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Lángész Program

Az örök tenor

Kenura termett

Akadémikusok tartanak előadást középiskolásoknak, hogy
népszerűsítsék a tudomány
vívmányait.

Bár Simándy József 13 éve
nincsen közöttünk, nemzetszeretete és hite azóta is
velünk van.

Hajnalban edzés, aztán
irány a suli: így telnek egy
ifjú kenus, Seprényi
Balázs napjai.

írásunk a 6. oldalon

cikkünk a 9. oldalon

beszámolónk a 12. oldalon

XX.
X
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Önkormányzati döntések

A bűnözők minden lépését rögzítik

Nem épülhet
mélygarázs a
Bocskai úton
Újbuda képviselő-testülete legutóbbi
ülésén egyebek mellett módosította a
lakások és helyiségek bérletére vonatkozó rendeletét, változtatási tilalom
elrendelését hagyta jóvá a Bocskai
útra tervezett mélygarázs helyszínére,
valamint döntött a közművelődési és
közoktatási megállapodásokról.

Az Önkormányzat Lakáshiteleseket Segítő Ideiglenes Bizottságának javaslatára
a testület módosította a lakások és nem
lakás célú helyiségekre vonatkozó bérbeadási rendeletét. A bajba jutott lakáshiteleseknek nyújtandó segítség feltételei közé
bekerült az a kitétel, hogy a teljes tartozás
összege nem lehet több mint a lakóingatlan becsült forgalmi értéke, és az, hogy az
adós tulajdonában nem lehet más, beköltözhető ingatlan.
A képviselők változtatási tilalom elrendelését hagyták jóvá a Bocskai út,

Fadrusz utca és Fehérvári út közötti területére, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy
kerületi szabályozási terv elfogadásáig, de
legkésőbb 2013. február 18-áig nem épülhet mélygarázs ezen a területen.
Ebben az évben az Önkormányzat 14
szervezettel köt közművelődési megállapodást a testület döntésének értelmében:
az A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit
Kft.-vel, a Babszem Néphagyományörző
Táncegyüttes Közhasznú Egyesülettel,
a Budapesti Vonósok Alapítvánnyal, a
Budai Művészház Alapítvánnyal, a Fonó
Budai Zeneház Nonprofit Kft.-vel, a Karinthy és Karinthy Kft.-vel, a Muzsikus
Kávéházzal, a Petőfi Musical Stúdióval, a
Szentimrevárosi Egyesülettel, a TEMI Fővárosi Művelődési Házával, a TIT Stúdió
Egyesülettel, a WWM Művészeti Stúdióval, a Budapest Jazz Orchestrával és az
Artus Kortárs Művészeti Egyesülettel.
Utóbbi két előadó művészeti csoporttal a
szerződést már megkötötték, ehhez kapcsolódva a támogatási összeg átcsoportosításáról kellett dönteni, akárcsak a MU
Színház Egyesülettel kötendő közszolgáltatási szerződés kapcsán.
A közoktatási megállapodások módosítását is elfogadta a testület, ezen belül
a Vadaskert Általános Iskolát fenntartó
alapítvánnyal való együttműködési megállapodás megkötését, és ellenzéki javaslatra elfogadta a többség azt az indítványt
is, amely szerint a hasonló tevékenységű
szervezetekkel is állapodjon meg az Önkormányzat.
B. A. – P. T.

Kulturális Városközpont

Megújult homlokzatok
a Bartók Béla úton
tartott fórumot a Kulturális Városközpont
projektben érintett társasházak képviselői
számára.
A homlokzatfelújítási munkák 2009.
év augusztus–szeptember hónapban kezdődtek, és az érintett társasházak decemberben már új színbe is öltöztek. Újbuda
Önkormányzata közel 60 millió forinttal
támogatta a felújítást.

Hamarosan 15 kamerával bővül Újbuda térfigyelőrendszere, és ezzel újabb területeket ellenőrizhetnek folyamatosan a Fraknó utcai Közbiztonsági
és Bűnmegelőzési Centrumból a rendőrök, illetve a közterület-felügyelők. Összeállításunk az 5. oldalon

KARTHAGO NŐNAPRA

Különleges meglepetés várja azokat a hölgyeket, akik március 7-én 18 órakor ellátogatnak az Őrmezei Közösségi Házba, ahol a
Karthago együttes egy ingyenes akusztikus
koncerttel várja a szebbik nemet. A helyválasztás nem véletlen, hiszen az együttes
basszusgitárosa, Kiss Zoltán Zéro már közel
30 éve él Őrmezőn.
– Tavaly nyáron a Művészetek Palotájában
már kipróbáltuk magunkat ebben a műfajban, és nagyon megszerettük ezt a fajta zenei megszólalást. Ez annyiban tér el a nagykoncertek megszokott hangzásától, hogy
mindannyian kizárólag akusztikus hangszereken játszunk, és ezúttal a dobosunk is
gitározik majd. Biztos nagy meglepetés éri
azokat, akik már ismerik a Karthago dalait,
hiszen ebben a hangszerelésben különösen
jól kivehető az együttesre jellemző ötszólamú vokál. Ez a koncert a zenekar és a közösségi ház nőnapi ajándéka – fogalmazott Kiss
Zoltán Zéro.

Bővül a térfigyelőrendszer

A tervezett további fejlesztésekről és változásokról Molnár Gyula polgármester

Bartók Béla út 29., Bartók Béla út 30., Bartók Béla út 31.,Bartók Béla út 32., Bartók
Béla út 34., Bartók Béla út 39.
A kulturális városközpont projekthez illő
egységes arculat kialakítása érdekében az
Önkormányzat nagy szakmai elismertégnek örvendő tervezőkkel (pl.: dr. Nemcsics
Antal egyetemi tanár, festőművész, színes
környezettervező) színdinamika tervet
készíttetett, mely a homlokzatok színét
írta elő. A kivitelezést végző vállalkozók
kiválasztásában a társasházak viszont maguk dönthettek.
A Fővárosi Közgyűlés – a Gárdonyiszobor környéki területrész tulajdonosaként – hétfői rendkívüli ülésén támogatta
az újbudai kulturális városközpont kialakítását és az ahhoz kapcsolódó pályázatot.
(U. B.)

KÖZBIZTONSÁG

Gyors elfogás
a kamera segítségével
Mivel a térfigyelőrendszereknek mind
nagyobb szerepük van a közbiztonságban, egyre több önkormányzat
szánja rá magát, hogy a rendőrséggel
együttműködve kamerarendszerekkel
védje köztereit. Újbudán már évek
óta működnek térfigyelő-kamerák,
melyeknek köszönhetően jelentősen
visszaszorult a bűnelkövetések száma.
Budapesten egyre több kerületben építenek ki térfigyelőrendszert, hogy viszszaszorítsák a bűnözést a közterületeken.
Az egymással szomszédos városrészeket
erre sarkallja az is, hogy onnan, ahol már
kamerákkal figyelik az utcákat, az elkövetők átvándorolnak a még ellenőrizetlen
területekre. A térfigyelés mindenhol nagy
segítséget jelent a felderítésben, visszatartja a bűnözőket és némileg ellensúlyozza
a rendőrhiányt, de világos közbiztonsági

AZ ÉRINTETT ÉPÜLETEK:

Közel 60 millió forintos önkormányzati
támogatással elkészült a Gárdonyi
szobor környékén lévő 6 társasház
homlokzata. A felújított homlokzatot
kapott házak a Kulturális Városközpont (KVK) projekt megvalósulásának
első ütemét képviselik.

WWW.UJBUDA.HU

Dömök Viktória

Pelikán a
Gellért-hegyen

 KELENFÖLD

Hókommandó

stratégia nélkül nehezen
működik.
Újbudán már
hosszú évek
óta működnek
térfigyelő-kamerák, aminek
ered ményeképpen a bűnesetek száma
nag y mér tékDr. Balázs Norbert
ben v issz arendőrkapitány
esett az elmúlt
években. Dr. Balázs Norbert rendőrkapitány több olyan bűncselekményről
is említést tett, melyeket térfigyelő-kamerák segítségével előztek meg, illetve annak segítségével fogták el sikerrel
az elkövetőket.
folytatás az 5. oldalon

Az Újbudai Közterület-felügyelet a rendszeres havazás miatt
hókommandót szervezett, hogy
a használhatatlanná vált mozgássérült parkolóhelyeket, valamint
az eltorlaszolt porták előtti útszakaszokat megtisztítsa a hótól.
Újbuda Önkormányzatának
hókommandóját az Újbudai
Közterület-felügyelet diszpécserközpontján keresztül ingyenesen
hívhatják a kerületiek a 06-80411-112-es telefonszámon, ahová
eddig közel félszáz hívás érkezett
a lakóktól, hogy segítséget
kérjenek a portájuk előtti hó eltakarításában. A hókommandó legutóbbi bevetéséhez több műszaki egyetemista és Molnár Gyula
polgármester is csatlakozott,
hogy a Budapesti Korai Fejlesztő
Központ egyik járdahosszát szabadítsák ki a hó fogságából.
Dömök Viktória

Alig hittek a szemüknek
azok a szerencsések, akik
pelikánt láttak repülni
a Duna felett. Pedig a
látvány valódi volt: a
nagymadár táplálkozó
területein befagytak a
vizek, élelmet keresve
repült a fővárosba.
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60+ hírek, programok, események
Lakóhelyből
Színházjáró Program
otthon

Hétfő:
Szerda:
Péntek:

13.00–18.00-ig
08.00–16.00-ig
08.00–12.00-ig

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK
FÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Telefonszám:

08.00–18.00-ig
08.00–18.00-ig
08.00–18.00-ig
08.00–18.00-ig
08.00–16.00-ig
372-4500

Honlap: www.ujbuda.hu
KIHELYEZETT
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK

 Eleven Center, Rétköz u. 7.

Nyitva: hétfőn 15–19, kedden 9–13,
szerdán 14–18, csütörtökön
14–18, pénteken 9–13 óráig.
Telefon: 248-0777, 248-0778.
ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK

(okmányügyintézés nincs)
 Kardhegy u. 2. Nyitva tartás:
hétfőn 9–12, szerdán 14–17 óráig.
Tel.: 424-5363.
 Fehérvári út 182. Nyitva tartás:
hétfőn 14–17, szerda 9–12 óráig.
Tel.: 372-3497.
BM KÖZPONTI OKMÁNYIRODA
 Fehérvári út 83. Nyitva tartás: hét-

főtől csütörtökig 8.30–16, pénteken
8.30–13 óráig. Tel.: 371-1324.
IFJÚSÁGI TANÁCSADÓ-IRODA

Bántalmazott, erőszak áldozatává vált,
krízishelyzetben lévő gyermekek és
felnőttek számára készenléti telefon
éjszaka, valamint a hétvégi, illetve ünnepnapokon. Tel.: 06/30/459-5090.
KATASZTRÓFAVÉDELEM

Katasztrófahelyzetekben Újbuda Önkormányzata Polgári Védelmi Kirendeltsége segítséget nyújt. Zöldszám:
06/80-630-600 (éjjel-nappal), ügyelet:
06/1-318-2218 (éjjel-nappal), kirendeltség: 06-1-385-0078 (munkaidőben).

Képviselői fogadóórák,
programok
alpolgármester.
Alpolgármesteri fogadóóra: minden hó harmadik hétfőjén 15–17
óráig a XI. kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal (Zsombolyai u.
5.) III. emeleti 307-es tárgyalójában.
Bejelentkezés az alpolgármesteri fogadóórára az Igazgatási Csoportnál
személyesen, vagy telefonon a
372-4577 számon.
HAJDU LÁSZLÓ önkormányzati képviselő fogadóórájára telefonos egyeztetés alapján lehet időpontot kérni.
Telefonszáma: 06/30/817-2303.
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP, 17. VK.) február
25-én (csütörtök) 17 órakor tartja fogadóóráját, a Kaptárkő u. 8. sz. alatti
helyiségben.
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) képviselő minden hónap első péntekén 17–18
óráig tartja fogadóóráját az Őrmezei
Közösségi Házban, (Cirmos u. 8.). Tel.:
06/70/9424-624. E-mail: junghausz.
rajmund@fidesz.hu.
FODOR VINCE (MDF)

Ha vannak szomszédaink, akikhez szólhatunk, akkor lesznek közös örömök és
problémák, amelyekről beszélhetünk,
és közös ügyek, amelyekért együtt
küzdhetünk. Ha vannak helyek és alkalmak, ahol találkozhatunk, akkor lesznek
közösségek is, ahol barátokra lelhetünk.
Akkor úgy érezzük, tartozunk valahová,
és igazán otthonunkká válik a szomszédság, a városrész, ahol élünk.
Az Újbuda 60+ Programon belül erre
fókuszál a közösségfejlesztő alprogram,
melynek eredményeképpen Albertfalván,
Gazdagréten és Lágymányoson már megalakult és sikeresen tevékenykedik a helyi
aktív lakosok, a szomszédsági önkéntesek
csapata, akik a következő időpontokban
várják az érdeklődőket:
hétköznap délutánonként
14–18 óráig az Albertfalvi Közösségi Házban (Gyékényes u. 45–47.).
GAZDAGRÉT: minden hétfőn 17–19 óráig az
INO-ban (Gazdagréti tér 1.).
LÁGYMÁNYOS: minden hónap 2. és 4. csütörtökén 15– 17 óráig a 60+ Klub- és programközpontban (Zsombolyai u. 6. fszt.).
ALBERTFALVA:

A közösségfejlesztő programhoz újabb két
városrész, Kelenföld és Őrmező is csatlakozott. Az érdeklődő, lakóhelyükért és az ott
élőkért tenni vágyó lakosok Kovács Edit,
Tarnai Mária (Kelenföld) és Benedek Gabriella (Őrmező) közösségfejlesztőknél tájékozódhatnak a 201-5728 és a 30/700-4053
telefonszámokon, vagy a kofe@kkapcsolat.
hu e-mail címen.

Előadás
dátuma

A jegy
átvételének
dátuma

1. BÉRLET
Imádok férjhez menni
(Játékszín)

Március 17.

Március 10.

Bunbury
(Radnóti Színház)

Március 3.

Február 23.

Tisztelt Ház
(Karinthy Színház)

Március 21. du.
13 (!) óra

Március 16.

2. BÉRLET:
A kaktusz Virága
(Játékszín)

Március 30.

Március 22.

3. BÉRLET:
Radnóti
(Radnóti Színház)

Március 10.

Február 24.

4. BÉRLET:
Édes bosszú
(Játékszín)

Március 6.

Február 25.

5. BÉRLET:
Őrült nők ketrece
(Játékszín)

Március 29.

Március 19.

A kertész kutyája
(Vígszínház)

Március 18.

Március 4.

