában. 06/70/414-3099.
MINIMUM egy évre albérletet keresek. Sürgős! 

06/30/729-7546.
KIADÓ szobákat, lakásokat, házakat keresünk! 

351-9578, 06/70/383-5004, www.alberletpont.hu

GARÁZS
ECSED utcában garázs olcsón kiadó. 

06/70/542-9965.

Az Újbuda hirdetési ajánlata

oldal/hasáb méret (mm) fekete-fehér színes

1/1 álló 282 x 421 - 460 000

1/2 fekvő 282 x 209 - 230 000

1/4 álló 140 x 209 - 160 000

1/8 fekvő 140 x 103 88 000 95 000

1/16 álló  68 x 103 55 000 63 000

1/32 fekvő 68 x 50 34 000 36 000

első oldali csík     282 x 37 - 285 000

1/74 fekvő        53 x 74 35 000 40 000

Az árak az áfá-t nem tartalmazzák

A keretes hirdetések árai és méretei:

Bruttó 175 Ft/szó. Az apróhirdetésnél 8 
szó díja a minimális tarifa, és 40 szó 

a maximális terjedelem. 
Felvilágosítás: szerkesztőség

Telefon: 372-0960, fax: 372-0961

Apróhirdetések:

Kiszállítás a XI. kerületben!
(1500 Ft feletti rendelés esetén ingyenes, egyébként 500 Ft)

Étkezési jegyeket
elfogadunk!

WWW.TROFEAGRILL.COM

1117 Budapest, 
Hauszmann A.

és Szerémi út sarka

Asztalfoglalás:
(061) 481 3000

RENDELÉST FELVESZÜNK
A HÉT MINDEN NAPJÁN
11:00-tól 23:00-ig a
(06 1) 481 3003, (06 20) 431 5647
telefonszámokon.

A Trófea Grill Étterem Újbuda 

ÉTELKISZÁLLÍTÁSI
ajánlata:

Ízelítő étlapunkról:
Hortobágyi húsos palacsinta � Gulyásleves � Csülök 
Pékné módra � Burgundi szarvas � Cigánypecsenye
� Hagymás rostélyos � Gyros tál � Cipóban sült csülök
� Rostlapon sütött húsok � Saláták � Somlói
� Profiterol � Hidegtálak

KEDVEZMÉNYESEBB 
MINT TAVALY

REDŐNY készítés-javítás, gurtnicsere, szú-
nyogháló, harmonikaajtó, reluxa. 06/30/212-9919.

SZŐNYEG, padlószőnyeg tisztítása, por-
atka eltávolítása Kirby amerikai porszívóval. 
06/30/960-8018.

KÖNYVELÉS, tb-ügyintézés, bérszámfejtés, 
könyvvizsgálat a Kosztolányi Dezső térnél, az 
Edömér utcában. Telefon: 06/30/278-2376.

KALAP-, sapkaeladás, tisztítás, formázás. 
Sasadi út 139. Tel.: 319-2023.

LAPOS TETŐK, teraszok, csapadékvíz elleni 
szigetelésének felújítása, javítása, a csatlakozó kő-
műves-, és bádogosmunkákkal, tetők, pincefödé-
mek, homlokzatok hőszigetelése, referenciákkal, 
garanciával. 204-6793, 06/20/934-6993.

ASZTALOSMUNKÁK, ajtó-, ablak-, zárjavítás 
kicsiben is. 06/70/262-8598.

TÁRSASHÁZAK közös képviseletét, teljes 
körű kezelését vállalja cégünk. Hívjon minket 
bizalommal, kérje ingyenes tájékoztatónkat és ár-
ajánlatunkat. Városház Kft. Tel.: 06/30/230-2186, 
varoshazkft@t-online.hu

CSEMPÉZÉST, kőművesmunkát, szobafes-
tést, víz- és villanyszerelést azonnalra is vállalok. 
226-2527, 06/30/975-0053.

200 LAKÁSOS társasház gondnokot és taka-
rítót keres! Pályázatokat csak vállalkozóktól vá-
runk. 06/20/966-5577.

GYÓGYÁSZAT 
DR. SZASZKÓ Anikó ideggyógyászati magán-

rendelésén várja betegeit a Sztregova utcában. 
06/70/551-0288.

MAUKS DENTAL az új évben is várja 
vendégeit! Alsó-felső fogsor 80 000 Ft-ért! 
Törésjavítás 3000 Ft. Hívjon bizalommal! 
06/30/935-4395, Budapest Baranyai tér 8. fszt. 4. 
www.mauksdental.hu

EREDETI kínai orvosi rendelő: Dr. Wang 
Jun, akupunktúra orvos, természetgyó gyász. 
Rendelő: Bp., Bartók Béla út 55. I. em. 3. 
Tel.: 06/30/618-8420, 06/70/378-8365, 783-2052, 
www.kinaiorvos.hu

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

NŐI gyógymasszázs okleveles gyógy-
masszőrnőtől kedvezményesen, körtérnél. Akciós 
bérletek, 06/20/262-4492.

FOGÁSZATI rendelés, Bartók Béla út 92–94. 
Dr. Izsák Okszána. Tel.: 06/20/929-1223.

ÁLLÁS
XI. KERÜLETI általános iskola angolta-

nárt keres. Jelentkezni lehet: 06/30/396-4352, 
06/30/396-8082 telefonszámon.

CSALÁDOKHOZ keresünk és ajánlunk le-
informálható bébiszittereket, idősgondozókat, 
házvezetőket. Micimackó. 205-8700, 243-8280, 
06/20/575-7435.

XI. KERÜLETI általános iskola félállású kony-
hai kisegítőt keres. Jelentkezni lehet: 205-7171 
telefonszámon.

FODRÁSZ kérésre házhoz is megy megfizethe-
tő áron. 06/30/575-3872.

GONDOZÁS
IDŐSGONDOZÁST, házi betegápolást vállal 

szakképzett, leinformálható hölgy.
06/20/251-1524.

TÁRSKERESÉS
EZ NEM INTERNET, ez valóság! Diszkrét, fény-

képes társkereső! 06/30/217-5151. StudioNagy.
POLGÁRI diplomás társkereső. 

www.prokrisz.hu

VEGYES
ÜVEGES Kft. eladó, készlettel, teherautókkal, 

a XI. kerületben, tehermentesen. Érdeklődni: 
06/30/948-6969.

PIANÍNÓK kedvezményes áron! Hangolás, ja-
vítás. 209-3247, 06/20/912-4845, 
www.klavirzongora.hu

Tájékoztatjuk az EMFESZ Kft. volt 
fogyasztóit, hogy a Budapesten 
és Pest megye területén vételező, 
2010. január 13-ától a Tiszántúli 
Gázszolgáltató Zrt. (TIGÁZ) ellá-
tásába került ügyfelek gázmérőit 
a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft., 
illetve annak megbízott vállalko-
zói 2011. január 10. és február 4. 
között olvassák le.
 A FŐGÁZ Földgázelosztási 
Kft. mérőleolvasást végző munka-
vállalói sorszámozott, fényképes 
igazolvánnyal rendelkeznek. A FŐ-

GÁZ Földgázelosztási Kft. megbízá-
sából mérőleolvasást végző Multiplex 
Kft., valamint Universitas Kft. mun-
katársai – társaságunk által kiállított 
– megbízólevéllel rendelkeznek. Kér-
jük, hogy ezek meglétét a leolvasás 
előtt szíveskedjenek ellenőrizni.
 Felhívjuk a figyelmüket, hogy a 
mérőleolvasó a leolvasás ideje alatt 
önállóan, egyedül dolgozik és kész-
pénz átvételére nem jogosult.
 Amennyiben mégis kétely me-
rülne fel a leolvasó jogosultságával 
kapcsolatban, úgy azt a FŐGÁZ 

Gázmérő-leolvasás Budapesten és Pest megye 
területén a volt EMFESZ-es felhasználóknál

Földgázelosztási Kft. diszpécser 
szolgálatánál a 477-1310 telefon-
számon lehet ellenőriztetni. A 
mérőleolvasás ütemterve elérhető a 
www.fogaz.hu weboldalon.
 Kérjük a tisztelt ügyfeleket, 
hogy a megadott időpontokban te-
gyék lehetővé a mérőleolvasást! 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
1081 Köztársaság tér 20.
Tel.: (06 1) 477-1111/1519.
Fax: (06 1) 477-1277
E-mail: kommunikacio@fogaz.hu
www.fogaz.hu

FEBRUÁR 14., HÉTFŐ: A kifizető, munkáltató eddig vallja be és fi-
zeti meg az általa levont személyijövedelemadó-előleget vagy magát a 
levont személyi jövedelemadót. Szintén eddig fizeti meg a járulékokat: 
az egészségbiztosítási, munkaerőpiaci- és nyugdíjjárulékot, a fizetendő 
társadalombiztosítási járulékot, a korkedvezmény-biztosítási járulé-
kot, az EKHO-t, a START-kártyával rendelkező foglalkoztatott után a 
0/11/20% járulékot. Az egyéni vállalkozó és a társas vállalkozó után a 
vállalkozás eddig vallja be és fizeti meg az egészségügyi szolgáltatási 
járulékot. (1158 és 1108).
FEBRUÁR 15., KEDD: A magánszemély február 15-éig kérheti 
az egyszerűsített adóbevalláshoz az adóhatóság közreműködését 
a bevallási csomagban megtalálható vagy az internetről letölthető 
„Nyilatkozat”-on. A határidő jogvesztő, ezt követően már csak ön-
adózás keretében lehet eleget tenni a bevallási kötelezettségének.

FEBRUÁR 21., HÉTFŐ: Társasági adóelőleg befizetése, havi be-
vallók környezetvédelmi termékdíj befizetése, játékadó befizetése 
és bevallása, jövedéki adó bevallása, havi áfa befizetése és beval-
lása, 1101-es havi bevallás benyújtása, fogyasztói árkiegészítés és 
költségvetési támogatás igénylése, a televíziókészülék üzemben 
tartási díjának befizetése, az Európai Közösségből történő beszerzés 
esetén meghatározott adóalanyok bevallásának, illetve az Európai 
Közösség más tagállamából személygépkocsinak nem minősülő új 
közlekedési eszköz beszerzésekor a közösségi adószámmal nem ren-
delkezők bevallásának benyújtása. Ha a munkavállaló a feltételek 
teljesülése esetén a munkáltatójától az adóelszámolás elkészítését 
kéri és a munkáltató ezt vállalja, akkor e napig kell a dolgozónak az 
adóbevalláshoz szükséges bizonylatait a munkáltató felé átadnia.

NAV Közép-magyarországi Regionális Főigazgatósága

Februári adózási határidőkTalento-Ház Alapítványi 
Általános Iskola

1119 Budapest, Rátz L. u. 4.
Honlapunk: www.talentohaz.hu

Tehetséggondozó iskola 3. osztályá-
ba várja azoknak a gyerekeknek a 

jelentkezését, akik szívesen tanulnak, 
kiemelkedő, beszédcentrikus tudást 
szeretnének angol nyelvből, és vál-

lalkoznak kreatív, játékos feladatokra 
egy családias közösségben. 

Érdeklődni lehet: Williné Bogyó 
Anikó igazgatónőnél a 204-08-47-es 

telefonszámon.
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A38 KIÁLLÍTÓHELY
Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940
FEBRUÁR 19-ÉIG Bihari Ágnes fotókiállítása. 
Látogatás előtt telefonos egyeztetés szükséges.

ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
Pentele u. 8. T.: 208-6635
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK kedden és csütörtökön ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK kedden és csütörtökön ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
16–18 óráig: Római ásatások, egyház- és iskola-
történeti kiállítás, Mahunka Imre-emlékszoba, 
az Első Magyar Repülőgépgyár, borgyűjtemény, 
Albertfalva asztalosiparának története.
FEBRUÁR 2. 17.00 Faltisz Alexandra mese-
könyv-illusztrátor kiállításának megnyitója. A 
tárlat megtekinthető FEBRUÁR 25-ÉIGUÁR 25-ÉIGUÁR  hétköz-
napokon előzetes időpont egyeztetés után.

BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók Béla út 32. Tel./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlék-
szoba. JANUÁR 26. 18.00 Somorjai Kiss Tibor 
festőművész kiállításának megnyitója. 
Megtekinthető 
FEBRUÁR 18-ÁIG munkanapokon 12–18 
óráig, szombaton 10–14 óráig.

BUDAI KLUBGALÉRIA
Budafoki út 9–11.
FEBRUÁR 8-ÁIG Schrammel Imre Kossuth- és 
Prima-díjas keramikusművész, a Magyar 
Iparművészeti Főiskola egykori rektorának 
kiállítása. A tárlat megtekinthető hétköznap 
10–18 óráig.

BMK GALÉRIA
Etele út 55. Tel.: 371-2760
JANUÁR 31-ÉIG A XXVI. Vizuális Művészeti 
Hónap grafika, kisplasztika, szobrászat pályá-
zat kiállítása. 
FEBRUÁR 6-ÁIG Falak helyett szavak. 
Interaktív kiállítás a kulturális sokszínűségről 
fiataloknak. 
FEBRUÁR 1–21. IN MEMORIAM Gajdov Géza.

ETELE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
Erőmű u. 4. Tel.: 06/30/644-9309
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: „Múltidéző barangolás 
Újbudán”. A Bartók Béla út régi képeslap-
okon, Karinthy-emlékszoba, Csonka János-ki-
állítás. Megtekinthető szerdán és csütörtökön 
14–18 óráig, előzetes egyeztetés szerint más 
időpontban is.

KARINTHY SZALON
Karinthy F. út 22. Tel.: 209-3706
FEBRUÁR 27-ÉIG Kunkovács László Balogh 
Rudolf-díjas fotóművész, néprajzkutató 
Kőre rótt őstörténet – Sziklavésetek Belső-
Ázsiában című kiállítása. Megtekinthető 
munkanapokon 11–18 óráig, szombaton 
10–14 óráig és a rendezvények ideje alatt.

FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Kiss Ferenc népzenei 
hangszergyűjteménye.

MOLNÁR-C. PÁL MŰTEREM-MÚZEUM
Ménesi út 65. Tel.: 06/30/201-1073
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: „Az út” – MCP életmű ke-
resztmetszete. FEBRUÁR 12-ÉIG „Gyermekszív 
és férfi lélek Egészélet szigetén” – Nagy 
Sándor és Kriesch Laura.

RÉT GALÉRIA
Törökugrató u. 9. 
FEBRUÁR 2-ÁIG Kontra Éva festménykiállítása. 
A tárlat megtekinthető hétköznapokon 
10–20 óráig.

SZATYOR BÁR ÉS GALÉRIA
Bartók Béla út 36.
FEBRUÁR 23-ÁIG „Valóságok” Maróti-Bódy 
Dénes, Boros Mátyás és Fürjes Pál kiállítása.
FEBRUÁR 27-ÉIG Csernák-Riskó Boldizsár 
fashion videói.

SZILVÁSGOMBÓC GALÉRIA
Farkasréti Általános Iskola, Érdi út 2. Tel.: 319-3408
FEBRUÁR 11-ÉIG Szegedi Katalin: Királylány 
születik c. kiállítása. Óvodás és iskolás csopor-
tok részére rendhagyó tárlatvezetés.

TETŐ GALÉRIA
Ecsed u. 13. Tel.: 788-6695
JANUÁR 21. 18.00 Futár Ágnes és Virágos 
Hilda „Álomlátás” című kiállításának megnyi-
tója. Megtekinthető  FEBRUÁR 16-ÁIG hétfőtől 
péntekig 15–18 óráig.

ÚJBUDA GALÉRIA
Újbuda Polgármesteri Hiv., Zsombolya u. 5. 1. em. 
JANUÁR 21. 13.00 A Magyar Kárpitművészek 
Egyesületének kiállítása a Magyar Kultúra 
Napja alkalmából. A kiállítás megtekinthető 
FEBRUÁR 15-ÉIG hivatali időben.