Tisztelt 4-es bérlettulajdonosok!
Az Operettszínház közlése szerint a „Csárdáskirálynő” című előadás technikai okok
miatt ebben az évadban nem kerül már műsorra. Ezért az Operettszínház a Színházjáró
Bérletek „Csárdáskirálynő” előadása helyett változatlan feltétellel „A Víg Özvegy” című
darabot ajánlja fel, amelynek előadása április elsején lesz. Tehát aki még nem látta az
Újbuda 60+ Színházjáró Program keretén belül a Csárdáskirálynő előadást, az április
elsejei „A Víg Özvegy előadásra” vehet át jegyet március 4-én az Újbuda 60+ Klub- és
programközpontban.

Februári–márciusi 60+ programok
FEBRUÁR 22., HÉTFŐ

MÁRCIUS 2., KEDD

FEBRUÁR 23., KEDD

MÁRCIUS 3., SZERDA

Kikelet virágai, virágdíszek papírból, textilből, barkácsolás kreatívan 16 óra
Budafoki út 12. 60+ Klub

Szabadidő- és kártyaklub – 17–19-óra
Gazdagréti tér 1. alatti 60+ Klub. Felvilágosítás: Gálné Böbe 06/30/984-5672
60+ Fotókör 14–17 óra: Újbuda 60+ Klubés programközpont (A TIT épületében,
Zsombolyai u. 6.)
Filmklub – Jean-Luc Godard: Kifulladásig
(60+ kártyával ingyenes): Őrmezei Közösségi Ház, Cirmos u. 8, tel.: 310-0644.
Kína – Szecsuan István Ági diavetítéses úti
beszámolója 16 óra: Budafoki ú 12. alatti
60+ Klub

Magyar népdalok, néptánc alaplépései 16
óra: Bocskai út 43–45. 60+ Klub
MÁRCIUS 4., CSÜTÖRTÖK

Fakanálbaba-készítés 16 óra
Keveháza u. 6. 60+ Klub

FEBRUÁR 24., SZERDA

60+ Egészségklub 13.30–14.30 óráig
Tüdőbetegségek, allergia, asztma: Gazdagréti Közösségi Ház, Törökugrató utca 9.
tel.: 246-5253; A részvétel ingyenes és korhatártól független!
Magyar népdalok közös éneklése 16 óra
Bocskai út 43–45. alatti 60+ Klub
FEBRUÁR 26., PÉNTEK

Az USA Nemzeti parkjai. István Ági diavetítéses úti beszámolója 16 óra
Kisújszállás u. 12. alatti 60+ Klub
FEBRUÁR 27., SZOMBAT

Természetjárás: KFKI–Makkosmária–Budakeszi; Találkozó: 8.45-kor a Moszkva téri 61-es villamosmegállóban. Túravezető:
Bartha Gyula (Bakancsos Kör) 206-3854
FEBRUÁR 28., VASÁRNAP

Természetjárás: Jegenye-völgy–Rózsika
forrás–Szarka vár–Bécsi út; Találkozó:
9 órakor a Moszkva téren. Túravezető:
Somóczi Szilvia (TTE) 316-7423
MÁRCIUS 1., HÉTFŐ

Magyar népdalok, néptánc alaplépései 16
óra: Gazdagréti tér 1. 60+ Klub.
60+ szabadidő- és kártyaklub, ingyenes,
nyilvános. 17–19 óráig: Gazdagréti tér
1. 60+ Klub; Érdeklődni: Gálné Böbe,
06/30/984-5672

Moszkva téri 61-es villamosmegállóban.
Túravezető: Bartha Gyula (Bakancsos
Kör) 206-3854
MÁRCIUS 8., HÉTFŐ

1848, Te Csillag, 16 óra: A sorsfordító forradalmi eseményekről előadást tart: dr.
Tóth József történész, Gazdagréti tér 1.
60+ Klub – 60+ szabadidő- és kártyaklub,
ingyenes, nyilvános, 17–19 óráig; Gazdagréti tér 1. 60+ Klub: Érdeklődni: Gálné
Böbe, 06/30/984-5672
MÁRCIUS 9., KEDD

Dömök Viktória

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:

A jegyeket érkezési sorrendben lehet átvenni,
előfoglalásokat
nem t udu n k
figyelembe venni. A bérletekben
szereplő előadásokat
a színházak több alkalommal tűzik műsorra.
Egy-egy előadásra csak
30–70–100 jegyet adnak azért, hogy legyen
Önöknek választási lehetőségük a dátumok
között.
Aki rendelkezik bérlettel, annak mindenképpen biztosítjuk a jegyeket az abban szereplő
összes előadásra a 2010.
májusig tartó színházi
évad során!
Az Újbuda 60+ Klubés programközpont
(Zsombolyai utca 6., a
TIT épületében) nyitva
tartása: munkanapokon 9–14 óra.

60+ angolóra a TIT-ben
MÁRCIUS 5., PÉNTEK

Válogatás a ’20-as évek táncaiból 15 óra
A táncokat tanítja: Balázs Rita
Kisújszállás u.10. 60+ Klub
Újbudai botladozók
Szenior néptáncklub 16–17 óráig
A Cavinton tánccsoport vezetésével
A klubba való belépéshez táncos előképzettségre nincs szükség, az egyszerűbb
táncokat bárki rövid idő alatt elsajátíthatja. A gyors sikerélmény garantált.
Őrmezei Közösségi Ház
MÁRCIUS 6., SZOMBAT

Természetjárás: Nagykovácsi–Széltörés
erdő–Nagykovácsi;Találkozó: 8.45-kor a

képviselő
minden hónap első keddjén 17 órakor
tartja fogadóóráját a kerületi Fidesz
gazdagréti irodájában, a Regős utca
13.-ban.
LAKOS IMRE (SZDSZ) alpolgármester.
Alpolgármesteri fogadóóra: minden
hónap harmadik szerdáján 16–17
óráig a Polgármesteri Hivatalban
(Zsombolyai u. 5.). Erre bejelentkezés
az Igazgatási Csoportnál személyesen,
vagy a 372-4577-es telefonszámon lehet.
Önkormányzati képviselői fogadóóra:
minden hónap utolsó szerdáján 17 órakor az Albertfalvi Közösségi Házban.
MOLNÁR GYULA (MSZP, 16. VK.) országgyűlési képviselő február 25-én és
március 11-én 17–18 óráig tart fogadóórát az MSZP kerületi irodájában
(Mérnök u. 40.).
DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ, 15. VK.) országgyűlési képviselő minden hónap
első és harmadik csütörtökén tartja
fogadóóráját, 17–18 óráig a KDNP-irodában (Karinthy F. út 9.). Ha szeretne
rendszeres, elektronikus képviselői
hírlevelet kapni, küldjön egy e-mailt az
ujbuda@fidesz.hu címre!
DR. SCHNELLER DOMONKOS (FIDESZ) önkormányzati képviselő minden hónap 2.
és 4. hétfőjén tartja fogadóóráját 16–17.30
óra között a Bethlen Gábor Általános
Iskolában (Bartók Béla út 141.).
SURÁNYI ILONA önkormányzati képviselő minden hónap harmadik hétfőjén
tartja fogadó óráját 16–18 óráig páratlan hónapban a Dayka Gábor Utcai
Óvodában, páros hónapban a Zólyomi
úti Óvodában. Tel: +36/20/472-3137, email: suranyiilona@t-online.hu.
SZABÓ VILMOS (MSZP) február 23-án
(kedd) 17 órakor tartja fogadóóráját, a
Bartók B. út 19. sz. alatti helyiségben
(bejárat a Mészöly utcából).
DR. KUPPER ANDRÁS (FIDESZ)

Egyiptom, István Ági diavetítéses úti beszámolója
16 óra: Budafoki út 12. 60+
Klub
60+ Fotókör 14–17 óráig
Újbuda 60+ Klub- és
programközpont (Zsombolyai u. 6., a TIT épülete); Áment Zsóka fotókör vezető: 351-4276;
Erzsebetament@gmail.
com; Új 60+ Gyógytorna
csoport indul kezdőknek
14 órakor; Előzetes jelentkezés szükséges! 204-6788:
Albertfalvi Közösségi Ház
MÁRCIUS 10, SZERDA

Barkácsolás kreatívan 16 óra
Bocskai út 43–45. 60+ Klub
Dísznövények – dr. Szalay László természettudományi előadása 11–12 óra között.
Budafoki út 12. 60+ Klub
MÁRCIUS 13., SZOMBAT

Természetjárás: Hárs-hegyi körút–Széher
út–129-es busz; Találkozó: 8.45-kor a
Moszkva téri 61-es villamosmegállóban.
Túravezető: Bartha Gyula (Bakancsos
Kör) 206-3854: Múzeumi Szombatok:
Műszaki Tanulmánytár, gépi szőttes, séta
az MMKM tanulmánytárában 11 órakor
a Prielle Kornélia utca 10. alatt.

A XI. KERÜLETI MSZP PROGRAMJA

Helyszín: Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806
ez egyben a 16-os sz. országgyűlési választókerület választási irodája. Nyitva
tartás február 12-étől március 18-áig:
hétfőtől péntekig 10–19, szombaton
10–14 óráig.
Állandó programok
Minden hónap első szerdáján 17 órától: jogi, munkaügyi-munkajogi;
adó,könyvvezetési és vállalkozási; lakásépítési, -vásárlási, -felújítási ügyekben ingyenes tanácsadás.
15-ös sz. országgyűlési választókerület
választási irodája:
Helyszín: 1114 Bartók Béla út 19. (bejárat a Mészöly u. felől), tel.: 466-6235.
Nyitva tartás február 12-étől március
18-ig: hétfőtől péntekig 15–19, szombaton 10–14 óráig.
17-es sz. országgyűlési választókerület
választási irodája:
Helyszín: 1118 Kaptárkő u. 8. Tel.:
247-1711. Nyitva tartás február 12-étől
március 18-áig: hétfőtől péntekig 15–
19, szombaton 10–14 óráig.
A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI

Helyszín: Fidesz-iroda, Budafoki út 9–
11. Tel.: 209-3439 vagy a 20/471-4972.
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig
10–18, pénteken 11–17 óráig. Minden
hónap első és utolsó szerdáján 15–17
óráig munkaüggyel, tb-vel, gyeddel,
gyessel, adózással, nyugdíjazással kapcsolatos tanácsadás. Dr. Oláh András
ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást
tart kedden 15–17 óráig. Minden hétfőn 14 órától táplálkozási tanácsadás.
Szeretetklub működik minden hónap
2. csütörtökén 10–12 óráig, ahová várunk minden korosztályt, nőket és férfiakat, ahol bármiről elbeszélgethetünk.
Célunk, hogy segítsük egymást vidám
hangulatban. Díjmentes lakáshitel és
befektetési tanácsadás magánszemélyeknek hétfőnként 17–18 óra között,
bővebb info www.kiado.hu. Időpont:
Rozgonyi György pénzügyi tanácsadó
06/20/958-6769. Minden szerdán 10
órától kismama torna „Kötődően nevelő” anyukák részére. PROGRAM: Február

Keressük Újbuda kedvenc süteményét!
NÉV:
ÚJBUDA 60+
KÁRTYASZÁM:

E-MAIL VAGY TELEFON:
A NEVEZETT SÜTEMÉNY:

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

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

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

KERÜLET

ÚJBUDA 2010. FEBRUÁR 24.

SZDSZ-ÉRTESÍTÉS

Az SZDSZ Ecsed utcai székházának
telefonszáma megváltozott. Új számuk: 788-6695.
MDF-HÍREK

Az MDF XI. kerületi irodája (Bartók
B. út 61. bejárat a Fadrusz u. felől) hétfőn és szerdán 15–18 óráig tart nyitva.
Ugyanitt dr. Tóth László ingyenes jogi
tanácsadást tart minden hónap első
és harmadik hétfőjén, 16 órától, amíg
érdeklődő van. Az MDF honlapjának
címe: http://www.mdf-budapest.hu.
A KDNP PROGRAMJAI

Látogassa meg az Országházat! Dr.
Rétvári Bence vezetésével parlamenti
látogatást szervezünk. Jelentkezni lehet
a Karinthy Frigyes út 9. sz. alatti irodában. Tel.: 209-0474.
MIÉP-HÍREK

A MIÉP Bartók Béla út 96. alatti irodája minden nap 9–19 óráig tart nyitva. Várjuk ajánlószelvényeiket. Ha a
466-5150 telefonszámon jelzi szándékát, érte is megyünk. Március 11-én
18 órakor Kosaras Péter Ákos történész Horthy Miklósról tart előadást.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
JOBBIK-KÉRÉS

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

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

LÁGYMÁNYOSI EGÉSZSÉGNAP
A Lágymányosiak Egyesülete tájékoztatja a lágymányosi lakosokat,
hogy február 24-én 15–18 óra között
egészségvédelmi klubnapot tart,
melynek keretében vércukormérés és
tanácsadás is lesz.
A rendezvény helyszíne:
Bp, Körösy József u. 17. fszt. 5.

Dr. Hegyi Lajosra
emlékezünk
1943. március 28.–2010. február 05.
Ismét búcsúznunk kell egy sokunk által
szeretett és becsült kollégánktól, akinek megadatott az az ajándék, hogy
42 éves orvosi pályafutását egyetlen
intézményben, a Tétényi úti Szent Imre
Kórházban tölthette. Egyenes, szókimondó ember volt, a betegeket mindenekfelett tisztelte. Arra az emberre emlékezzünk, akiben egyaránt bízhattak a
betegei és a munkatársai, aki nemcsak
szomjazta, hanem másoknak átadni is
tudta a gyógyítás elméletét és gyakorlatát. Az helyét talán be tudjuk tölteni,
de Hegyi Lajos színes egyéniségét már
csak szívünkben őrizhetjük meg.
A Szent Imre Kórház dolgozói

Iskolahívogató

Serdülőkori veszélyekről tájékoztatták a petőfiseket

Kalandtúra
a Csíkiben

Egészségnap kicsit másképp
Sikeres uniós pályázatnak köszönhetően nálunk is elindulhatott az „Eséllyel
az esélyért” program, melyen belül
az Újbudai Pedagógiai Intézet (UPI)
egészségnapot szervezett a Petőfi
Sándor Általános Iskola és Gimnázium
felsős tanulói számára. Ez az akció
azonban most nem a szűrővizsgálatokról szólt. A diákok a különböző állomásokon az őket érintő élethelyzetekről, serdülőkori problémákról kaptak
felvilágosítást interaktív formában.

Életük első bizonyítványát vehetik át
azok az óvodások, akik március 6-án
ellátogatnak a Csíki-hegyek Utcai
Általános Iskola nyílt napjára. A játékos kalandtúra segítségével szülők és
gyerekek egyaránt betekinthetnek az
intézmény mindennapjaiba.