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

JANUÁR 27. 22.00 Foreign Beggars (UK), Cadik 
& Zeek, Csodafarkas, Dublic, Bergi & Svindler, 
Pryus & Krueger. JANUÁR 28. 20.00, 21.00 JANUÁR 28. 20.00, 21.00 JANUÁR 28.
Péterfy Bori & Love Band.
JANUÁR 28. 23.00 Welcome to the Jungle: 
Bong-Ra (NL), Enduser (US), Mesterházy.

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

HÉTFŐ 14.00 Életet az éveknek nyugdíjas klub HÉTFŐ 14.00 Életet az éveknek nyugdíjas klub HÉTFŐ
és a XI. kerületi Vöröskereszt albertfalvi klubja, 
16.00 Zeneovi, 17.00 Opera- és dalstúdió 
második és utolsó héten, 19.00 Gesualdo 
Kamarakórus. KEDD 9.00, 9.45, 10.30 Ringató KEDD 9.00, 9.45, 10.30 Ringató KEDD
13.00 60+ gyógytorna haladó, 14.00 kezdő, 
14.00 AKTK Döngicsélő nyugdíjasklub, 
19.15 Salsa rueda kezdő, 20.00 haladó, 
21.00 Salsaklub. KEDD 18.00, KEDD 18.00, KEDD PÉNTEK16.00 
Divattánctanoda. KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00 KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00 KEDD, CSÜTÖRTÖK
Callanetics. SZERDA 10.00 60+ angol nyelv-SZERDA 10.00 60+ angol nyelv-SZERDA
tanfolyam, 14.00 60+ haladó internet, 16.00 
Albertfalvai Polgárok Köre, 18.00 Dzsessztánc 
stúdió 11–16 éveseknek, 19.15 Szenior tánc-
rendklub. CSÜTÖRTÖK 15.20 Etka jóga, 18.00 CSÜTÖRTÖK 15.20 Etka jóga, 18.00 CSÜTÖRTÖK
Mesetorna óvodáskorúaknak, 19.00 Karibi 
táncok kezdő, 20.00 haladó, 21.00 Salsaklub
PÉNTEK 17.00 Dzsessztánc stúdió, 18.00 AKH PÉNTEK 17.00 Dzsessztánc stúdió, 18.00 AKH PÉNTEK
festő- és rajzstúdió. SZOMBAT 10.00 Callanetics.SZOMBAT 10.00 Callanetics.SZOMBAT

BARTÓK 32 GALÉRIA

Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
HÉTFŐ 18.00 Tajcsi csikung.HÉTFŐ 18.00 Tajcsi csikung.HÉTFŐ

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

HÉTFŐ, SZERDA 16.30 Gyermeknéptánc óvodá-HÉTFŐ, SZERDA 16.30 Gyermeknéptánc óvodá-HÉTFŐ, SZERDA
soknak és kisiskolásoknak. KEDD, CSÜTÖRTÖK
17.45 Gerinctorna, 19.00 Mélyizomtorna.
SZERDA 17.00 Reflex fotóklub. SZERDA 17.00 Reflex fotóklub. SZERDA
PÉNTEK 17.00 Etkajóga, 17.30, 18.30 Hastánc. PÉNTEK 17.00 Etkajóga, 17.30, 18.30 Hastánc. PÉNTEK
SZOMBAT 15.00 Őszidő nyugdíjasklub. SZOMBAT 15.00 Őszidő nyugdíjasklub. SZOMBAT
MINDEN HÓ ELSŐ HÉTFŐ 14.00 DélUtán klub. MINDEN HÓ ELSŐ HÉTFŐ 14.00 DélUtán klub. MINDEN HÓ ELSŐ HÉTFŐ
JANUÁR 30. 10.00–16.00 Budapesti amatőr JANUÁR 30. 10.00–16.00 Budapesti amatőr JANUÁR 30.
alkotók stúdiója. 
FEBRUÁR 6. 10.00 Családi vasárnap. Nyakigláb, FEBRUÁR 6. 10.00 Családi vasárnap. Nyakigláb, FEBRUÁR 6.
Csupaháj, Málészáj, 11.00 Farsangi Guzsalyas 
kézművesműhely. FEBRUÁR 7. 8.00 Folytassa, FEBRUÁR 7. 8.00 Folytassa, FEBRUÁR 7.
Nagyi! klub. FEBRUÁR 8–11. 15.00 Legyen FEBRUÁR 8–11. 15.00 Legyen FEBRUÁR 8–11.
biztonságosabb a net!

FARKASRÉTI ÁLT. ISKOLA KÖNYVTÁRA
Érdi út 2.

JANUÁR 26. 18.00 Farkasréti esték. Téma: Tiltott JANUÁR 26. 18.00 Farkasréti esték. Téma: Tiltott JANUÁR 26.
találmányok. Vendég: dr. Egely György.

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

HÉTFŐ 18.00 Budai tangó. HÉTFŐ 18.00 Budai tangó. HÉTFŐ KEDD 19.00 KEDD 19.00 KEDD
Kalotaszegi tánctanítás. SZERDA 18.00 Utolsó SZERDA 18.00 Utolsó SZERDA
óra táncház. CSÜTÖRTÖK 9.45 Ringató.CSÜTÖRTÖK 9.45 Ringató.CSÜTÖRTÖK
JANUÁR 27. 20.00 Poros klub.JANUÁR 27. 20.00 Poros klub.JANUÁR 27.
JANUÁR 28. 20.00 Berka csángó klub.JANUÁR 28. 20.00 Berka csángó klub.JANUÁR 28.
JANUÁR 29. 20.00 SZaxoFonó. JANUÁR 29. 20.00 SZaxoFonó. JANUÁR 29.

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

KEDD 17.00 A Muzsikás együttes KEDD 17.00 A Muzsikás együttes KEDD
gyermektáncháza. SZERDA 9.15, 10.00, SZERDA 9.15, 10.00, SZERDA
10.45 Csiribiri babatorna. FEBRUÁR 4., 18. 18.30 FEBRUÁR 4., 18. 18.30 FEBRUÁR 4., 18.
Moldvai gyermektáncház a Csürrentő együt-
tessel. FEBRUÁR 9. 10.30 Maszkabál – Gryllus 
Vilmos farsangi koncertje. 
FEBRUÁR 19. Farsangi forgatós. 16.00 
Tavaszhozó mese – mesébe szőtt tánc, táncba 
szőtt mese a Görömbő Kompánia előadásá-
ban, 17.00 Jelmezes farsangi gyermektáncház 
a Csürrentő együttessel, 19.00 Farsangi bál az 
FMH zenekaraival. FEBRUÁR 26. 10.30 Csiribiri 
– Halász Judit koncertje. MÁRCIUS 2. 10.30 
Csiribiri – Halász Judit koncertje.

GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA
Bartók Béla út 27.

SZERDA 18.30 Létkérdések – biblikus válaszok. SZERDA 18.30 Létkérdések – biblikus válaszok. SZERDA
Interaktív póthittanóra szülőknek. Az órákat 
vezeti: dr. Blázy Árpád (ev. lelkész).

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

HÉTFŐ 10.00 Nyugdíjas angol társalgási HÉTFŐ 10.00 Nyugdíjas angol társalgási HÉTFŐ
klub, 15.00 Szabadidő- és kártyaklub, 17.00 
Sakkfoglalkozás, 17.30 Aikido. KEDD 18.00 KEDD 18.00 KEDD
Iai jutsu. KEDD, CSÜTÖRTÖK 15.00 Sakk-klub, KEDD, CSÜTÖRTÖK 15.00 Sakk-klub, KEDD, CSÜTÖRTÖK
19.30 Kenpo karate. SZERDA 9.30, 10.15, 11.00 SZERDA 9.30, 10.15, 11.00 SZERDA
Ringató, 15.00 Kártyaklub, 17.00 Ovis angol, 
20.00 Iai jutsu. SZERDA, PÉNTEK 14.30 Ízületi SZERDA, PÉNTEK 14.30 Ízületi SZERDA, PÉNTEK
torna. PÉNTEK 10.30 Varázsvirág, 17.00 Amara PÉNTEK 10.30 Varázsvirág, 17.00 Amara PÉNTEK
vizuális stúdió. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–
19.00 Gazdagréti internet és e-Magyarország 
pont. VASÁRNAP 10.00 Alétheia gyülekezet VASÁRNAP 10.00 Alétheia gyülekezet VASÁRNAP
igehirdetése. MINDEN HÓ MÁSODIK HÉTFŐ 14.00 MINDEN HÓ MÁSODIK HÉTFŐ 14.00 MINDEN HÓ MÁSODIK HÉTFŐ
Egészségklub, 15.00 Gazdagréti „Őszikék” 
nyugdíjasklub. MINDEN PÁRATLAN HÉTFŐ 18.00 MINDEN PÁRATLAN HÉTFŐ 18.00 MINDEN PÁRATLAN HÉTFŐ
Verses-lelkes együttlét.

HADIK-HÁZ
Bartók Béla út 36.

JANUÁR 27. 18.00 A Kortárs folyóirat lapszám-JANUÁR 27. 18.00 A Kortárs folyóirat lapszám-JANUÁR 27.
bemutató estje. Kosztolánczy Tibor és Papp 
Endre kritikusokkal beszélget Sturm László, a 
Kortárs szerkesztője.

KELENFÖLDI MONTÁZS KÖZPONT
Etele út 55.

SZERDA 18.00 Társastáncoktatás.SZERDA 18.00 Társastáncoktatás.SZERDA
VASÁRNAP 9.30 Danube Nemzetközi Egyház VASÁRNAP 9.30 Danube Nemzetközi Egyház VASÁRNAP
istentisztelete (angol–magyar nyelvű).

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

HÉTFŐ 13.00 Pingpongklub, 16.00 MKM HÉTFŐ 13.00 Pingpongklub, 16.00 MKM HÉTFŐ
Férfikórus. KEDD 10.30 Trilla énekiskola, 14.00 KEDD 10.30 Trilla énekiskola, 14.00 KEDD
Kelenvölgyi nótakör, 17.00 Kártyaklub. KEDD, 
CSÜTÖRTÖK 18.00 Aikido. CSÜTÖRTÖK 18.00 Aikido. CSÜTÖRTÖK SZERDA 10.00 Smart SZERDA 10.00 Smart SZERDA
Kids, 17.00 Ötórai tea, 17.20 Corrisus klub. 
CSÜTÖRTÖK 16.00 Balett. CSÜTÖRTÖK 16.00 Balett. CSÜTÖRTÖK CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK
17.00 Festőiskola. PÉNTEK 19.30 Társastánc. PÉNTEK 19.30 Társastánc. PÉNTEK
MINDEN ELSŐ PÉNTEK 18.00 Autómodellklub. MINDEN ELSŐ PÉNTEK 18.00 Autómodellklub. MINDEN ELSŐ PÉNTEK
MINDEN MÁSODIK HÉTFŐ 18.15 Kertbarát kör.  MINDEN MÁSODIK HÉTFŐ 18.15 Kertbarát kör.  MINDEN MÁSODIK HÉTFŐ

MINDEN MÁSODIK KEDD 15.30 Kézműves MINDEN MÁSODIK KEDD 15.30 Kézműves MINDEN MÁSODIK KEDD
foglalkozás gyerekeknek. MINDEN MÁSODIK 
CSÜTÖRTÖK 16.00 Horgászklub.CSÜTÖRTÖK 16.00 Horgászklub.CSÜTÖRTÖK

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

FEBRUÁR 5. 17.00 „Átadom szívemet…” Fenyő FEBRUÁR 5. 17.00 „Átadom szívemet…” Fenyő FEBRUÁR 5.
Ervin színművész szimbolista előadóestje.

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

HÉTFŐ 9.00 Szenior torna, 10.00 Ringató, HÉTFŐ 9.00 Szenior torna, 10.00 Ringató, HÉTFŐ
16.00, 17.00 Bélavári balettiskola, 18.00 
Pilates, 19.00 Dzsesszgimnasztika. KEDD 19.00 KEDD 19.00 KEDD
Callanetics. KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00 Callanetics, KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00 Callanetics, KEDD, CSÜTÖRTÖK
10.30 Tarka Színpad, 15.00 Fogyasztóvédelmi 
tanácsadás, 15.00, 16.00 Hiphop, 17.30 
Törpördög tánctanoda kezdő, 18.15 haladó. 
SZERDA 9.00 Szenior torna, 13.15 Hastánc, SZERDA 9.00 Szenior torna, 13.15 Hastánc, SZERDA
15.00, 16.00 Bélavári balettiskola, 16.00 
Ezüstklub, 16.00 Sakk- és kártyaklub, 17.00 
Pilates, 18.00 Dzsesszgimnasztika, 19.00 
Pingpongklub. CSÜTÖRTÖK 17.00 U+1 irodalmi CSÜTÖRTÖK 17.00 U+1 irodalmi CSÜTÖRTÖK
műhely, 19.00 Karate. PÉNTEK 9.00 Szenior PÉNTEK 9.00 Szenior PÉNTEK
torna, 18.00 Pingpongklub. SZOMBAT 9.30 SZOMBAT 9.30 SZOMBAT
Commedia 2000 Diákszínpad. VASÁRNAP
8.00 Katolikus szentmise, 19.00 „Goldance” 
tánciskola. HÉTFŐ–PÉNTEK 10.00–18.00-IG HÉTFŐ–PÉNTEK 10.00–18.00-IG HÉTFŐ–PÉNTEK
Net-Kuckó e-Magyarország pont. Minden 
megkezdett óra 200 Ft, diákoknak 100 Ft, 
nyugdíjasoknak ingyenes. MINDEN HÓ ELSŐ 
PÉNTEK 16.00 Újbudai Botladozó – Szenior PÉNTEK 16.00 Újbudai Botladozó – Szenior PÉNTEK
néptáncklub. MINDEN HÓ MÁSODIK SZOMBAT
10.00 Figura kerámia alkotóműhely.
MINDEN HÓ UTOLSÓ KEDD 18.00 CAK-klub.MINDEN HÓ UTOLSÓ KEDD 18.00 CAK-klub.MINDEN HÓ UTOLSÓ KEDD
JANUÁR 25. 19.00 „Előhívó” – filmklub minden-JANUÁR 25. 19.00 „Előhívó” – filmklub minden-JANUÁR 25.
kinek: F. Fellini: Casanova. JANUÁR 28. 19.00 JANUÁR 28. 19.00 JANUÁR 28.
Újbudai Fészek Klub. Vendég: Laár András.
FEBRUÁR 4. 16.00 Újbudai Botladozók.

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

JANUÁR 31. 18.00 Gombászklub. Beszámoló a JANUÁR 31. 18.00 Gombászklub. Beszámoló a JANUÁR 31.
2010-es évről. Vezetőségválasztás.
FEBRUÁR 2. 18.00 Ásványbarátkör. Klubnap, FEBRUÁR 2. 18.00 Ásványbarátkör. Klubnap, FEBRUÁR 2.
ásványcsere. FEBRUÁR 7. 18.00 Gombászklub. 
Gombagyűjtés német és osztrák erdőkben.
Kiállítás:
Öveges József-emlékterem és -kiállítás. 
Emlékszoba-megtekintés: életmű, dokumen-
tum-, tárgyi emlékek; Öveges-kísérletek és 
-interjúfilm vetítése csoportoknak és egyéni 
érdeklődőknek előzetes bejelentkezés alapján.

ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET
Erőmű utca 4. T.: 381-0664

FEBRUÁR 7. 14.00 Szülők akadémiája. Téma: A 
magyarországi szerencsejáték-piac jellemzői, 
a szerencsejáték szervezési és jogi háttere-fel-
ügyelete, a játék- és nyerőgépek; a játékfüg-

gőség, mint betegség és annak kezelése
Előadók: Dr. Eggenhoffer Zsolt orvos és 
Majoros Márta szociálpszichológus.

ÚJBUDA POLGÁRMESTERI HIVATAL
Zsombolya u. 5.