Az Újbuda Önkormányzata által elnyert
„Eséllyel az esélyért” európai uniós pályázaton belül az UPI kapta a feladatot,
hogy egészségnapot szervezzen a petőfis
diákoknak. A szervezők célja ezúttal az
volt, hogy a tanóráktól mentesített nap valóban a tinédzsereket érintő, egészségügyi
szempontból fontos tudnivalók átadásáról és megvitatásáról szóljon. A tanulók
a drogprevenciótól az egészséges táplálkozásig, a legkülönbözőbb állomásokat
járták végig, eközben pedig tevőlegesen
is részt vehettek az előadók által generált
életszerű szituációkban. – Igyekeztünk
olyan témákat beiktatni, melyek a fiatalok
mindennapi életét is érinthetik, és nem
utolsósorban érdeklik is őket – mesélt a
programsorozat céljairól Verőné Jámbor
Noémi pedagógiai szakértő.
A fiatalkori élethelyzeteket, lehetséges veszélyeket végigjáró „tanösvényen” a
diákok AIDS- és drogprevenciós előadásokat hallgathattak meg, ambu babákon
gyakorolhatták az újraélesztés techni-

Dömök Viktória

24-én 18 órakor közéleti est. A kommunizmus áldozataira emlékezünk!
Vendég: Salamon Konrád történész, a
Magyar Tudományos Akadémia doktora. Házigazda: dr. Rétvári Bence országgyűlési képviselő, a 15. vk. elnöke.
Fellépnek: Torma Mária előadóművész,
Győrffy Gergely hegedűművész.
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Életmentés nem középiskolás fokon...

káját, elsősegélyt nyújthattak egy imitált
sebesültnek, de a dohányzás és alkoholfogyasztás hatásairól, valamint az egészséges táplálkozási szokásokról is hasznos
ismereteket szerezhettek. A fiatalok körében a sportóra- és a salátabár-megálló volt
a legnépszerűbb, ahol a maguk készítette
finomságokat fogyaszthatták el.
Az inkább foglalkozásokra, mint
előadásokra koncentráló programsor a
szervezők szerint azért is érint rendkívül fontos témákat, mert a serdülőkor
az emberi élet legérzékenyebb és legfo-

Peronépítés, sínfektetés az újbudai metróállomásokon

Jövő augusztusra
megszűnhetnek a lezárások
Ha nem is látványosan, de halad a 4-es
metró építése. Míg a pesti oldalon a
korábbihoz képest gyorsabban haladnak a fúrópajzsok, Újbudán három
állomáson már a belsőépítők dolgoznak, és tart a sínek lefektetésének előkészítése az alagutakban. Ugyanakkor
a Közbeszerzési Döntőbizottság egy
határozata, illetve egy szabályozási
terv elfogadásának késése gondokat
okozhat.
Az Újbudán lévő öt állomásból háromnál
levonultak a szerkezetépítők, és már a „berendezők” dolgoznak: a Swietelsky Kft.
szakemberei építik a peronokat, a válaszfalakat, ezután pedig a mozgólépcsőket,
lifteket, szellőzőberendezéseket, valamint
a beléptető rendszert és az automatákat
is ők szerelik be, majd a burkolást is ők
rakják föl. Az ütemterv alapján jövő év augusztusában végeznek a Móricz Zsigmond
körtéri, valamint a Bocskai úti állomással,
novemberben pedig a Tétényi úttal. A
felszínen a jelenleg még elzárt területeket
fokozatosan adják majd vissza a lakóknak.
– Amíg a nagy berendezéseket, például a
mozgólépcsőket vagy a szellőzőventillátorokat nem építik be, addig viszonylag nagy
területet kell zárva tartani, hiszen ezeket a
gépeket a felszínről, daruval engedik le az
állomásokra – mondta lapunknak Kovács
Levente, Újbuda metróbiztosa.
A Kelenföldi pályaudvar alatti metróállomás szerkezete valószínűleg áprilisra készül el, itt már csak az ideiglenes
végállomás úgynevezett kihúzó műtárgyának befejezése van hátra. Ott tudnak
majd visszafordulni a szerelvények. Tavasszal már Kelenföldön is elkezdődik a
belsőépítés, amely a tervek szerint 2011.
decemberre fejeződik be. Valószínűleg a
Szent Gellért tér készül el a legkésőbb, itt
ugyanis csak azután kezdődhetnek el a
belső munkák, hogy az alagutat végigfúr-

ják a Keleti pályaudvarig. Erre a jelenlegi
határidő ez év vége, de információink szerint gyorsabban haladnak a szakemberek,
és már a nyár végére elérhetnek a fúrópajzsok a Baross térre. A Szent Gellért térnél
még a kijáratot is építik, és nem készült el
az a két alagutat összekötő vágány sem,
amely lehetővé teszi majd, hogy a metrószerelvények megforduljanak a Szent
Gellért térnél.
A budai oldalon nemcsak az állomásokon, hanem az alagutakban is tart a munka.
A két, jelenleg még henger alakú alagútcső

alját rövidesen elkezdik feltölteni betonnal,
hogy vízszintes alapra tudják lefektetni a
síneket. A betont különleges és igen bonyolult módon, csöveken fogják az állomásokról benyomni az alagutakba. Néhol több
mint ötszáz méter hosszú csőrendszert kell
kiépíteni. A síneket vasúton fogják vinni az
alagutakba, ehhez Kelenföldön egy rövid
iparvágányt is építenek a MÁV hálózata és
az épülő járműtelep között.
Közben február elején a Közbeszerzési
Döntőbizottság ötmillió forintra büntette

gékonyabb periódusa. A tinédzserkori
egészségnevelés jelentősége abban rejlik,
hogy ebben az életszakaszban alakulnak
ki azok a – gyakran káros – életvezetési
szokások, melyek akár egész további életünket végigkísérhetik. – Ezért lényeges,
hogy segítsünk megtalálni a helyes irányt
– jelentette ki az UPI munkatársa. Az uniós program keretében még négy egészségnap zajlott le különböző iskolákban,
a tapasztalatok szerint hasonlóan nagy
érdeklődés mellett.
T. D.

a beruházó DBR Metró Projektigazgatóságot, amiért pályáztatás nélkül meghoszszabbította a mérnöki feladatokat ellátó
Eurometró Kft. szerződését, amelyet még
1998-ban kötöttek. A hatóság egyben
megsemmisítette a döntést. Az Eurometró
a 4-es metró építésének szakmai lebonyolítója. Ez a cég ellenőrzi a terveket, ellátja
a műszaki ellenőri feladatokat, igazolja az
elvégzett munkát. A beruházó, a fővárosi tulajdonban lévő DBR Metró Projekt
Igazgatóság és a munkát végző cégek közötti szereplő, feladata elengedhetetlen.
Körülbelül százan dolgoznak a cégnél,
sokan közülük mérnökök. Azért akarták
meghosszabbítani az Eurometró szerződését, mert a metróépítkezés késése miatt
az eredeti még a munkálatok befejezése
előtt lejár. A Közbeszerzési Döntőbizottság szerint szabálytalan volt pályázat
nélkül meghosszabbítani a szerződést,
valamint a hatóság azt
is kifogásolta, hogy az új
szerződésben olyan munkákat is bevettek, amelyek
az előzőben is szerepeltek
már, így egyes folyamatokat kétszer is kifizetett
volna a főváros.
Emellett csúszik a
Kerületi Szabályozás Terv
Kelenföldet és Őrmezőt
érintő részének elfogadása, amely feltétele annak,
hogy a kelenföldi ideiglenes végállomás környékén
bármiféle munka elkezdődjön a felszínen. Újbuda
Önkormányzata már őszszel elfogadta a tervet, de
azt még a fővárosnak is
jóvá kell hagynia, ez leghamarabb a márciusi közgyűlésen történhet meg. Azért
késik a döntés, mert a jogszabály szerint
csak akkor lehet elfogadni a szabályozási
tervet, ha ahhoz az érintett befektetőkkel
megkötnek egy szerződést. Ebben kikötik,
hogy a vállalkozásnak milyen közfeladatokat kell elvégeznie cserébe azért, hogy a
szabályozási terv módosításával felértékelődik területük. Ezen szerződések aláírása
csúszik információink szerint.
(gianone)

Minden család számára nagy esemény,
amikor gyermekük iskolás lesz, egyúttal
nehéz feladat kiválasztani a kicsi képességeinek, érdeklődési körének leginkább
megfelelő intézményt. A gazdagréti Csíki-hegyek Utcai Általános Iskola ebben a
nem egyszerű döntésben próbál segítséget
nyújtani Iskola Hívogató című kalandtúrájával, ahol az óvodások játékos formában ismerkedhetnek meg az intézménynyel, illetve a leendő tanáraikkal.
– A nyílt napra látogató gyerekek
tőlünk kapják meg életük első bizonyítványát, amelybe az akadályok legyőzése
után mindig kapnak egy pecsétet. Ezek az
akadályok, feladatok egy-egy tantárgyhoz,
illetve tanteremhez kapcsolódnak, így többek között szelektív hulladékgyűjtésből,
számítógépes ismeretekből, színházi, illetve
tornatermi foglalkozásokból „kell teljesíteniük”. Ha mindegyiket megoldották, kapnak egy kis ajándékot, ami arra emlékezteti őket, hogy elvégezték a kalandtúrát. A
feladatok teljesítése közben természetesen
pihenhetnek is a gyerekek, sőt, ha nagyon
elfáradnak, akkor a csoki szökőkútból újra erőt meríthetnek a további akadályok
leküzdésére – fogalmazott az intézmény
igazgatója, Giricz János, aki hozzátette, idén
először intelligens tábla, valamint a foci- és
a kézilabdaosztály bemutatója is várja a kicsiket. A rendezvényen bármelyik óvodás
részt vehet, aki a 2010/2011-es tanévben
kezdi meg általános iskolai tanulmányait.
Az Iskola Hívogató programot március 6án 10 órakor rendezik a Csíki-hegyek Utcai
Általános Iskolában.
Kelemen Angelika

Az idejében
felismert
melldaganat
gyógyítható!
A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat. A XI. kerületben a 1115-ös, 1116-os, 1117-es
és 1119-es irányítószámmal jelzett
területen lakó 45–65 éves nők, akik
utolsó mammográfiás vizsgálata
óta letelt a két év, meghívólevelet
kapnak, amelyen szerepel, mikor
várják őket a Szent Imre Kórházban
(Tétényi út 12–16., tel.: 464-8788) vizsgálatra. Vegyen részt ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat térítésmentes.
INFORMÁCIÓ:

ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete, telefon: 465-3823
A LEHETŐSÉG ADOTT! ÉLJENEK VELE!

TISZTELT ÚJBUDAI LAKOSOK!
Kérjük, hogy adójuk 1%-ával támogassák alapítványunkat. A sikeres 2009. évi akciónkat ebben az
évben is szeretnénk megismételni, hogy minél több
nehéz sorsú kerületi gyermeket
támogathassunk.
Ehhez kérjük az Önök segítségét.
Gyermekekért XI Közhasznú Alapítvány
Adószám :182 644 16-1-43
Bankszámlaszám :11795009-20011301
Köszönettel: Surányi Ilona

A nők hete Újbudán
Újbuda Önkormányzata 2010. március 8–12. között második alkalommal szervezi meg nők napja alkalmából a nők hetét. Ezen a héten
az önkormányzat különleges módon ünnepli a kerületben élő hölgyeket. A március 8-át követő munkanapokon az önkormányzat női
dolgozóinak idén is rövidebb lesz a munkaideje, valamint egyéb ingyenes kikapcsolódásra is lehetőségük lesz. A kerületben élő hölgyek a
népszerű Hot Jazz Band zenekar koncertjén vehetnek részt, valamint
Vass Virág új könyvének dedikálása során az írónővel személyesen is
találkozhatnak. Az egyhetes programsorozathoz több kerületben élő
ismert művész, sportoló is csatlakozott.

KIEMELT PROGRAMOK:
MÁRCIUS 8. (HÉTFŐ)
17.00–18.00: a Hot Jazz Band élő koncertje
a nők tiszteletére. Helyszín: az Allee Váli utcai
bejáratánál a bevásárlóközpontban
MÁRCIUS 10. (SZERDA)
15.30–16.30: Vass Virág, az ELLE alapító főszerkesztője
dedikálja „Vulevu”c. könyvét. Helyszín:
Libri könyvesbolt, az Allee bevásárlóközpontban

MÉRTÉK ÉS ÉRTÉK
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Mit mond a statisztika a XI. kerületről?

Magyarország hatodik legnagyobb városa
Budapesten Újbudán laknak a legtöbben, és a gazdasági adatokat tekintve
az átlagnál jóval fejlettebb kerület.
Sokan vannak ugyanakkor a nyugdíjasok és viszonylag kevés a gyerek.
Újbudán található a legtöbb gyógyszertár a fővárosban, viszont az átlagnál kevesebb a vendéglátóhely. Sokat
dolgoznak a kerületi orvosok, a kerületi lakások alapterülete pedig átlagosan
65 négyzetméter – mindez Budapest
legfrissebb, decemberben megjelent
statisztikai évkönyvéből derül ki.

mint a budapesti átlag, de messze elmarad a belvárosi kerületek zsúfoltságától.
Az idősebbek, a 60 év felettiek vannak a
legtöbben, de majdnem ugyanannyian
élnek itt 30 és 50 év közöttiek. Gyerek viszont kevesebb van Újbudán, mint a budapesti átlag. Ha külön vesszük a férfiakat
és a nőket, akkor látható, hogy míg a 14
évesnél fiatalabbak között néhány százalékkal több a fiú, addig az időseknél már
ötödannyival több a nő. Ez megfelel az
országos átlagnak: a nők ugyanis általában tovább élnek. A kerületben több mint

Továbbra is Magyarország hatodik legnagyobb „városa” Újbuda, ahol több mint
139 ezren élnek. A XI. kerületben laknak
a legtöbben Budapest, Debrecen, Miskolc,
Szeged és Pécs után, többen mint például Győrött vagy Nyíregyházán. Ugyanakkor 35 ezerrel kevesebben élnek most
Újbudán, mint 1990-ben. A lakosság szá-

2005 óta a népesség ismét
növekszik: 2008-ban ezerötszázan költöztek a kerületbe

Zöld területekben dobogósak vagyunk

ma 2005-ig fokozatosan csökkent, azóta
azonban újra gyarapszik a kerület – derül
ki a decemberben megjelent Budapesti
Statisztikai Évkönyvből, amely a 2008-as
adatokat tartalmazza. A vaskos adathalmazból kigyűjtöttük ki az Újbudára vonatkozó fontosabb számokat, egy részüket
összevetettük a budapesti átlaggal, valamint korábbi évek adataival.
A XI. kerületben
valamivel nagyobb
a népsűrűség,

kétszer annyi házasságot kötöttek, mint
amennyi válás volt, ugyanakkor körülbelül 16 százalékkal többen haltak meg,
mint amennyien születtek. Ez ugyanakkor még mindig kevésbé rossz, mint a fővárosi összesített adat, tehát elmondható,
hogy az átlagosnál kisebb a természetes
fogyás a XI. kerületben. És hogy ennek
ellenére mégis növekszik a népesség, az
a bevándorlásnak köszönhető: 2008-ban
több mint ezerötszázan költöztek a kerületbe, majdnem annyian, mint ahányan
itt születtek. A többség Budapesten kívülről érkezett Újbudára.
A fejlettséget leginkább a GDP-vel,
a bruttó hazai termékkel szokták jelölni,
ezt azonban kerületi bontásban nem lehet
kiszámolni. Így ehelyett legtöbbször az
egy főre jutó személyijövedelemadó-alapot veszik figyelembe a szakemberek. Ez
alapján Újbuda a főváros negyedik leg-

Újbuda ma Budapest negyedik legfejlettebb kerülete,
lakói évi 150 ezer forinttal
több jövedelemadót fizetnek, mint a fővárosi átlag
fejlettebb kerülete, 2008-ban egy lakosra
majdnem hárommillió forint jutott, ha a
bejelentett bruttó jövedelmet nézzük. A
kerületben ezer lakosból 444-en fizetnek
személyi jövedelemadót, ami nagyjából
megfelel a budapesti átlagnak. Azonban
az adó mértéke már jóval magasabb volt
az átlagosnál, egy kerületi lakos 800 ezer
forint személyi jövedelemadót fizetett
be 2008-ban, míg a fővárosi átlag ennél majdnem 150 ezerrel kevesebb.
A számokból kiolvasható, hogy az
Újbudán élők a jobban keresők közé tartoznak, már a bevallott és
el nem titkolt jövedelmeket

tekintve. A munkanélküliek arányát vizsgálva is jól áll a XI. kerület: ezer lakosra tíz
álláskereső jut, ez csak
kétharmada a budapesti
átlagnak. A pályakezdőknél pedig még kedvezőbb az arány, mindössze a fővárosi fele.
Az
átlagnál
több nyugdíjas lakik
Újbudán, elsősorban a
belső városrészekben
élnek sokan. A kerületben ezer emberből több
mint háromszáz nyugdíjas. Az ő nyugellátásuk havonta nyolcezer
forinttal magasabb a
fővárosi átlagnál, átlagosan havonta 106 ezer
forinthoz jut egy XI. kerületi nyugdíjas.
Újbudán van a legtöbb lakás Budapesten,
2009 elején összesen 73
és fél ezer volt, ez a teljes fővárosi lakásállomány nyolc és fél százaléka. Ennek majdnem fele kétszobás, de
viszonylag sok a háromszobás is. Ezután
következnek az egyszobásak, míg a négyvagy még annál is többszobás lakásból van a
legkevesebb. 2008-ban 350 új lakást adtak át

Az újbudai nyugdíjak
8000 forinttal magasabbak
a budapesti átlagnál
Újbudán, 50-nel kevesebbet, mint 2007-ben,
és csak negyedannyit, mint 2006-ban. A tavalyi adatokat még nem dolgozták fel a statisztikai hivatalnál, de valószínűleg a válság
miatt tovább csökkent a lakásépítési kedv.
Az újonnan épülő lakásoknak több mint fele
kétszobás, így tovább erősödik ezek „fölénye” a kerületben. A 2008-ban elkészült lakások alapterülete átlagosan 65 négyzetméter volt, ez majdnem annyi, mint a fővárosi
átlag. A kivitelezést nagyrészt vállalkozások
végezték, saját magának csak a kerületiek
ötöde épített lakást vagy házat. Ez az adat is
szinte teljesen megegyezik a budapestivel.
Ha nemcsak az építőipart, hanem az
összes vállalkozást vizsgáljuk, akkor a sta-

A kerületben 30 ezer
vállakozás működik. Az
átlagnál jóval több orvosunk
és gyógyszertárunk, de
kevesebb vendéglőnk van.
tisztikai adatok szerint a fővárosban a XI.
kerületben van a legtöbb vállalkozás, több
mint harmincezer. Jelentős részük gazdasági szolgáltatással foglalkozik, de több ezer
kereskedelmi cég is működik Újbudán. Ha
az egy lakosra jutó adatokat vizsgáljuk,
akkor is a budapesti átlag fölötti a vállalkozások száma a kerületben, de már nem
a legmagasabb. A kerületi kiskereskedelmi
üzletek többsége élelmiszerbolt, de elég sok
könyvvel, újsággal és papírral foglalkozó
üzlet is van. Kerületünkben található a legtöbb gyógyszertár, a 35 patikára szüksége
is van a 139 ezer lakosnak.

Újbudán a budapesti átlaghoz képest több
háziorvos működik a lakosság számará-

Bölcsődéből azonban kerültünkben is hiány van, ez országos probléma. Újbudán
száz férőhelyre száztíz kisgyerek jut, azaz
túlzsúfoltak a kerület bölcsődéi, de még
így is a fővárosi átlag alatti a telítettség. Egy
gondozónő öt kicsivel foglalkozik, ugyanez jellemző Budapest legtöbb kerületében.
Óvodába majdnem négyezren járnak a
kerületből, ami önmagában magas szám,

Bölcsőde, óvoda kevés van,
de a zöld területek, parkok
tekintetében Budapesten
a harmadikok vagyunk

Újbudán ezer emberből több mint háromszázan nyugdíjasok
nyát tekintve, de többet is dolgoznak.
Egy doktor évente átlagosan több mint
nyolcezerszer találkozik beteggel, ez azt
jelenti, hogy egy munkanap alatt nagyjából harmincöt embert lát el. Ez körülbelül
tíz százalékkal magasabb az átlagosnál.
Házi gyermekorvos nincs ennyire sok a

de ha a lakosság arányához viszonyítjuk,
akkor már valamivel a fővárosi átlag alatt
van. Ugyanez igaz az általános és a középiskolákra is. Ehhez persze hozzá kell tenni, hogy sokan más kerületekbe járatják
a gyereküket, és korábban már szó volt
arról, hogy Újbudán a fővárosi átlaghoz
viszonyítva amúgy is kevesebb a gyerek.
A művelődést négy könyvtár szolgálja, ahova több mint 13 ezren járnak, hogy
olvassák és kölcsönözzék az ott található
195 ezer könyvet. Ebben dobogós helyen
áll Újbuda, csak a VIII. és III. kerület előzi
meg, de mivel Józsefvárosban van Budapest központi könyvtára, így ott természetes a sok olvasó. Színházak és mozik terén
viszont nem áll jól a
kerület: három helyi
színházba látogathatnak el a lakók.
Igaz, csak a budai
kerületeket tekintve
ez már jónak számít.
Ezenkívül néhány
kortárs művészeti
központ (például a
Tranzit) szolgálja a
szórakozni vágyókat. Mozi az elmúlt
években nem működött Újbudán,
a novemberben
megnyílt Allee-ban
azonban van egy 13
termes filmszínház.

Itt van a legtöbb lakás Budapesten, összesen 73 és fél ezer

Újbuda lakossága korcsoportonként (2009, KSH)

 0–14 éves
 15–29 éves
 30–49 éves
 50–59 éves
 60 éves és idősebb

kerületben, csak annyi, mint a fővárosi
átlag. Nincsenek is annyira túlterhelve,
egy munkanapon átlagosan 19 gyerek keresi fel orvosát. A XI. kerületben működő
kórházakban a beavatkozások tizede csak
egynapos, azaz a páciensnek nem kell befeküdnie. A hosszabb ideig kezelt betegeket az újbudai kórházakból átlagosan öt
nap után engedik haza, a kórházi ágyak
kihasználtsága nyolcvanszázalékos, tehát
nincs nagyon nagy zsúfoltság.

Az átlagosnál kevesebb a vendéglátóhely
a kerületben: ezer lakosra csak öt jut. Valamivel több mint 450 az étterem és cukrászda, emellett pedig 59 bár és borozó
várja a kerületi látogatókat. Zöld terület
viszont sok van Újbudán, ebben a harmadik helyezett a fővárosban. Ráadásul a
zöld területek túlnyomó része gondozott,
így várja a kikapcsolódni vágyó XI. kerületi lakosokat.
Gianone Péter

Megérkezett
az új Kia
7 év garancia
minden Kia modellre

Kia cee’d L facelift
már 3 129 000 Ft-tól klímával
Üzemanyag fogyasztás (kombinált): 4,7–7,0 l/100 km CO2 kibocsátás
(kombinált): 124–164 g/km. * 7 év/150 000 km teljes körű garancia. Érvényes az EU tagállamokra (+Norvégia, Svájc, Izland, Gibraltár.) Részletekről
érdeklődjön márkakereskedésünkben. A képek illusztrációk.

PAPPAS AUTO MAGYARORSZÁG KFT.
1117 Budapest, Hunyadi János út 6.
Telefon: 06-20/419-8413, e-mail: krisztian.toth@pappas.hu

www.pappas.hu
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Bővül a térfigyelőrendszer
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Peres ügyekben is dönthetnek a felvételek

Gyors elfogás
Több kamera,
a technika segítségével
és központosított felügyelet
Hamarosan 15 kamerával bővül
Újbuda térfigyelőrendszere, és ezzel
újabb területeket ellenőrizhetnek
folyamatosan a Fraknó utcai Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Centrumból
a rendőrök, illetve a közterület-felügyelők.

lyamatos közterületi jelenlétét, amit a
térfigyelőközpont, a KBC diszpécserközpont és a rendőrség ügyeletén szolgálatot
teljesítő kollégák szünet nélküli szolgálat
ellátásával, illetve a rögzített képek visszakereshetőségével tudunk elérni, és mindez
kiegészül egy gyorsreagáló gépkocsizó járőrszolgálattal
– mondta a térfigyelő-

ra az emberekre figyelnek, akik másokat
inzultálhatnak.
Azt, hogy egy kerületben hány kamera alkot teljes lefedettségű rendszert, kézzelfogható szempontok alapján, szinte

Korábban két térfigyelőközpont működött
Újbudán: a Bercsényi, illetve a Cirmos utcai bázisról analóg rendszerű
kamerák figyelték a
közterületeket.
Újbuda Önkormá nyzata ezeket
a központok at eg yesítette, amikor
létrehozta a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Centrumot
(KBC) és modernizálta a
térfigyelőrendszert. Jelenleg 33 digitális kamera képe
IP alapon érkezik a központba, és pásztázza a kerület közterületeket. A fejlesztés második fázisában 15 új kamerát
helyeznek el.
A kamerá kat
ügyeleti rendszerben
– a nap 24
órájában
ÚJBUDA TÉRFIGYELŐRENDSZERE
– két-három rendőr,
illetve közterületfelügyelő figyeli, és mivel a képanyagot folyamatosan rögzítik, a
megfigyelt területeken történt események bármikor
visszakereshetők.
Azt, hogy ki dolgozhat a kameJELMAGYARÁZAT
rák képét fogadó
Meglévő kamerák
központban és ki
Kameracsere – helyben
rögzítheti a felvéKameracsere – új helyszín
teleket, törvény
Tervezett kamerák
szabályozza:
kizárólag rendőrök és közterendszerről a hajszálpontosan meg lehet határozni. Firület-felügyelők
köz ter ü let-fel- gyelembe kell venni, hogy az egyes városrendel keznek
ügyelet igazga- részek, illetve területek milyen sűrűn lailyen jogosíttója. Kovács Sán- kottak, mekkora a beépítetlen részek arávánnyal. A 33
dor a szakmai szempontok nya, és hogy mennyire fertőzött az adott
kamerát minimum három havonta tisz- között megemlítette azt is, hogy akik a kerület. Mindezek alapján Kovács Sándor
títják és ellenőrzik műszakilag. Március térfigyelőközpontban dolgoznak, ponto- szerint Újbudán 120 kamera jelenléte lenelsejétől ezt a feladatot is a KBC látja el.
san tudják, mely területeken, mely idő- ne ideális. Márciusban összesen 48 pon– Az egész rendszer alapfilozófiája, pontban, mire kell figyelni. Így például, ha ton működnek majd a térfigyelőrendszer
hogy Újbuda területén szakmailag meg- egy megállóba villamos érkezik, a zsebtol- kamerái, és a közeljövőben további fejleszalapozott feltételek mellett biztosítsuk a vajokra koncentrálnak, a parkolókban az tésre és bővítésre van kilátás.
B. A.
közbiztonságért felelős szervezetek fo- autók feltörésére, a parkokban pedig azok-

folytatás az első oldalról
Az egyik ilyen eset – amely az országos sajtót is bejárta – az a fegyveres támadás volt,
amelyet a Fadrusz utcai éjjel-nappaliban
követett el egy ismeretlen tettes. A férfi harisnyával az arcán, kapucnival a fején tért
be a közértbe, majd a bevételt követelte,
a dolgozók azonban úgy döntöttek,
inkább ellenállnak. Az egyik nekirontott, míg a másik sörösüveggel dobálta meg. A rabló megijedt, és három lövést adott
le gázpisztolyával (ami
szerencsére senkit nem
talált el), majd üres
kézzel távozott. Az
eladók rögtön értesítették a rendőrséget, pontos
személyleírást
adtak a tettesről, a térfigyelőknél ülő
rendőrök pedig azonnal
átvizsgálták a
környék utcáit.
A kameráknak
há la röv idesen
megtalálták a férfit,
így a nyomozók pontosan 21 perccel a támadás
után el is fogták az elkövetőt, akinek annyi ideje sem
maradt, hogy a harisnyától és
a fegyvertől megszabaduljon.
A térfigyelő-kamerák felvételei azonban nemcsak
bűncselekmények, hanem egyéb
szabály-, illetve jogsértések elkövetésekor is igen hasznosak. Egy ilyen
felvétel nagy segítséget nyújthat a
közlekedési baleseteknél is, hiszen
kiderülhet, ki hibázott, ki hogyan viselkedett és közlekedett. A felvételeket
peres ügyeknél tárgyi bizonyítékként
is felhasználják, de az már független

Dr. Balázs Norbert rendőrkapitány

bírói döntés, hogy elfogadja-e terhelő, vagy
éppen mentő bizonyítékként.
– Az országban elsőként a Józsefvárosban építettek ki komplex
térfigyelőrendszert, a prostitúció és a szervezett bűnözés felszámolása érdekében.
Akkor még újdonság volt ez a fajta bizonyíték, a bíróság nem is volt felkészülve
rá. Sem videolejátszó, sem televízió nem
volt a tárgyalótermekben. Most már minden esetben jelezzük, ha van ilyen bűnjel,
így a bírók fel tudnak készülni arra, hogy
lejátsszák a felvételt a tárgyaláson – fogalmazott a rendőrkapitány. Az adatvédelmi
aggodalmakkal kapcsolatban megnyugtatásul elmondta: csak néhány embernek
van hozzáférése a felvételekhez, amelyeket öt nap után törölnek. Kizárólag olyan
esetben másolják ki DVD-re, mikor bűncselekmény megoldásához, bizonyításához kell azokat felhasználni. Ezt a felvételt
pedig addig tárolják, amíg az eljárás jogerősen be nem fejeződik.
K. A.
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73 milliós EU-s támogatás a hatékony oktatásért