JANUÁR 28. 16.00 Szülők akadémiája. Téma: JANUÁR 28. 16.00 Szülők akadémiája. Téma: JANUÁR 28.
Drogos a gyerek, szülői pánik a 21. században, 
előadó: dr. Zacher Gábor toxikológus főorvos.

EGYHÁZAK

SZENT LIPÓT-PLÉBÁNIATEMPLOM
Budafok-Belváros, Plébánia u. 2.

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

BUDAFOKI EVANGÉLIKUS TEMPLOM
Játék út 16.

MINDEN MÁSODIK VASÁRNAP Családi vasárnap.MINDEN MÁSODIK VASÁRNAP Családi vasárnap.MINDEN MÁSODIK VASÁRNAP

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
Alsóhegy u. 38.

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

GÖRÖGKATOLIKUS EGYETEMI LELKÉSZSÉG 
Hegyalja út 113. 

VASÁRNAP 10.00 Görög katolikus liturgia.VASÁRNAP 10.00 Görög katolikus liturgia.VASÁRNAP

ÖRMÉNY KATOLIKUS LELKÉSZSÉG
Orlay u. 6.

VASÁRNAP 16.30 Istentisztelet örmény, illetve VASÁRNAP 16.30 Istentisztelet örmény, illetve VASÁRNAP
magyar nyelven.

BUDDHISTA MISSZIÓ
Árya Maitreya Buddhista Meditációs és Oktatási Központ
Susulyka utca 240. Tel.: 249-8101, 06/20/966-0650

SZOMBAT 13.00−18.00 Dharma-könyvtár.SZOMBAT 13.00−18.00 Dharma-könyvtár.SZOMBAT
Keleti Kulturális Központ
Karinthy F. út 5. I. em. 10. Tel.: 06/20/582-2394

PÉNTEK 9.00−10.30 Do-In tanfolyam. PÉNTEK 9.00−10.30 Do-In tanfolyam. PÉNTEK
(Előzetes bejelentkezés: 06/20/992-9429).
JANUÁR 31. 18.00 Szútraelemzés: Szívszútra.
FEBRUÁR 7. 18.00 A korai buddhista filozófia a 
Páli Kánon alapján.

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Németvölgyi út 138. 

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.VASÁRNAP

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

SZERDA 10.30 Bibliaóra. SZERDA 10.30 Bibliaóra. SZERDA MINDEN VASÁRNAP
10.30 Református istentisztelet.

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

MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet és MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet és MINDEN VASÁRNAP
gyermek istentisztelet. 

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.
JANUÁR 26. 10.00, 14.00 Mézeskalács.
JANUÁR 27. 19.00 Retro szerelem avagy 
özvegy Karnyóné és a két szeleburdiak.
JANUÁR 28. 10.00 Mézeskalács. JANUÁR 28., 
31. 19.00 Szeretem a feleségem. JANUÁR 29.
15.00 Kocsonya Mihály házassága.
JANUÁR 30. 10.30 Tánc, mese, zene...
FEBRUÁR 2. 10.00, 14.00 Mézeskalács.
FEBRUÁR 2. 19.00 Kocsonya Mihály házassá-
ga. FEBRUÁR 8. 19.00 Szeretem a feleségem.

KARINTHY SZÍNHÁZ
Bartók B. út 130. T.: 203-8994
JANUÁR 27. 10.30 Hyppolit, a lakáj. Nyilvános 
főpróba. JANUÁR 28. 19.00 Hyppolit, a lakáj. 
Bemutató. JANUÁR 29. 19.00 Hyppolit, a 
lakáj. JANUÁR 30. 19.00 Te furcsa katona! 
FEBRUÁR 3., 6. 19.00 Büszkeség és balítélet. 
FEBRUÁR 4. 17.00 A tavasz ébredése. 
FEBRUÁR 5. 19.00 Őrült nők ketrece.
FEBRUÁR 7. 19.00 Tudós nők.
Gyerekelőadás:
JANUÁR 30. 10.30 A kis hableány.

MU SZÍNHÁZ
Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
JANUÁR 26. 19.30 Szputnyik Hajózási 
Társaság – Modern Színház- és Viselke-
déskutató Intézet – Labor: Kockavető. 
JANUÁR 28., 29. 20.00 BOLLWERKproduction 
– MU Terminál: Wa(h)rEsGelogen  
– Bemutató. JANUÁR 30. 20.00 Kovács 
Gerzson Péter / TranzDanz: Szimultán ablak. 
FEBRUÁR 1. 20.00 A MU Színház, a Trafó és 
a Flórián Műhely koprodukciójában: Láng 
Annamária – Nagy Fruzsina: SYD. FEBRUÁR 
2., 3. 20.00 Tünet Együttes: Karc. Fidelio Tánc 
Est. FEBRUÁR 4. 20.00 Láng Annamária: 
Made in China.

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
JANUÁR 26., 27. 20.00 Pintér Béla és 
Társulata: Tündöklő Középszer. JANUÁR 
28., 29. 19.00 Picaro Társulat: Rejtő Jenő: A 
tizennégy karátos autó. JANUÁR 31. 19.00 
Philoktétész – játék Szophoklész és mások 
nyomán. FEBRUÁR 3. 19.00 Scallabouche 
Company: The Moment House – A pillanat 
ház. Nyilvános főpróba. FEBRUÁR 4. 19.00 
Scallabouche Company: The Moment House 
– A pillanat ház. Bemutató. FEBRUÁR 5., 6.
19.00 Scallabouche Company: The Moment 
House - A pillanat ház. FEBRUÁR 7., 8. 19.00 
Kántor Kata és a Bélaműhely: Origo.
FEBRUÁR 8. 20.30 Bélaműhely koncert.

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

GAZDAGRÉTI SZENT ANGYALOK PLÉB. 
Gazdagréti út 14. Tel.: 30/336-2495  

Miserend: HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.00, HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.00, HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK KEDD,
PÉNTEK, SZOMBAT 8.00, PÉNTEK, SZOMBAT 8.00, PÉNTEK, SZOMBAT SZERDA 19.00, SZERDA 19.00, SZERDA
VASÁRNAP 10.00.VASÁRNAP 10.00.VASÁRNAP

GELLÉRTHEGYI PÁLOS-SZIKLATEMPLOM
Bejárat a Kelenhegyi út felől

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

HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ 
Szüret utca 19. Ménesi u. sarok

SZOMBAT 9.30 Bibliatanulmányozás, 11.00 SZOMBAT 9.30 Bibliatanulmányozás, 11.00 SZOMBAT
Istentisztelet.

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

Istentisztelet: VASÁRNAP 8.00, 10.30 és 18.00, VASÁRNAP 8.00, 10.30 és 18.00, VASÁRNAP
MINDEN ELSŐ VASÁRNAP 9.30 családi isten-MINDEN ELSŐ VASÁRNAP 9.30 családi isten-MINDEN ELSŐ VASÁRNAP
tisztelet. Farkasréten (Németvölgyi út 138.): 
VASÁRNAP 9.00. VASÁRNAP 9.00. VASÁRNAP HÉTFŐ 10.00 Nyugdíjasok 
bibliaórája, 19.30 Felnőtt ifiklub.
SZERDA 16.45 Gyülekezeti bibliaiskolaSZERDA 16.45 Gyülekezeti bibliaiskolaSZERDA
PÉNTEK 16.00 Hittanóra, 18.00 Kisifi alkalom, PÉNTEK 16.00 Hittanóra, 18.00 Kisifi alkalom, PÉNTEK
19.30 Ifjúsági óra. MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK, MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK, MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK
19.00 Imaközösség. MINDEN HÓ 1. SZOMBAT
16.30 Szeretetvendégség.
MINDEN HÓ 2. KEDD 10.00 Mamakör.

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

VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor VASÁRNAP
foglalkozások gyermekeknek. 