Lángész Program középiskolásoknak

Egységes szellemben az óvodától az iskola végéig

Kezdetben minden gyerek
érdeklődik a fizika iránt

A 2000-ben elvégzett kompetencia alapú
mérések eredményei döbbentették rá először a szakembereket arra, hogy a 15 éves
korosztály mintegy 20 százaléka súlyos
olvasási és matematikai nehézségekkel
küzd. Ugyancsak évek óta elégedetlenek
a munkaadók az oktatásból a munkaerőpiacra kilépők felkészültségével. Mindezek
a negatív jelzések, illetve a hazai mérések
is a szakterület korszerűsítését sürgették.
A Társadalmi Megújulás Operatív
Program (TÁMOP) keretei között lehetőség nyílik olyan integrált pedagógiai
rendszerek kimunkálására, amelyek
alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci
alkalmazkodás, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek
fejlesztése és kompetencia alapú oktatás
elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben. A pályázat további célja, hogy a
regionális operatív programokban megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket
összekapcsolja a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel, annak
érdekében, hogy azok egymás hatásait

Ügynökség által kiírt „Kompetencia alapú
Oktatás Innovatív Intézményekben” című
európai uniós pályázat, amelyen 73 millió
forintot nyert el az Önkormányzat.
A tender szakmai tartalmát a Bethlen
Gábor Általános Iskola és Újreál Gimná-

iben egységes nézeteket valló, pedagógiai
gyakorlatukat is egymásra építő, korszerű
módszereket alkalmazó intézményhálózatot alakítson ki és működtessen. Cél,
hogy a gyermekek biztos erkölcsi értékrenddel, kellő érzelmi intelligenciával rendelkezzenek, képesek legyenek a kreatív
életvezetésre, tanulásra és eredményesen
illeszkedjenek be a társadalomba. Ehhez
nyújtott segítséget a Nemzeti Fejlesztési

zium, valamint a telephelyein működő
intézmények: a Kincskereső Tagiskola a
Keveháza Utcai Általános Iskola, valamint
a Keveháza Utcai Óvoda és a Palánták
Óvoda pedagógusai készítették el, akik a
program a megvalósításban is közreműködnek. A tanterv kiemelt része a digitális
tartalmak és taneszközök napi használata,
és a digitális készségek fejlesztése is.
K. A.

Küzdelem a szellemi szemét ellen

Társadalommérgezés és kulturális szegénység
Vajon mit jelent a kulturális szegénység? Nem jut pénz kultúrára, vagy
egyszerűen szegényes a kulturális életünk? Mindkét értelmezés szóba került
a TEMI Fővárosi Művelődési Ház közművelődési szakmai konferenciáján.
A konferencia célja nemcsak a problémafelvetés volt, hanem a megoldási javaslatok
feltérképezése is. Így mutatkozhattak be
olyan programok, amelyek valamilyen
kulturális missziót valósítanak meg például a kortárs zeneművészet népszerűsítése,
vagy a leszakadó rétegek oktatása terü-

Tudományos előadások, interaktív
foglalkozások, igazi kísérletek, filmvetítések és játékos vetélkedők – ezek
közül a programok közül válogathattak a diákok a Tudománynapon,
melyet ebben az évben huszonöt
középiskolában rendeznek meg. A
Lángész Program arra vállalkozik,
hogy közelebb hozza a fiatalokhoz a
természettudományok világát, sőt, a
szervezők már a jövő tudósait is keresik a padsorokban.

Stefler Balázs

erősítve, egységesen járuljanak hozzá az
oktatás minőségének javulásához.
Újbuda Önkormányzata már évek óta
fontos feladatának érzi, hogy az óvodától a
tankötelezettség végéig a gyermeket „kézről kézre adva”, a nevelés-oktatás alapelve-

Korszerű oktatási módszerek meghonosítására nyert 73 millió forint támogatást Újbuda Önkormányzata uniós
pályázaton. A program szerint az óvodától az iskoláskor végéig egységes
szellemű lesz a tanítás.

letén. Az előadók között volt Jankovics
Marcell rajzfilmrendező és művelődéstörténész, aki szerint egyre katasztrofálisabb, hogy sokan nem vesznek magukhoz semmilyen kulturális információt,
hogy a könyvesboltokban egyre több a
lézengő és egyre kevesebb a vásárló, hogy
az emberek könyvek helyett televíziókészülékekre költenek. Az egyebek mellett
Az ember tragédiáját és a János Vitézt is
rajzfilmben elmesélő rendező szerint az
oktatásban kell olyan áttörést elérni, ami
a kultúrát természetes szükségletévé teszi
a társadalomnak.

Dr. Koncz Gábor egyetemi magántanár,
főiskolai tanár, a Magyar Kultúra Alapítvány igazgatója egy másik aspektusból világította meg a kérdést, szerinte
ugyanis egy nagytakarítással kellene
kezdeni a kulturális elszegényedés megfékezését. Úgy véli, a szó szerint értendő
szemét ellepi az utcákat, a kultúra helyett
jelenlévő „szellemi szemét” pedig mérgezi a társadalmat. Amíg ezek jelen vannak Magyarországon, addig a kultúra,
a nyelv, a hagyományok visszafejlődése
nem állítható meg.
B. A.

A sok szempontból hiánypótló kezdeményezés olyan partnerek részvételével
valósul meg, mint a Magyar Tudományos
Akadémia legnagyobb kutatóintézete,
a Kémiai Kutatóközpont, az akadémiai
professzorokat és tudománykommunikátorokat tömörítő Tudástársadalom Alapítvány, valamint a Pro Scientia Aranyérmesek Társasága, amely az egyetemek,
főiskolák diákköreiből kikerülő legtehetségesebb fiatalokat egyesíti.
Az év elején uniós támogatással indult Lángész Programban tehát a legpallérozottabb elmék fogtak össze annak
érdekében, hogy a tudomány érdekességeit, új eredményeit, vagy akár kétségeit
kézzelfogható, átélhető élményként mutassák be a középiskolásoknak. – Az volt
a célunk, hogy ne az akadémián várjuk,
hogy a fiatalok jöjjenek be hozzánk érdeklődni, hanem mi menjünk el oda, ahol a
mindennapjaikat töltik, és mutassuk be
hiteles tudósok közvetítésével, miért izgalmas természettudományokkal foglalkozni
– árulja el a programindító ötletet Fábri
György, a rendezvénysorozatot koordináló Tudástársadalom Alapítvány szakmai
igazgatója.
Az újító gondolat azért is kapott jelentős támogatást, mert a kiváló hazai tudományos műhelyek és a nemzetközileg is
komoly eredmények ellenére a diákok körében ma is általános a reálszakoktól való
idegenkedés, ebből fakadóan pedig a magyarok természettudományos műveltsége
is alacsony szintű. – Annak idején a Min-

dentudás Egyetemével hasonló küldetést
vettünk a vállunkra, most azonban még nagyobb a feladatunk. A mérsékelt tudományos érdeklődés nem csupán az oktatásban
probléma, de az ország versenyképességére,
nemzetgazdasági teljesítményére is negatív
hatással lehet – figyelmeztet a filozófiai tudományok kandidátusa, Fábri György.
Ebben az évben huszonöt középiskolában összesen negyven alkalommal tartanak majd a Tudománynapokat, melyek
során a legnevesebb egyetemek és kutatóközpontok professzorai vezetik be a diákokat a biológia, fizika és kémia világába.
Ahhoz azonban, hogy mindez a tizenévesek számára is közérthető legyen, egészen
más oktatási módszer szükséges.
– Tudósaink előzetes egyeztetés alapján
úgy fogalmazták meg előadásaikat, hogy
azok a diákok által ismert tantárgyakhoz
és kézzelfogható élményekhez kapcsolódjanak. Így mindennapi dolgokról derül
ki számukra, hogy mi benne a tudomány
– tette hozzá az oktató. A tanulók egyebek
mellett az evolúcióról, a fenntartható fejlődésről vagy a hangok fizikájáról hallgathattak előadásokat, de megismerhették a jövő
haditechnikáit, biológiai, kémiai kísérleteket végezhettek, sőt, a nanotechnológia
legújabb fejleményeiről is gyakorlati bemutatót szerveznek számukra.
Első hallásra talán meglepő, de a
Lángész Program már az óvodákban is
megjelent, a TudományCseppek kísérleti
kezdeményezés ugyanis a legkisebbek fejébe igyekszik játékos formában beszivárogtatni az alapvető fizikai jelenségekről
összegyűjtött tudást. A szervezők nem
titkolt célja ráadásul az is, hogy az iskolapadokból előbukkanó ragyogó tudományos elméket felfedezze, és a sikeres jövő
felé terelgesse. – Be kell vallanom, meglepődtünk a hatalmas érdeklődés láttán, hiszen általában a média sem a tudományos
eredményektől hangos. De aztán eszembe jutott Szabó Gábor akadémikus bölcs
megjegyzése: kezdetben minden gyerek
érdeklődik a fizika iránt, csak kinevelik
belőlük – jegyezte meg a tudós.
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Ajánlószelvényéért szívesen házhoz megyünk,
kérjük hívja az alábbi telefonszámok egyikét:
06-20-513-0562
06-20-212-8342
Ajánlószelvényét továbbá leadhatja személyesen
vagy postán az alábbi címeken:
Antall József Alapítvány
(1114 Bartók Béla út 61.)
Tető Galéria (1115 Ecsed utca 13.)
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A Munkáspárt Hajdu László rocklegendákkal
a kisemberekre nyitotta kampányát
koncentrál

pozitívan éli meg a kerület elmúlt éveit,
jó eredményekért szurkolnak a kerületi
MSZP jelölteknek, de természetesen megjelennek a kritikusok és a polgármestertől
egyéni segítséget kérők is – mondta végül.
dr. Józsa István (17. vk.) az őrmezői
buszmegállóban felállított standjánál találkozott a 17-es számú választókerület
lakóival. Józsa arról beszélt, nemcsak a dinamikusan fejlődő kerület, de a pénzügyi
mutatók okán sem kell szégyenkezniük.
Szabó Vilmos (15. vk.) hagyományosan a Fehérvári úti vásárcsarnoknál találkozik körzete választóival.
Mindhárom újbudai MSZP-s jelölt
már a hét elején összegyűjtött, és leadott
ezer-ezer ajánlást, de azóta is folyamatosan gyűlnek a cédulák, és a szelvényeket
továbbra is várják a párt irodáiba, vagy az
önkénteseknek is átadhatóak.


kapjon. A 15. választókerület munkáspárti jelölje, Farkas Ferenc azt mondta, megítélésük szerint a Munkáspárt az egyetlen
baloldali párt Magyarországon. Azt is
kijelentette, azért kell leváltani a jelenlegi
kormányt, hogy megszűnjön az országban az emberek kizsákmányolása és a
nemzeti vagyon eltékozlása. Ehhez kérjük
a választók támogatását, tette hozzá Farkas Ferenc.
Novák György 16. választókerületi
jelölt szerint ma a legnagyobb probléma
a munkanélküliség elhatalmasodása, valamint az, hogy a foglalkoztatottak méltánytalan jövedelmekből kénytelenek
megélni. A jelölt hozzátette, azt szeretnék
elérni, hogy ne keressen senki 1 milliónál
többet mindaddig, amíg a minimálbér
nem emelkedik meg jelentős mértékben.
Novák György kijelentette, a Munkáspárt
munkahelyeket akar teremteni, elfogadható béreket és kiegyensúlyozottabb bérviszonyokat kíván kiharcolni.
Benyovszky Gábor 17. választókerületi
jelölt azt állította, mivel a jelenlegi parlamenti pártok különböző tőkéscsoportokat
képviselnek, a választások után a hatalmat
átvevő másik nagypárttól ugyanarra számíthatunk, mint eddig, csak máshol lesznek a hangsúlyok. – A munkáspárti gondolkodás azt jelenti, hogy a kisemberekkel
szeretnénk törődni, még ha kisebbségben
leszünk is az országgyűlésben. 

Dömök Viktória

Változást Újbudán!

A Fidesz–KDNP Budapest 16. választókerületében dr. Simicskó Istvánt indítja képviselőjelöltnek. Alább a Nemzetbiztonsági
Bizottság jelenlegi elnökének bemutatkozását közöljük:
„Dr. Simicskó István vagyok. A Fidesz–KDNP jelöltjeként indulok azért,
hogy Kelenföld és Albertfalva, azaz a 16.
választókerület országgyűlési képviselője
legyek.
Kivételes körülmények között készülök erre a választásra, hiszen dr. Orbán

Anita, a Fidesz–KDNP eddigi jelöltje
személyes, egészségi okokból nem tudja
vállalni a megmérettetést. Átveszem tőle a
stafétabotot.
Kettőzött erővel fogok küzdeni azért,
hogy a városnak ez a része se maradjon ki
a változásból. Mert változás kell, változtatnunk kell.
Jómagam kétgyermekes budai családapa vagyok, aki jogász és közgazdász
végzettséggel rendelkezik. 1991 óta veszek
részt a politikában a Fidesz és a KDNP színeiben. 1998 óta, azaz tizenkét éve vagyok
országgyűlési képviselő.
Az Orbán-kormány idején a Miniszterelnöki Hivatalban politikai államtitkárként a nemzetbiztonsági szolgálatokért feleltem. Jelenleg az Országgyűlés
Nemzetbiztonsági Bizottságának elnöke
vagyok. Ezenkívül számos szakterületen
dolgoztam a Parlamentben, főleg honvédelmi, biztonságpolitikai és mentelmi kérdésekkel foglalkoztam.
A következő hetekben fogom összeállítani a legfontosabb ügyek listáját. Járni
fogom Kelenföldet és Albertfalvát, hogy
minél teljesebb legyen a kép. Úgy vélem,
több emberséggel, szívvel kell folytatni a
60+ programot, a nyugdíjasoknak még
nagyobb támogatásra van szükségük.
Kérem, segítsen azzal, hogy eljuttatja hozzám kérdéseit, javaslatait.