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

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

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

VASÁRNAP 9 és 10.30 Istentisztelet, VASÁRNAP 9 és 10.30 Istentisztelet, VASÁRNAP
gyermekistentisztelet és gyermekvigyázás.
SZERDA 18.30 Istentisztelet. SZERDA 18.30 Istentisztelet. SZERDA CSÜTÖRTÖK 10.00 CSÜTÖRTÖK 10.00 CSÜTÖRTÖK
Bibliaóra. PÉNTEK 18.00 Asszonyóra.PÉNTEK 18.00 Asszonyóra.PÉNTEK

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.MINDEN HÓ 3. SZERDA 18.00 Szülői kör.MINDEN HÓ 3. SZERDA
SZERDA 10.00 Asszonykör. SZERDA 10.00 Asszonykör. SZERDA

CSÜTÖRTÖK 18.00 Hétközi bibliaóra.CSÜTÖRTÖK 18.00 Hétközi bibliaóra.CSÜTÖRTÖK
VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, vele párhuza-VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, vele párhuza-VASÁRNAP
mosan gyermekfoglalkozás.

MAGYARORSZÁGI MUSZLIMOK EGYHÁZA
Sáfrány u. 43.

SZOMBAT 15.00 Kérdések és válaszok. Kötetlen SZOMBAT 15.00 Kérdések és válaszok. Kötetlen SZOMBAT
beszélgetés az iszlámról.

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

HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.30, HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.30, HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK KEDD,KEDD,KEDD  SZERDA, SZERDA,
(egyetemista), PÉNTEK 7.00, PÉNTEK 7.00, PÉNTEK SZOMBAT 18.30, SZOMBAT 18.30, SZOMBAT
VASÁRNAP 9.00 (diák), 11.30 Szentmise.VASÁRNAP 9.00 (diák), 11.30 Szentmise.VASÁRNAP
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 MINDEN HÓ 1. SZERDA 18.00 Őrmezői MINDEN HÓ 1. SZERDA
Református est. MINDEN HÓ 4. SZERDA
18.30 Házas- és szülői kör. MINDEN HÓ 2. ÉS 3. 
VASÁRNAP 8.30 Istentisztelet.VASÁRNAP 8.30 Istentisztelet.VASÁRNAP

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

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

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

Szentmiserend: 
HÉTKÖZNAP 6.30, 8.00, 18.00, HÉTKÖZNAP 6.30, 8.00, 18.00, HÉTKÖZNAP VASÁR- ÉS 
ÜNNEPNAP 8.00, 9.00, 10.15, 11.30, 19.00. ÜNNEPNAP 8.00, 9.00, 10.15, 11.30, 19.00. ÜNNEPNAP
HÉTKÖZNAP 7.45 Irgalmasság szentolvasó ima.HÉTKÖZNAP 7.45 Irgalmasság szentolvasó ima.HÉTKÖZNAP
SZERDA 9.30 Baba-mama kör (Szent SZERDA 9.30 Baba-mama kör (Szent SZERDA
István-ház), 18.30 Placid atya katekézise, 
19.30 Katekumenátus (Szent István-ház). 
CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok beszélge-CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok beszélge-CSÜTÖRTÖK
tése (Szent Imre-ház). SZOMBAT 6.30, 17.30 SZOMBAT 6.30, 17.30 SZOMBAT
Reggeli és esti dicséret (zsolozsma).
MINDEN HÓ 1. HÉTFŐ 10.00 Szeniorklub 
(Szent Imre-ház). MINDEN HÓ 1. KEDD
17.00 Szeretetláng imaóra, utána szent-
mise. MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 18.30 MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 18.30 MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK
Szentségimádási óra hazánkért, szerzetesi 
és papi hivatásokért. MINDEN HÓ 1. SZOMBAT
7.00 Szentolvasó ima. MINDEN HÓ 2. SZERDA
19.30 Bibliai elmélkedések (Szent Imre-
ház). MINDEN HÓ UTOLSÓ CSÜTÖRTÖK 20.00 MINDEN HÓ UTOLSÓ CSÜTÖRTÖK 20.00 MINDEN HÓ UTOLSÓ CSÜTÖRTÖK
Engesztelés Magyarországért. MINDEN HÓ 
UTOLSÓ PÉNTEK 8.00 Szentmise a plébánia UTOLSÓ PÉNTEK 8.00 Szentmise a plébánia UTOLSÓ PÉNTEK
betegeiért, szenvedőiért. JANUÁR 26. Ciszterci 
alapító atyák: Szent Róbert, Szent Alberik, 
Harding Szent István főünnepe. FEBRUÁR 
2. Urunk bemutatása, Gyertyaszentelő 
Boldogasszony. 18.00 Ünnepélyes gyertya-
szentelés és körmenet. Énekel a Szt. Alberik 
kórus. FEBRUÁR 3. Szent Balázs püspök és vér-
tanú napja, balázsolás. 18.30 Szentségimádás 
papi és szerzetesi hivatásokért.

KIÁLLÍTÁSOK, TÁRLATOK ÚJBUDÁN

Termelői piac Gazdagréten!

Ha közvilágítási hibát tapasztal, a 238-3838 Ha közvilágítási hibát tapasztal, a 238-3838 
vagy – kizárólag munkaidőben – a 289-4070 vagy – kizárólag munkaidőben – a 289-4070 
telefonszámon és a bdk@bdk.hu e-mail cí-telefonszámon és a bdk@bdk.hu e-mail cí-
men jelezheti azt.

KÖZVILÁGÍTÁSI KÖZVILÁGÍTÁSI 
HIBABEJELENTÉSHIBABEJELENTÉS

Termelői piac Gazdagréten!
JANUÁR 29-ÉN, SZOMBATON,JANUÁR 29-ÉN, SZOMBATON, majd 

ezután minden szombaton 8–13 óra ezután minden szombaton 8–13 óra 
között a Szent Angyalok Templom között a Szent Angyalok Templom 

(Gazdagréti út 14.) kertjében piac lesz! (Gazdagréti út 14.) kertjében piac lesz! 
Termelői áron vásárolhatnak Termelői áron vásárolhatnak 

friss zöldséget, gyümöl-friss zöldséget, gyümöl-
csöt, tejet, tojást, húsárut. csöt, tejet, tojást, húsárut. 

Szeretettel vár mindenkit a Szeretettel vár mindenkit a 
szervező: Király Nóra
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Múzeumok, kirándulások, túrák

ÚJ ÉV, ÚJBUDATV!

A közeljövőben megújult tartalommal, 
a korábbinál lendületesebb és érdekesebb 
műsorokkal jelentkezik az ÚjbudaTV. Nálunk 
képet kaphat lakóhelyéről, a XI. kerületről!
TÉMA AZ ÖN UTCÁJÁBAN IS HEVER. 
MI FELVESSZÜK!

Január 24-én, hétfőn este 18:00-tól és az ismétlési időpontokban többek
között az alábbi témákkal várjuk Önöket a képernyő elé:MAGYAR KULTÚRA NAPJA Összeállítás a kerületi programokbólSzőcs Géza államtitkár kiállítást nyitott meg Újbudán

PETŐFI MUSICALA 15 éves Petőfi Musical Stúdió gálakoncertet adott az FMH-ban – Interjú Bősze Sándorné Csilla stúdióvezetővel

DISZKÓKATASZTRÓFA
A West Balkánban történt tragédia az egész országot megrázta.

Mit tesz Újbuda a hasonló esetek megelőzéséért?

Keresse és kérje 
kábelszolgáltatójától az 

ÚjbudaTV-t!

2011 AZ ÚJBUDA MÉDIA ÉVE!

Folytatjuk előző számunkban 
megkezdett újbuda környéki sétá-
inkat.
A múzeumkedvelők számára ér-
dekes lehet a szombaton és vasár-
nap 10–18 óra között nyitva tartó 
Nagytétényi Kastélymúzeum. A 
hivatalosan Száraz-Rudnyánszky 
kastély néven emlegetett épület a 
magyar késő barokk építészet stí-
lusjegyeit viseli magán. 
 A római korban, az 1–2. szá-
zadban egy gazdálkodó háza állt a 
területen, amelynek maradványait 
a 13. század folyamán a Tétényi 
család számára emelt gótikus vár-
kastélyba is beépítették. Az 1778-
ban lezajlott átalakításkor hozták 
létre a ma is látható díszítéseket, 
a díszlépcsőházat, valamint a két 
szint magasságú dísztermet ma-
gába foglaló cour d’honneur-ös 
főhomlokzatot. A szobák falát al 
secco technikával festett faldíszek 
gazdagították, amelyek ma is 
láthatók az emeleten. 1904-
ben a kastély leégett, 
eredeti belső berende-
zéséből semmi sem 
maradt fenn. Az 
1997-ben meg-
kezdett felújítási 
munkák után 
kü lsőleg és 
belsőleg meg-
szépülve, 2000 
nyarán nyitotta 
meg kapuit a 
Bútorművészet 
a gótikától a bie-
dermeierig című 
kiállítással.
 Enyhébb na-
pokon az erdei séták 
mellett változatosságot 
jelenthet egy arborétum 
felkeresése. A Gödöllői Ki-
rályi Kastély kertje márciusig 
zárva tart, így a fővároshoz leg-
közelebb eső telepített parkot 
Vácrátóton találják. Az 1800-as 
évek végén itt található angolpar-
kot a múlt század elején Vigyázó 
Sándor, Podmaniczky Zsuzsanna 
férje fejlesztette a ma ismert cso-
dálatos arborétummá. Hazánk 
fajokban leggazdagabb botanikai 
gyűjteményében olyan ritkasá-
gokat lehet megtekinteni, mint 
például a szecsuáni mamutfenyő 
(Metasequoia glyptostroboides) 
egy példánya. E fajról sokáig azt 
hitték, kihalt, így nagy szenzá-
cióként hatott a hír, amikor egy 
csoportját mégis megtalálták 
1941-ben. Az itt látható egyed az 
európai legöregebb példányok 
egyike. A kertet behálózó tórend-
szer partján mindenütt szembe-

tűnnek a virginiai mocsárciprus 
(Taxodium distichum) légző gyö-
kerei, de ilyenkor, télen az állatok-
kal is gyakrabban találkozhat a 
látogató, hiszen a számos madárfaj 
mellett a mókusok is az etetőknél 
keresnek táplálékot, amíg ki nem 
tavaszodik. Kisgyermekesek szá-
mára jó ötlet lehet egy állatnyomo-
kat bemutató kiadványt is elhozni 
a sétára. 
 Információ és vezetett túrá-
ra bejelentkezés Szakács Évánál, 
hétköznap 7.30 és 16.00 óra kö-
zött a 06/28/360-122 telefonszám 
131-es mellékén lehetséges (üze-
net hagyható 120-as melléken). 
A botanikus kert Budapestről a 
3-as metróhoz csatlakozó, Újpest 
központ–Őrbottyán–Vácrátót–
Vácduka–Vác útvonalon közle-
kedő járattal közelíthető meg. 

A buszjáratoknak az arborétum 
főbejárata előtt van megállója. 
Közúton Budapestről az M3-as 
út Fót–Csomád–Őrbottyán–
Vácrátót útvonal, Gödöllő felől a 
Veresegyház–Őrbottyán útvonal, 
Vác felől pedig a Vácrátótra (to-
vább Veresegyház–Gödöllőre) 
vezető út vehető igénybe, vagy az 
M2-es (2/A) úton a Vácrátót–Gö-
döllő lehajtóról közelíthető meg. 
Vácrátót Budapest központjától 
35 km, Váctól 11 km, Gödöllőtől 
15 km távolságra fekszik. Nyitva 
tartás: November 1-jétől március 
31-éig naponta 8–16 óráig.
 A téli hidegre érzéketlen, gya-
korlott túrázóknak az Apátkúti-
völgy bejárása jelenthet szép ki-

rándulást. Visegrádon a templom 
melletti úton körülbelül egy kilo-
méteres sétával érhető el a völgy 
bejárata, amelynek alsó szakaszán 
az Ördögmalom-vízesés kínál jó 
fotótémát. Az aszfaltútról a Mag-
da-forráshoz, továbbá a mintegy 
másfél kilométerrel odébb találha-
tó Kaán-forráshoz is kiépített úton 
lehet eljutni, de havazás vagy jege-
sedés esetén fokozottan ügyelje-
nek testi épségükre! A téli túrákra 
csúszásmentes bakancs és réteges 
öltözködés ajánlott, térkép, zseb-
lámpa, mobiltelefon, néhány sze-
let csokoládé és meleg ital nélkül 
semmi esetre se induljanak útnak.
 Ami a következő hetek termé-
szetjáró eseményeit és programjait 
illeti a Teljesítménytúra a Gyer-
mekvasút nyomában című ren-
dezvényről már esett szó. Szintén 
teljesítménytúra lesz január 15-én 
a Börzsönyben Wass Albert em-

lékére. A választható távolságok 
18, 20, 28 és 44 kilométere-

sek. A rajthely a Verőce 
vasútállomástól közelít-

hető meg a P, majd a 
P3 jelzésen 450 m-re 

Magyarkút felé ha-
ladva, a lépcsősor 
aljában jobbra a 
Rákóczi utcában, 
a református pa-
rókia épületében. 
Az indulás az út-
vonaltól függően 
reggel fél héttől 

tizenegy óráig le-
hetséges.

 Január 30-án 
érdemes lesz a Gödöl-

lői Kastélymúzeumba 
ellátogatni, mivel ekkor 

Itt a Kastély, áll a bál címmel 
farsangi mulatság várja a ven-

dégeket. A családi játszóházban 
álarckészítés, majd jelmezverseny, 
úgyhogy a nagymamák már most 
elkezdhetik varrni az unokák szá-
mára a megfelelő öltözetet.
 A felsorolt nevezetességekről az 
interneten, a következő honlapo-
kon találnak bővebb információt:
E R Z S É B E T- K I L ÁT Ó :  w w w.e r-
zsebetkilato.hu  PÁL-VÖLGYI-
BARLANG: palvolgyi.atw.hu SZÉ-
CHENYI - HEGYI GYERMEK VASÚT: 
www.gyermekvasut.hu NAGY-
TÉTÉNYI KASTÉLYMŰZEUM: www.
na g y te teny i .hu B U DAK E SZ I 
VADASPARK: www.vadaspark-bu-
dakeszi.hu VÁCRÁTÓTI BOTANIKUS 
KERT: www.botanikuskert.hu
APÁTKÚTI-VÖLGY: www.kirandul.
hu/zoldterulet/apatkuti-volgy
GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY: 
www.kiralyikastely.hu

Téli séták Újbuda környékén II.
Van egy hely Budapesten, ahol 
nem csak a gyerekek játsza-
dozhatnak önfeledten. Mint 
a mesében, van egy hatalmas 
nappali, ahova az anyukák és az 
apukák, sőt, a nagymamák és a 
nagypapák is bátran betérhet-
nek, és az sem baj, ha magukkal 
viszik gondjaikat, problémái-
kat. Mert az biztos, hogy órák 
múlva már azokat hátrahagyva, 
új utakon, új tervekkel, közösen 
kigondolt megoldási lehetősé-
gekkel indulhatnak haza.

Az Újbuda Média már korábban 
is írt arról, hogy ezen a helyen 
úgymond kényelmes karos-
székben dőlhetsz hátra, újságot 
olvashatsz, internetezhetsz, ká-
vézhatsz, beszélgethetsz, amíg 
gyermekeid igényes és biztonsá-
gos környezetben, szakképzett 
munkatársak felügyelete alatt 
játszanak – így fogalmazza meg 
önmagát a Szülők Háza Családi 
Központ és Játszóház, amelynek 
Újbuda ad otthont.
 A felnőtt- és gyermekprogra-
mok széles választéka várja a lá-
togatókat: érzelemfejlesztő zenés 
foglalkozás, játékos gyerektorna, 
kézműves foglalkozás, kreatív 
drámaműhely, családból a kö-
zösségbe beszoktató csoport. De 

le lehet itt bonyolítani a születés-
napi bulit is, hogyha otthon nem 
fér el az egész ovis csoport, vagy 

a „romeltakarítás” nyomasztó él-
ményétől szeretne megszabadul-
ni a család. A felnőtteknek pedig 
további fontos lehetőség, hogy 
személyes konzultációt kérhet-
nek a ház szakértőitől, a családi 
tanácsadótól, a gyermekorvostól, 
a gyermekpszichológustól, a nő-
gyógyásztól, a tb-szakértőtől, ter-
mészetesen térítésmentesen. 