A frissen alakult Torgyán–Kisgazda-Koalíció a Gazdagréti Közösségi Házban mutatta be jelöltjeit. Torgyán József szerint a
munkanélküliségtől és gazdasági hiánytól
sújtott országot a hazai ipar és mezőgazdaság felélesztése menthetné meg.
A párt elnöke arról is beszélt, valóban szükség van az egymillió munkahely
megteremtésére, arra azonban kevesen
emlékeznek, hogy a rendszerváltás után
ezek a munkahelyek az agráriumból tűntek el. Ez az egymillió ember ma nem értéket termel, hanem segélyezetté vált, tette
hozzá. Torgyán József szerint egy év alatt
200 ezer munkahelyet lehetne teremteni
az iparban, alkotmánymódosítással pedig
meg kell tiltani, hogy a magyar katonákat külföldi szolgálatra küldjék, ehelyett

Leadták a szükséges számú ajánlószelvényeket az újbudai jelöltek. A szükségesnél jóval több, jelöltenként 1000
ajánlószelvényt adott le első körben
Józsa István, Molnár Gyula és Szabó
Vilmos, az MSZP képviselőjelöltjei.

Dömök Viktória

  

szerint a multinacionális érdekek helyett
a nemzeti érdekeket helyeznék előtérbe, a
kormányzás pedig egy Szent Korona tanon alapuló alkotmány mentén folyna.
- Nem kíméljük a tabutémákat sem:
többek közt a multik és a bankok igazságosabb megadóztatása, a privatizáció és
az államadósság felülvizsgálata teremthet
forrást a radikális változások eléréséhez mondta el a jobbikos jelölt.


LMP: Kopogtatócédula-gyűjtés
Gazdagréten
„10 napja önkéntesekkel járjuk a házakat, és
napokon belül Őrmezőre és a választókerület többi részére is eljutunk. Lassabban megy,
mint gondoltam: a legtöbb házban már jártak előttünk. Gondjaink azzal is összefüggnek, hogy az LMP-nek nincsenek irodái,
nem tudunk sok pénzt költeni reklámra.
Nem gyűlt még össze a 750 cédula,
de nem adjuk fel, hisz minden nap egyre több cédula jön össze. Tapasztalatnak
sem utolsó a gyűjtés. Míg egy hölgy aláírja a papírt, ura azzal biztat, hogy kutyája
iziben felfal. De jobb élményekben is van
részem. Egy asszony kedvenc állatom, egy
kecses sziámi macska társaságában tölti ki
a szelvényt. Azt is jó hallani, ha valaki arról szól, hogy munkahelyén tízből négyen
már eldöntötték, hogy az LMP-re szavaz-

nak. Azt viszont nehéz megemészteni,
hogy sokan még a cédulájukat sem adják
oda senkinek, mert elegük van a politikából. Elkeseredésüket látva megerősödik az
emberben az elhatározás, kell valamit tenni azért, hogy más legyen a politika.
Ha sokan így gondoljuk, sikerül majd
lomtárba küldenünk az árokásós politizálást, és elkezdhetjük rendezni végre közös
dolgainkat.”
Bajomi Iván, LMP
(a 17. választókörzet jelöltje)
Van alternatívája a parlamenti pártoknak!
http://lehetmas.hu/
Gajárszki Áron 30/988-2626
KC küldéshez postacím: LMP iroda
1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 37.

Torgyán: a termelésben van a kiút

Novák Előd
elszámoltatást hirdet
A Jobbik Magyarországért Mozgalom 17.
választókerületi jelöltje, Novák Előd lakossági fórumot szervezett az Őrmezei
Közösségi Házba, ahol Pősze Lajos, a párt
szakpolitikai igazgatója is előadást tartott.
A Jobbik alelnöki posztját is betöltő Novák
a jelenlegi politikai elit teljes elszámoltatását ígéri választóinak.
A lakossági fórumon Novák Előd a
Jobbik önmeghatározásával kezdte beszédét. Az MSZP szerint a Fidesz, a Fidesz
szerint pedig az MSZP teremtményei vagyunk, hogy gyengítsük a nagy pártok
esélyeit. Ez természetesen nem igaz - jelentette ki a jelölt. Novák Előd elmondta,
a Jobbik a Jobboldali Ifjúsági Közösségből
nőtte ki magát, amely nemzeti érzelmű
egyetemistákat tömörített. A párt több
tagja a Fidesz, az MDF és a MIÉP táborából vált ki, mert csalódott annak elképzeléseiben. A Jobbik azonban nem tekinti
tagjait politikusnak - tette hozzá. Novák
később azt állította, az MSZP távolról sem
nevezhető baloldali pártnak, hiszen az érzéketlen a szociális problémák iránt.
Novák Előd közölte: az új erő egy komoly, 88 oldalas szakmai programot dolgozott ki 22 kabinetben, több száz szakértő bevonásával. A Jobbik elképzelései

Újbudán egyetlen független indulóként
Hajdu László is megkezdte kampányát
az országgyűlési választásokon elnyerhető képviselői mandátumért. A politikus
Németh „Nyiba” László zenész segítségével már a második sikeres zenei kiállítást
szervezi Gazdagréten.
– Egy kampányra felkészülni mindig
nehéz, különösen, ha az ember párt nélkül, függetlenként próbálja megmérettetni
magát – nyilatkozott Hajdu László. – Elsősorban azokat az eredményeket szeretném
a választók elé tárni, amelyeket az elmúlt
három évben önkormányzati képviselőként elértem a körzetemben. A legtöbben
arról ismernek, hogy a környezetvédelmi
fejlesztésekért, a zöldebb Újbudáért igyekszem minden tőlem telhetőt megtenni
– tette hozzá Hajdu. A független képviselő
azt is elmondta, Németh „Nyiba” Sándor
zeneszerzővel először az Illés együttes kiállítását szervezték együtt, a nagy sikerre
való tekintettel most újra összefogtak, és
emléket állítottak a hazai rockzene legnagyobb alakjainak. 

Utcai kampányt folytatnak az MSZP
újbudai jelöltjei. Lakossági és pártfórumok, szónoklatok helyett a szocialisták a közvetlen, beszélgetős kampányt
részesítik előnyben. Ennek jegyében
Újbuda forgalmasabb közterületein
a jelöltekkel közvetlenül is lehet találkozni. Molnár Gyula elsősorban a
Vahot utcai piacon, a Kelenföldi városközpontnál és az albertfalvi Profi áruház előtt, Józsa István az őrmezei Spar
valamint a gazdagréti Eleven Center
előtt, Szabó Vilmos pedig a Fehérvári
úti vásárcsarnoknál érhető el.
  

Szegedi Csanád, a Jobbik EP-képviselője február 28-án 15 órakor mutatja be
a párt három újbudai képviselőjelöltjét,
Dúró Dórát (15. vk.), Szabó Gábort (16.
vk.) és Novák Elődöt (17. vk.). Helyszín
az Általános Vállalkozási Főiskola (Villányi út 11–13.) földszinti nagyelőadója.

Stefler Balázs

Molnár Gyula polgármester, Kelenföld és
Albertfalva (16. vk.) képviselője az Etele
téri városközpontnál gyűjtötte a kopogtatócédulákat, és beszélgetett a járókelőkkel
programjáról és eredményeiről. Korábban
a közterület-felügyelet hókommandójának
munkájában segített – mozgássérült parkolóhelyeket és veszélyes járdaszakaszokat tisztítottak meg a hótól. – A választási
kampány ideje alatt mindig azt mondom
a csapatomnak, és ellenfeleimnek is, hogy
akkor járunk el helyesen, ha nem egymást
támadjuk, hanem békésen, tervekről és
eredményekről vitázunk – mondta a képviselő. Molnár Gyula elmondta, hogy Újbuda
elmúlt évei is azt tükrözik, hogy ez a térség
a fejlődés útján halad. – Aki Újbuda fejlődésére szavaz, az mellettem szavaz – tette hozzá. – A tapasztalatok szerint azon
emberek többsége, aki idejön beszélgetni,

Dömök Viktória
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A Magyar Kommunista Munkáspárt
kampánynyitó beszélgetést szervezett
a párt Bartók Béla úti irodájába, ahol a
három újbudai jelölt legfontosabb elképzeléseit ismertette. A legfőbb cél, hogy a
tisztességes munka nagyobb becsületet

Dömök Viktória

Pozitívan, tervekről és
eredményekről kell vitázni

inkább itthon vigyázzanak a rendre. A
párt elképzelései szerint az egészségügy
hatékonysága érdekében megszüntetné az
orvosok adminisztrációs kötelezettségeit,
és visszaállamosítaná az energiaszektort.

VÁLASZTÁS

2010

VÁLASZTÁSI HÍREK, ESEMÉNYEK
Március 4-én délelőtt Újbudára látogat
Mesterházy Attila, az MSZP miniszterelnök-jelöltje. A választókkal a körtéren és
az Allee bevásárlóközpontban találkozik.
A programról érdeklődjön az MSZP irodákban vagy a 204-2806-os telefonon.
  

Tavaszi politikai nagytakarítás Újbudán
címmel tart rendezvényt a Fidesz. 2010.
március 5-én, pénteken 18.00 órától a
Gazdagrétei Közösségi Házban. Kupper
András (17. vk.) vendége Szájer József, a
Fidesz alapítója. (Törökugrató utca 9.)
  

Tarlós István Újbudán. A Fővárosi Közgyűlés Fidesz–KDNP frakciójának vezetője március 11-én, csütörtökön 18 órától
találkozik a kerületi lakosokkal. Az FMHban beszédet mond Jókai Anna író és dr.
Simicskó István, a 16. választókerület képviselőjelöltje. (Fehérvári út 37.).
  

Ha kell, szembe megyünk a világgal, de
meg kell védeni a magyar érdekeket és a
magyar földet, mondta Busi Kálmán, a 17.
vk. jelöltje szerint az új kisgazda formáció
azért alakult, hogy a Független Kisgazda
Párt helyett ők aktivizálják és szólítsák
meg a családi gazdaságokban dolgozó,
vagy éppen munkanélküli kisgazdákat. A
jelölt kitért arra, már most vannak olyan
programjaik, melyek szerint, ha összeáll
5-6 család a mezőgazdasági termelésre,
kedvező banki hitelek és keleti piaci kapcsolataik segítségével sikeres vállalkozásba foghatnának. A baj csak az, hogy
Magyarországon nincs mit eladni, hiszen
az ország ipari, mezőgazdasági termelése
régen megszűnt jelentette ki Busi Kálmán.


A kommunizmus áldozataira emlékezünk. Február 24-én, szerdán a negyvenéves kommunista terror áldozataira
emlékezik a Fidesz és a KDNP. Beszédet mond dr. Salamon Konrád történész. Házigazda dr. Rétvári Bence a 15.
vk. képviselőjelöltje. Helyszín: Fidesz
iroda, Budafoki út 9–11.
  

Dúró Dóra a Jobbik szentimrevárosi
képviselőjelöltje és Ungváry Zsolt
író-publicista közös kampányrendezvényt tart a Bocskai úti TIT Stúdióban
(Zsombolyai u. 6.) március 6-án (szombat) 18 órakor.
  

Március 11-én 18 órakor Kosaras Péter
Ákos történész Horthy Miklós kormányzóról szóló előadássorozatának
következő előadását tartja, „1944. október 15-e” címmel a MIÉP XI. kerületi
irodájában (Bartók Béla út 96.)
Minden érdeklődőt – ajánló szelvényével együtt – szeretettel vár a rendezőség.
  

A Lehet Más a Politika kéri támogatóit,
hogy ha ajánlószelvényeiket postai úton
szeretnék elküldeni, akkor a 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 37. címre

SZABADIDŐ

8
KOS

március 21.–április 20.

A farsang időszaka a lehető legtöbb vidámságot hozza ki önből. Legszívesebben a két hét
minden egyes napján emberek közé menne
és mulatna. Persze erre nem lesz lehetősége,
ám a hétvégék azért épp azt fogják nyújtani,
amire vágyik. A magányos Kosok akár egy
érdekes találkozásban is részesülhetnek.

BIKA

április 21.–május 20.

Ebben az időszakban több égitest is kedvező
fényszöget vetít a jegyéhez, ami elevenné teszi napjait. Érdekes, új lehetőségek toppanthatnak be, amelyekre most még a máskor
biztonságvágyó énje is nyitottabb lesz. Március elején különösen jó lesz a közérzete.

hogy az illető nagyobb figyelmet igényel,
mint amit jelenleg nyújtani tud.

SZŰZ

augusztus 24.–szeptember 23.

Kedves Szűz-szülött, ne rágódjon olyan
dolgokon, amelyeket úgysem tud megváltoztatni. Főképp pedig olyasmi miatt
ne szorongjon, ami esetleg soha nem követezik be. A farsang időszaka hoz egy
kisebb kedvező fordulatot, aminek hatására szinte el fog csodálkozni, hogy apró
dolgok mennyire megváltoztathatják az
élethez való hozzáállást.

OROSZLÁN

július 22.–augusztus 23.

Társkapcsolatában érdekes fordulatok
lesznek, de ne gondoljon azonnal rosszra.
Párjának most bizalomra van a legnagyobb szüksége. Higgye el, nem fog vele
visszaélni! Március első napjaiban ráadásul egy barát is magánéleti tanácsért keresi
fel. Kezdetben szívesen segít, de kiderül,

Kissé hullámzó lesz a hangulata, ami
gondot, perpatvart válthat ki társkapcsolatában. Arra azonban vigyázzon, hogy
ne tegyen elhamarkodott lépéseket, és
ne mondjon olyan dolgokat, amelyeket
később megbánhat. Kisebb munkahelyi
vita is bosszúságot okozhat, amit nehezen
dolgoz fel, ha végül nem lesz igaza.
december 23.–január 20.

május 21.–június 21.

A munkahelyén nem az elvárásai szerint
mennek a dolgok, de ez még nem ok, hogy
hazavigye a gondokat. Egy családtag is feszültebb lehet a szokottnál, és öntől várja a
megoldást. Ha úgy érzi, élete olykor nem
úgy alakul, ahogyan szeretné, képzelje el
olyannak, amilyennek akarná, és egyszerűen költözzön bele abba a világba!

NYILAS

november 23.–december 22.

A korábbi dolgos és sikeres periódus után
végre azt érezheti, hogy a farsang időszaka
egy kis lazítást hoz, amikor olyan dolgokkal
foglalkozhat, amelyek örömöt okoznak. Különösen a hétvégék nyújtanak sok kellemes
lehetőséget. Szerencsére most társukkal azonosak lesznek az elképzeléseik.

Kissé nyugtalannak, kedvetlennek érzi
magát február utolsó napjaiban. Néhány
jó barát szeretné felvidítani, ám rossz
hangulata okát magában kell megtalálnia.
Március első hetében azonban beköszönt
életébe egy kisebb, annál kedvezőbb változás, ami életkedvét is visszahozza.
június 22.–július 21.

VÍZÖNTŐ

HOROSZKÓP
február 24.–március 9.
MÉRLEG

szeptember 24.–október 23.

Ebben a periódusban még a legdolgosabb
Mérlegeken is egy kis kényelemszeretet lesz
úrrá. Sebaj, az életben szükség van passzívabb időszakokra, hallgasson nyugodtan
szervezete jelzéseire. Különösen március első hetében nem árt, ha kényezteti magát. A
szerencsejátékokkal legyen óvatosabb!