Üdítő előadások 
az egész családnak

Családias hangulat, interaktív 
játék, zenés előadások, kötetlen 
beszélgetés a színészekkel, és 
mindez persze egy igazán finom 
szörppel a kezedben – családi 

programsorozat indul februárban 
csütörtök délutánonként a Szülők 
Házában.

Szülők Háza Gazdagréten
ELŐADÁSOK ÉS IDŐPONTOK:
  A szegény ember gazdagsága 
– 2011. február 24. 17.30-kor
  Játék a padláson, avagy a há-
rom kismalac – 2011. március 31. 
17.30 -kor
A gyermekszínházi bérletről rész-
letes felvilágosítást kaphatnak a 
246-0880-as telefonszámon vagy 
személyesen a recepción.

Logopédus 
a foglalkozásokon
Nem is gondolnánk, milyen ha-
mar itt a március, az iskolai be-
iratkozás ideje. Ha szeretné meg-
tudni, hogy a szakember szerint is 
iskolaérett-e már gyermeke, vagy 
kíváncsi, hogy beszédkészsége 
fejlett-e már, kérjen időpontot lo-
gopédusunkhoz, nálunk biztosan 
válaszra talál. 
 Vadkerti-Tóth Veronika gyógy-
pedagógus-logopédus szeretettel 
vár mindenkit, csoportos és egyéni 
foglalkozásra is. Kisebbeknek be-
szédindítás, beszédészlelés, a kife-
jező beszéd fejlesztése, hanghibák 
javítása, az írás előkészítése zajlik. 
Nagyobbak esetén a fentieken túl: 
iskolaérettség megállapítása, isko-
la-előkészítés, olvasás-, írászavar 
megelőzése, beszédfolyamatosság 
rendezése, a helyes hangképzés ki-
alakítása történik.
További információ és időpont-
egyeztetés: a 246-0880-as telefon-
számon.

ELÉRHETŐSÉGEK:
1118 Budapest Rétköz utca 7. 
Eleven Center P2-es szint
Tel.: 1/246-0880
E-mail: 
szulokhaza@szulokhaza.hu
Web: www.szulokhaza.hu
Nyitva tartás: 
hétköznaponként 9–19

JANUÁR 26. 14.00 A Tai chi segítségé-
vel gyógyító, kondicionáló mozgás, I. 
sz. Idősek Klubja
JANUÁR 26. 8.50 természetjárás: köny-
nyű séta a Budai-hegységben, talál-
kozás: Moszkva tér, az óra alatt
JANUÁR 26. 7.20 természetjárás: ba-
rangolás a Budai-hegységben, talál-
kozás: Moszkva tér, az óra alatt
JANUÁR 26. 16.00 Farsangi álarcok 
alkotása különböző anyagokból, VII. sz. Idősek 
Klubja    
JANUÁR 26. 17.20  CorRisus Club: egészségmegőrző 
kínai mozgásművészet, Kelenvölgyi KH 
JANUÁR 27. 18.00 Kelenvölgyi Festőiskola: kezdők-
nek és haladóknak, Kelenvölgyi KH 
JANUÁR 27. 9.30 Rét Nyugdíjas Klub: izomerősítő 
kondi torna, Csíki-hegyek u. Ált.Isk. 
JANUÁR 27. 16.00 István Ági diavetítéses úti beszá-
molója: Tunézia, VIII. sz. Idősek Klubja
JANUÁR 28. 14.00 Farsangi álarcok alkotása külön-
böző anyagokból, IV. sz. Idősek Klubja 
JANUÁR 28. 18.00 Kelenvölgyi Festőiskola: kezdők-
nek és haladóknak, Kelenvölgyi KH 
JANUÁR 29. 14.00 Újpesti Lepkemúzeum megláto-
gatása, tárlatvezetéssel, találkozás: a 3-as metró 
újpesti végállomásánál
JANUÁR 29. 8.45 Látogatás a Parlamentben, találko-
zás a 10-es kapunál
JANUÁR 30. 9.30 Újlaki templom megtekintése és 
séta a Szépvölgyi út környékén, találkozás: a temp-
lom előtt
JANUÁR 31. 9.00 A Tai chi segítségével gyógyító, 
kondicionáló mozgás, I. sz. Idősek Klubja 
JANUÁR 31. 16.00 Kelenvölgyi Férfikórus: kórus-
művek gyakorlása, Kelenvölgyi KH 
JANUÁR 31. 15.00 Kártya- és társasjátékklub, Gaz-
dagréti KH
JANUÁR 31. 10.00 Angol társalgás: ESL Podcom lec-
kéi, kötetlen beszélgetés, Gazdagréti KH
JANUÁR 31. 16.00 Rét Nyugdíjas Klub: programok 
megbeszélése, vidám találkozás, VI. sz. Idősek 
Klubja     
FEBRUÁR 2. 16.00 Sakk-klub: tanulás, játék partne-
rekkel, oktató vezetésével, Őrmezei KH

FEBRUÁR 2. 8.50 Természetjárás: köny-
nyű séta a Budai-hegységben, találko-
zás: Moszkva tér, az óra alatt
FEBRUÁR 2. 7.20 Természetjárás: baran-
golás a Budai-hegységben, találkozás: 
Moszkva tér, az óra alatt
FEBRUÁR 5. 9.00 Természetjárás: Budai-
hegység: Alsó-Jegenye vgy.–Hűvös-
völgy, találkozás: Moszkva tér, 61-es 
villamos

FEBRUÁR 5. 9.00 Természetjárás: Budai-hegység: 
Normafa–Szépjuhászné, találkozás: Moszkva tér, 
az óra alatt
FEBRUÁR 6. 9.45 Városi séta: a Batthyány tér építé-
szete, Batthyány tér, metrókijárat
FEBRUÁR 7. 14.00 Sakk-klub: tanulás, játék partne-
rekkel, oktató vezetésével, 60+ Programközpont
FEBRUÁR 8. 15.30 Rejtvényfejtő klub: Keresztrejt-
vények, logikai rejtvények megoldásához adunk 
hasznos, szakmai útmutatást. Gyakorlási lehető-
ség közösen, és egyénileg is, 60+ Programközpont

A 60+ PROGRAMOK CÍMEI:
60+ Programközpont, Zsombolyai u. 6. 
(TIT épülete)
Csíki-hegyek u. Ált.Isk. Csíki-hegyek u. 13–15.
I. sz. Idősek Klubja, Budafoki út 12.
VI. sz. Idősek Klubja, Gazdagréti tér 1. 
IV. sz. Idősek Klubja, Kisújszállás u. 10. 
VII. sz. Idősek Klubja, Bocskai út 43–45.
VIII. sz. Idősek Klubja, Keveháza u. 6.
Gazdagréti Közösségi Ház, Törökugrató u. 9.
Kelenvölgyi Közösségi Ház, Kardhegy u. 2. 
Őrmezei Közösségi Ház, Cirmos u. 8.

ÚJBUDA 60+ SZÍNHÁZJÁRÓ PROGRAM
Örömmel értesítjük, hogy a 2010/2011. évi szín-
házjáró program bérletei megvásárolhatók!
Helyszín: 60+ Programközpont, Zsombolyai u. 6. 
(TIT épülete). Időpont: 2011. január 24–31. között, 
minden hétköznap 9–14 h között. Feltétlen hozza 
magával: 60+ kártya, 5000 Ft/bérlet.
A 2010 októberében történt színházbérletek igény-
felmérésére jelentkezők a bérletek átvételekor el-
sőbbséget élveznek a fent nevezett időtartam alatt!

PROGRAMOK

Bővebb felvilágosításért keresse a következő elérhetőséget: 60+ Programközpont, XI., Zsombolyai utca 6., TIT 
épülete. Telefon: 3724-636 Gálné Böbe (A természetjáró programról további felvilágosítást Somóczi Szilvia a 

06/70-207-5374-es, illetve Kremser Ferenc a 06/30-560-8042 telefonszámon ad.)

Eleven gyerekek az Eleven Centerben

media@
ujbuda.hu

www.museum.hu