SKORPIÓ

október 24.–november 22.

A jegyéhez érkező kedvező bolygóhatások
remek hangulatot eredményeznek, úgy is

január 21.–február 19.

Szokatlan módon a tél vége az elmélyültebb tevékenységeknek fog kedvezni. Még
a legközelebbi barátait is meglepi, hogy
szabadidejében inkább visszavonul, érdekes, ám magányos elfoglaltságot választ.
Néhányan ezt nehezen fogadják el, és kissé tolakodóak lesznek. Senkit ne engedjen
jobban be az életébe, mint ahogyan azt lelke mélyén szeretné.
február 20.–március 20.

Még mindig a jegyében csoportosul több
jelentős égitest, ami továbbra is mozgalmasabb időszakot eredményez. Talán nem
is igazán lesz kedve az élénkebb élethez,
de azért jól fog alkalmazkodni a körülményekhez. Magánélete egyéni helyzete
szerint kedvező fordulatot fog venni, ami
többletenergiával tölti fel.
Horváth Andrea

Színház és tánc, installációk, zene, videó és képzőművészet a Sztregova utcában

elképesztően izgalmas gyárépületben található a Fonó szomszédságában. Itt közel
30 művész – színész, táncos, festő és szobrász – dolgozik külön, illetve együtt, egymást inspirálva, apró műtermekben vagy
óriási csarnokokban. Ez az alkotóműhely
egyben színház és kiállítótér is, ahol az

előadások, performance-ok, kiállítások,
valamint koncertek során a nézők olyan
művészi szellemiséggel találkozhatnak,
ahol nem kulturális produktumok
gyártása, hanem emberi találkozások és
gondolatok áramlása a cél.
Programjainkról bővebben a
www.artus.hu oldalon olvashatnak.
JEGYINFORMÁCIÓ:

e-mail: info@artus.hu
Telefon: +36-1-204 37 55
XI., Sztregova u. 7.
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Pelikánt láttak
Rocklegendák Gazdagréten a Gellért-hegy felett
Retrospektív kiállítás

– Elegünk lett
abból, hogy a
rockzene lass a n te lje s en
háttérbe szorul – jelöli meg
határozottan a
retrospektív kiállítás mozgató
rugóját Németh
„Nyiba” Sándor
zeneszerző, aki
nem mel lesleg olimpiai bajnok birkózóként a SOTE
Testnevelési és Sporttudományi Karán is
okítja a diákokat. Az exsportoló zenész
tehát összefogott Czapp József rádiós
barátjával, és nem kisebb vállalkozásba
kezdtek, minthogy az 1960-as évektől
napjainkig összegyűjtsék a valaha létező
összes magyar rockbandát.
– Ezekkel a zenészektől kapott képekkel és ereklyékkel nemcsak országos
körútra készülünk, de még a legkisebb

falvakba is szeretnénk eljuttatni a kiállításunkat – tette hozzá Nyiba. – Sokan
nincsenek tisztában azzal, hogy a magyar
könnyűzene olyan legendás alakjaival
büszkélkedhetünk, mint Vikidál Gyula,
Deák Bill Gyula, Pataky Attila, Nagy Feró, vagy a világszínvonalon gitározó Alapi István, illetve Fischer László. Arra szeretnénk felhívni az emberek figyelmét,
hogy ezeket a kincseket meg kell becsülni
– hangsúlyozta a zenész.
A vándorkiállítás különlegességét azok
a s z e mé l ye s
tárgyak adták,
melyeket a szerve z ők ne ve s
rockereinktől
kértek el kifejezetten a gyűjtemény számára. – A hosszú
g y űjtőmu n ka
alatt az ismeretségi körünkből
kerestünk meg
zenészeket, ajánljanak fel valami személyeset a tárlat számára. Így került a birtokunkba Varga Miklós fellépő csizmája,
vagy az LGT dobfenoménja, Laux József
dobverője – számolt be az értékes relikviákról Czapp József. – Amit csinálunk,
csak egy lépcső afelé, hogy a fiatalok
jobban megismerjék nagyjainkat, és azt,
hogy miből is alakult ki a mai diszkózene
– jegyezte meg Németh „Nyiba” Sándor.
Dömök Viktória

A Gazdagréti Közösségi Házba
ezúttal a magyar rockzene nagyjai
költöztek be egy kis időre. Egy helyi
képviselőnek és két megátalkodott
rockernek hála az érdeklődő olyan
legendás együttesekről láthat régi
plakátokat, fotókat és különleges
relikviákat, mint a Piramis, az LGT,
a Karthago vagy az Omega.
A kiállítás szervezői ráadásul azt is
elhatározták, hogy felélesztik a rock
porosodó
szellemét.

T. D.

Ezen a napon történt – február 24.
1. Ezen a napon hunyt el
1954-ben Herczeg Ferenc író. Ezt a
regényét 1909-ben fejezte be (K, N,
Á). 13. Szóösszetételekben helyet jelöl.
14. Lábbal illető. 15. Zenei félhang. 16.
Becézett Erika. 18. Cinnel bevon. 20.
Hócsalán. 22. Megtalál. 24. Hosszú nyelű lándzsa. 26. Keverék. 28. Személyes
névmás. 29. Adriai szél. 31. Eledel. 33. A
szobába. 34. Felfogá. 36. Énekes előadóművész (Kovács). 38. Angol szoknya.
40. Női név. 42. Szerte. 44. A Dolomitok kezdete! 45. Londoni fül! 47. Ismert
vasöntőmester, gyáros (Ábrahám). 49.
Verne kapitánya. 51. 2005-ben ezen a
napon halt meg Kozák András színművész. A „Hegedűs a háztetőn” c. darabban ezt a szerepet alakította. 53. A
mérték trilliomodrészét jelöli. 55. Angol
férfinév. 57. Némán verő! 58. …-untalan,
örökösen. 60. Szándékozik. 62. Söntés
közepe! 63. Görög betű. 65. Tanúskodik.
67. Vélelmezés. 69. Színművész (László).
71. Korai gyümölcs. 73. Tilol a végén!
74. Láb betűi keverve. 76. Ukrán folyó
(OREL). 78. Közkatona. 80. Közel-keleti
fennsík. 82. Pozsgás rózsafajta, varjúhájféle. 84. Megfutamodik. 86. Kozák
András játszott ebben az 1988-as TVfilmben (O, Á).
FÜGGŐLEGES: 1. Ezen a napon halt meg
1811-ben Bessenyei György író, költő.
1799-ben adta ki ezt a művét (T, SZ, L).
2. Szomjoltó. 3. Román gépkocsijelzés. 4.
Kórházi alkalmazott. 5. Francia város.
6. Tapasztalja. 7. Szél igéje, költőiesen.
8. Tréfálkozik. 9. Óta betűi keverve. 10.
VÍZSZINTES:

HALAK

Fedezze fel a XI. kerületi Artus Stúdiót!
Látogasson el a 2010-es évad első előadására az Artusba, ahol egy kötetlen hangulatú performance-kocsma részese lehet!
A havonta látható sorozat estjei izgalmas
lehetőségek a találkozásra: miközben a
nézők és művészek egy asztalnál beszélgethetnek, folyamatosan vizuális, zenei,
illetve színházi akciók szakítják meg és
gazdagítják az estét. Az Artus egykori és
mai művészei kifejezetten aznapra, egyszeri produkciókkal készülnek.
A stúdióról röviden: az Artus Kortárs Művészeti Stúdió egy hatalmas és

AZ ÚJBUDA KERESZTREJTVÉNYE

fogalmazhatnék, hogy valóságos csúcsformában lesz. Úgy fogja érezni, hogy
mindaz, amibe korábban nagy energiát
fektetett, most busásan kamatozik. Március első három napjának a kulcsmondata:
kockáztasd meg a lehetetlent!

BAK

IKREK

RÁK
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Alig hittek a szemüknek azok a
szerencsések, akik pelikánt láttak
repülni a Duna felett. Pedig a látvány
valódi volt: a nagymadár táplálkozó
területein befagytak a vizek, élelmet
keresve repült a fővárosba.

A madár eredeti neve gödény, ezt a szót
azonban manapság szinte egyáltalán nem
használjuk. Nem is csoda, hiszen Magyarország soha nem volt a pelikán gyakori
tartózkodási helye. Tavaly márciusban
észlelték ismét Tömörkény közelében, azóta több nagy halastavunknál és a Hortobágyon is feltűnt. Most újra hazánkban
telel néhány kóborló; egyébként a Földközi-tenger keleti medencéjében, a Nílus
mentén tölti a zord hónapokat.
Globálisan veszélyeztetett faj, nem
csak a Kárpát-medencében, de Európában
is ritka a megjelenése; legnagyobb fészkelő
helye a Duna-deltában van. A nagymadár
táplálkozó területein azonban befagytak a
vizek, és most élelmet keresve repült a fővárosba.
Forrás: www.mme.hu

Sín, angolul (RAIL). 11. Jász páratlan
betűi. 12. 1966-ban ezen a napon született Billy Zane amerikai színész.
2000-ben szerepelt ebben a kanadai
horrorfilmben (E, E, É). 17. A felületére
jegyez. 19. Átlátszatlan. 21. … Elek, az
ezermester (bábfilmsorozat). 23. Kozák
András 2004-es TV-filmje egy nagy
lakomáról, amelyet Móricz Zsigmond
novellája ihletett. 25. Befejezett. 27. A
Földközi-tengerbe ömlő spanyol folyó.
30. Arány. 32. Napszak. 35. Elképzelés.
37. Matematikai műveletet végez. 39.
Bálvány. 41. Helyeslés. 43. Bibliai férfinév. 46. Egykori fővárosi szálloda. 48.
USA-beli űrkutatási hatóság névbetűi.
50. Angol női név. 52. Spanyol János.
54. Lábrész. 56. … Domini, az Úr esztendejében. 59. Angol elöljárószó. 61. A
Taj Mahal városa. 64. Herczeg Ferenc
1919-ben írt színműve. 66. A mélybe
taszít. 68. Nyelvtani fogalom. 70. Üres
hordó teszi. 72. Pázsitfűféle. 75. Dickens
álneve. 77. Kevert kel! 79. Csónakgerinc.
81. Antonov felségjele. 83. Római 6. 85.
Osztrák és norvég autójel.
vízsz. 1., 51., 86., függ. 1.,
12., 23. és 64. AZ 3. SZÁM MEGFEJTÉSE:
„Szentivánéji álom, Gizella, Ray, Ének
az éjszakához, Vihar, Moziba megy a
Hold, Almaviva grófné, Athalie, Sorelle,
Freda”. AZ 3. SZÁM NYERTESE: Győri Jenő Budapest 1021 Kuruclesi u. NYEREMÉNY: SUZUKI PLUSZ AJÁNDÉKA. Átvehető: 1116 Budapest, Kondorosi út 5/A.
Tel.: 464-7000.
BEKÜLDENDŐ:

Nagy András

SAKKSAROK

Pedersen művében két lépés áll a világos rendelkezésére, hogy mattot adjon.
Az első húzás után fekete lépéskényszerbe kerül.
A megfejtéseket 2010. március 1-jéig
várjuk a Gazdagréti Közösségi Házban
(1118 Budapest, Törökugrató utca 9.),
illetve az info@gkh.ujbuda.hu e-mail
címen!
A helyes megfejtést beküldők között
könyvjutalmat sorsolunk ki, amelyet
a Gazdagréti Közösségi Házban lehet
átvenni. A nyertes nevét a következő
számban közöljük.

AZ ELŐZŐ FELADVÁNYUNK MEGOLDÁSA:

1.f3! f5 2.h3! c5 3.h8+
és matt a következő lépésben.

A szerencsés megfejtőnk dr. Köröndi
László, akinek szívből gratulálunk!

GKH-Jakobetz
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Mikor és hogyan kerültél kapcsolatba a balettel?

Az első kapcsolatom a tánccal épp a szülőhelyemhez, a XI. kerülethez kötődik. Egészen kislány koromban a szüleim elvittek
az Őrmezei Közösségi Házba. Itt, Bélavári
Anna irányításával, egy „dzsesszbaletttanfolyam” működött óvodások részére.
Ezek a kezdő lépések még bizonyára nem
a klasszikus balett szabályait követték, de
az első instrukciók már ekkor is a szakma
nyelvén szóltak. Az ő tanácsára és közreműködésével nyertem felvételt a Balettintézet előkészítőjébe, ahonnan egyenes és
rögös út vezetett az intézetbe. Egyébként
minden, amit ma tudok és szeretek, a
mestereim erőfeszítéseit dicséri. Dvorszky
Erzsébet tanította meg az alapokat, Dózsa
Imre kísért a nemzetközi versenyekre, és ő
választott ki 14 évesen a Diótörő főszerepére. Orosz és angol mestereim is voltak, akik
nagyon sokat formáltak rajtam. Jelenleg
Jeneses Andrea tanítványaként készülök a
következő feladataimra.


Ma, amikor a legtöbb fiatal a modern táncot részesíti előnyben, ritka, hogy valaki
a klasszikus balett felé forduljon. Te soha
nem bizonytalanodtál el?

Nem. Ugyanis az én alkatom, képzettségem, tapasztalatom és nem utolsósorban
lelkem középpontjában a klasszikus balett
áll. Ez az alap, a fundamentum, amelyre

A titkok tudója
...Mit málló kőre nem bízol:
Mintázd meg levegőből.
Van néha olyan pillanat
Mely kilóg az időből...

Weöres Sándor:
Örök pillanat

Kokas Klára 2010. február 2-án a fiához
utazott Amerikába, azt azonban senki
sem sejthette, hogy sohasem tér vissza,
7-én végleg itt hagyta a földi pályát. A kerületben élt már a hatvanas évektől, a Tető
Galériában pedig gyermekfoglalkozásokat tartott. Idén januárban indított el újra
csoportot Vivante néven. Egy fantasztikus
ember távozott közülünk, de módszere tovább örökíti személyiségét.
„Örökké velünk marad csodálatos,
érdeklődő, figyelemmel teli, biztatóan sugárzó tekintete, egyfajta belső nyugalomból, tömérdek szeretetből és életörömből
fakadó mosolya. Velünk marad úgy, ahogy
néhány hete találkoztunk vele a zeneakadémián, a fiatalos, tettrekész Klári néni,
akiben az alkotómunka iránt szűnni nem
akaró vágy buzog. Velünk marad rendkívüli spirituális lénye, s emlékeinkben még
nagyon sokáig felidézzük, ahogyan oly
sokszor elmerültünk vele a zene, a szabadság és a boldogság mámorító érzésében.”
Dr. Nemes László Norbert,
a Kodály Intézet igazgatója
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Lelkem középpontjában a klasszikus balett áll

A világ legjobb balerinája
minden más felépül. E nélkül modern tánc
sincs. Ez olyan, mint egy ház: a pince és a
földszint a klasszikus alap, minden erre
támaszkodik, ebből
fejlődhet csak ki a
modern kifejezés,
erre épülhetnek rá
az „emeletek”. A világ klasszikusbalettrepertoárja monumentális és lenyűgöző. Ennek részesévé
válni, eltáncolni egy
klasszikus balett
főszerepét, maga a
gyönyörűség.

Bécs és Lausanne következett. Ez utóbbi számomra a legkedvesebb, mivel egy
neves nemzetközi zsűri ítélt a világ egyik

ben kezdődött. A lausanne-i verseny
eredménye után a londoni Royal Ballet
School diákja lettem, ahol több mint fél
évet tanultam az ottani végzős osztály
növe nd é k e k é nt .
Megismerkedtem
egy másik világgal, egyedül voltam
kint, megtanultam
hogyan működik
ez a szakma egy tőlünk kicsit idegen
világban. Hiányzott
a magyar légkör, az
itthoni fellépések,
az itthoni mesterek,
 Nem sokan monda társak és a család.
hatják el magukról,
Nagy sikerrel turhogy olyan rangos
néztunk Amerikáversenyeken értek
ban, a kinti növenel eredményt, mint
dékek – angolok,
te. Hogyan jutottál
franciák, kínaiak,
ki egyáltalán ezekolaszok, spanyolok
re a megmérette– is nagyon kedvetésekre?
sek voltak, hamar
A balettintézeti évek
befogadtak, de én
magukkal hozták
itthon érzem igaa megmérettetést
zán jól magam. A
is. A mindennapi
Magyar Nemzeti
kemény munka itt
Balett ösztöndíjaalapkövetelmény,
saként tértem haza
Felméry Lili januárban debütált az Operaház színpadán a Rómeó és Júlia női címszerepében
rengeteg fájdalomegy rövid szentpémal, lemondással
tervári, a Vaganova
és koncentrációval jár. Ezt csak rajongás- legrangosabb klasszikusbalett-versenyén a Akadémián töltött kitérő után. Így ért a
sal, szeretettel és végtelen alázattal lehet legjobb női balerinának.
megtiszteltetés, hogy az Operaház vezecsinálni. Ezt a monoton, de csodálatos
tése bizalmat szavazott nekem, és kivá Januárban debütáltál a Magyar Állami
világot törte meg egy-egy hazai, illetve
lasztott a Rómeó és Júlia női címszerepéOperaház színpadán a Rómeó és Júlia címnemzetközi fellépés vagy verseny, és perszerepében. Hogyan kaptad meg a szerepet? re. Keveházi Gábor, Seregi László, Hágai
sze a felkészülés. Még ifjú növendékként
Katalin, Kaszás Ildikó mesterek kitartó
társaimmal megnyertük a táncolimpiát Az élmény még nagyon friss. Annak és feledhetetlen szeretete és segítsége,
Berlinben, majd Peking, Szentpétervár, ellenére, hogy a folyamat már régeb- Bajári Levente betanítása több hónapos
Kanyó Béla

Míg a legtöbb végzős gimnazista
azt sem tudja eldönteni, hol tanuljon tovább, addig a kerületünkben
élő, 18 éves Felméry Lili már komoly
„szakmai múlttal” a háta mögött
teszi le záróvizsgáit a Táncművészeti
Főiskolán. A fiatal balerina 2008-ban a
MOL Tehetségtámogató programnak
köszönhetően utazott ki a klasszikusbalett-világversenyre, ahol a legjobb
női helyezést érte el. Tanult a londoni
Royal Ballett Schoolban, az USA-ban
és Szentpéterváron, de a szíve mégis
hazahúzta. Idén januárban a Budapesti Operaház színpadán debütálhatott a
Rómeó és Júlia címszerepében.

KULTÚRA

munkát rejt. És a nagy aktív elődök, Volf
Katalin, Popova Aleszja mestermunkáját is ellesve léptem színpadra most
januárban Simon Istvánnal, Rómeóval.
Reménykedem, hogy megszolgáltam,
megszolgáltuk a bizalmukat, és nem
okoztunk csalódást a nézőknek.


Nagyon fiatal vagy, mindössze 18 éves,
mégis olyan sikereket értél már el, amelyekről mások csak álmodnak. Hogyan tovább?

Februárban lesz a képesítő vizsgám.
Majd kora nyáron a vizsgakoncertem
az Operaházban. Remélem, hogy ezután a Magyar Nemzeti Balett táncosa lehetek. Én mindent megtettem és
megteszek ezért, de ez már nem az én
döntésemen múlik.


Mi kell ahhoz, hogy valaki érvényesülni
tudjon a pályán? Van valami jó recepted?

Ez a világ a test és a lélek harmóniájáról
szól. A testnek mindent tűrnie és tudnia
kell. Erre a hivatásra csak lemondással,
fegyelemmel, alázattal teli munkával lehet
rászoktatni a szervezetet. Ezt meg lehet
tanulni, csak nagyon kell akarni és persze szeretni. De ez még kevés. Kell valami
„túlvilági”, valami isteni érintés. Amitől
az ember több lesz annál, akivé teremtették. E nélkül – hitem szerint – nincs művészet. Ez az, amire nincs és nem is lehet
előre megírt recept.


Nyilvánvaló, hogy mostanában nincs túl
sok szabadidőd. Míg a veled egykorú fiatalok szórakoznak, te keményen dolgozol, és
még iskolába is jársz. Nem hiányzik ez számodra?

Amikor a Rómeó és Júlia címszerepét
tanultam, az Operaház színpadán táncoltam, hallgattam a legördülő függöny
mögött a közönség tapsát, olvastam a bemutató után a nagybetűs mester, Seregi
László nekem írt személyes sorait, eszembe sem jutott a szabadidő. Én ezekért a
szerepekért, ezekért a tapsokért, ezekért a
sorokért szeretnék élni.

Kelemen

Simándy József nem hagyta el tisztelőit

Az örök tenor

Magyarország egyik leghíresebb férfi
operaénekese bár 13 éve eltávozott
közülünk, hangja, habitusa, nemzetszeretete és hite azóta is elkísér
bennünket. Az örök tenor, az örök
Bánk bán, az örök Simándy József.
1916-ban született Kistarcsán. Szülőházát lebontották, helyére építették
a hírhedt internálótábort. A Kistarcsai
Kulturális Egyesület 2006-ban egész
alakos szobrot állíttatott a művész 90.
születésnapja alkalmából.

A fiatal Simándy iskolái elvégzése után
először a Szürketaxi vállalatnál tanulta
az autószerelést, azonban hamar kiderült zenei tehetsége, így 1939-től Posszert
Emília magániskolájában, majd 1943 és
1945 között a budapesti Zeneakadémián
dr. Székelyhidy Ferenc növendékeként tanulta az éneklés mesterségét. Elsőként a
hajdani Városi Színház szerződtette mint
kardalos segédszínészt. A II. világháború
alatt a Magyar Királyi Operaház kórusának volt tagja. Beethoven születésnapján,
1944. december 16-án, a német megszállás alatt bemutatott „Fidelio”-ban az Első
rab szerepét játszotta, ahol a következőket énekelte: „Majd megsegít az Isten! Mi
benne bízva bízunk…”.
A fiatal énekes páratlanul szép énektudást, jó színészi képességet és briliáns
hangot kapott, és valóban küldetésként
fogta fel a művészetet. Fegyelmezett,
nagy teherbírású, remek állóképességű és
idegrendszerű, kimagaslóan szorgalmas
ember volt. Egy zseni, akinek az éneklés
hivatás, a munka szolgálat volt. Egy 1952es Aida-felvételen a Celeste Aidát próbafelvételként mindössze egyszer vették fel,
és az anyag annyira szépen sikerült, hogy
az maradt meg a lemezen. Számára a zene
eszköz volt, amelyben az örökkévalóságot
és a Teremtőt tárta a hallgatóság elé. Hiszen a muzsika megnyitja hallgatója előtt
a transzcendes világot, feltárja Isten végtelen szeretetét, közelebb viszi a lelket a maradandó, örök értékekhez.
Simándy József szólótenorként először
1946-ban, a Szegedi Nemzeti Színházban
Bizet Carmen című operájának Don José
szerepében a kortárs kritikusok szerint
kiemelkedő sikerrel mutatkozott be. Az
Opera 1947-ben vendégművésznek, majd
állandó tagjai közé szerződtette Simándyt.
1956-tól négy évadott töltött a müncheni
Staatsoperban. 1978-tól közel egy évtizeden keresztül tanított a Zeneakadémián.

1990-ben lett a Magyar Állami Operaház
örökös tagja. Európa és a világ jelentős
hangversenytermeiben és operáiban számos sikert aratott.
Szinte a teljes tenorrepertoárt végigénekelte. Különleges egyéniségéből fakadó
színészi játéka és mesteri énektechnikája
a hőstenor szerepkör egyik legkiemelkedőbb művészévé emelte. Éppúgy kimagaslót nyújtott Wagner és Puccini műveiben, mint Mozart, Verdi vagy Bizet operáiban. Főszerepei voltak Walter (Wagner:
A nürnbergi mesterdalnokok); Hunyadi
László (Erkel Ferenc); Turiddu (Mascagni:
Parasztbecsület); Canio (Leoncavallo: Bajazzók); Manrico (Verdi: A trubadúr); Don
Carlos (Verdi); Don José (Bizet: Carmen);
Cavaradossi (Puccini: Tosca); Radames
(Verdi: Aida); Florestan (Beethoven:
Fidelio); Tamino (Mozart: A varázsfuvola); Lohengrin (Wagner); Lenszkij (Csajkovszkij: Anyegin); Verdi: Requiem; Beethoven: IX. szimfónia tenorszerepe, Otello
(Verdi); Riccardo (Verdi: Az álarcosbál);
Fiatal legény (Kodály: Székely fonó); Oleg
Kosevoj (Mejtusz: Az ifjú gárda); Edgardo,
Alfredo (Verdi: Traviata).
Legemlékezetesebb játéka mégis Erkel Ferenc Bánk bánjának címszerepében
volt. Elválaszthatatlanul forrt össze a művész alakja és a hős bán. A magyar hallgatóság számára Simándy a Bánk bánon keresztül mutatta meg leginkább, mi is a hazaszeretet. Simándy és Bánk imája mélyen
az emberek lelkébe hatolt. Fellobbantotta
a belsőben rejtőző hazaszeretet érzését.
Az önálló életre kelt ária többet mondott
minden erkeli gondolatnál.
1968-ban egy erdélyi turnén szerepelt,
ahol a hatóságok megtiltották neki, hogy
a híres „Hazám, hazám” áriát elénekelje.
Helyette egy Kálmán Imre-operettből a
„…mond meg, hogy imádom a pesti nőket…” pesti nők helyett szőke nőket kellett volna énekelnie. Mint mondta: „ha
a Hazám, hazámat nem énekelhetem, a
szőkített Kálmán-operettet sem fogom”.
Nagyváradon a közönség egyre jobban
követelte Bánk bán áriáját. Ekkor Simándy
kiállt a színpadra, és azt mondta: „Kérem
szépen, nekem ezt megtiltották, hogy itt
elénekeljem”. Sokan érezhetik, mekkora
egyenességről és bátorságról tett tanúbizonyságot, hogy 1968-ban egy magyar
művész Ceausescu kommunista Romániájában az igazság mellett érvelt.
Életútját és munkásságát sokszor jutalmazták: 1953-ban Kossuth-díjat kapott,

1962-ben Érdemes művészi,
majd 1964-ben Kiváló művészi
címmel tűntették ki. 1971-ben
SZOT, 1987-ben Pro urbe Budapest, 1990-ben Bartók Béla-, Pásztory Ditta- és Erzsébet-díjban részesült. 1996ban megkapta a Magyar
Köztársasági Érdemrend
középkeresztjét csillaggal.
Hegedűs Judittal
1954-ben kötött
házasságot,
három gyermekük született: Péter
(1954), Judit
(1956) és Katalin (1971).
Újbuda
és Hegyvidék kerületei
méltán lehetnek büszkék
Simándy Józsefre. Míg a
XII. kerületi
Mártonhegyi
úton lakott,
a Gazdagréti
Plébá n iá ra
járt szentmisére. Lipp
László atya
korábban így
em lékezet t
vissza a művészre: „Őt
adta nemzetünk nek a
magyarok Istene a terror és az elnyomatás
évtizedeiben. Az Ő ajkairól csendülhetett
fel hitelesen a magyar hazaszeretet fohásza. Ahogy a sötét éjszakában a villámfény egy pillanatra világossá tesz mindent,
hogy aztán a sötétség újra lefedje mozgásterünket, úgy a szellem emlékezetében az
Ő hazaszeretete hagyott kitörölhetetlen
nyomot tájékozódásul a magyar valóságban. Amilyen tisztán intonált és a kottához hűen énekelt, olyan hitelesen fogalmazta meg a hazaszeretetet.”
Az örök tenor 1997. március 4-én halt
meg. Emlékére Gazdagréten, március 7én, vasárnap fél 11-től szentmisét mutat
be dr. Szederkényi Károly atya, a plébánia
kormányzója. „Az életem egyik legmeghatározóbb emléke kispap koromban

történt. Elsőéves szeminarista voltam,
amikor Hivatás Vasárnapján a FelsőKrisztinavárosba küldtek ki prédikálni.
Megérkezésemkor egy rendkívül kedves,
vidám, de sajnos már idősödő úriember fogadott. Mikor bemutatkozott, ezt
mondta: Simándy József vagyok. Rendkívüli élmény volt számomra, amikor a
nagy művész, a nemzet tenorja tiszteletet
és mély alázatot tanúsított személyemtől
függetlenül egy kispapnak, majd a szentmisén a lektori szolgálat közben.”
Halála előtt nem sokkal felvette a betegek szentségét, gyónt és áldozott. Búcsúszavaiban azt mondta: „Nem hagylak el
benneteket. Veletek maradok. Odaát már
többet tudok segíteni!”
Ozsváth Kálmán

HIRDETÉS
LAKÁS, INGATLAN

KERESÜNK-, kínálunk eladó-kiadó ingatlanokat. 16 éves tapasztalattal ingatlanpiacon. 3150031, +36/70/944-0088, amadex@amadex.hu
KERTES családi ikerház 24 000 000 Ft-ért.
Tulajdonostól ikerház másik fele is eladó, DélBudán, +36/30/363-4014.
XI. MADÁRHEGYI, spanyolréti, rupphegyi
telkek adásvételének közvetítése. Madárhegyi
Ingatlaniroda. Tel: 249-3006.
XI. KERÜLETI ingatlaniroda, tapasztalt, agilis
üzletkötőket keres. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a nagykekseg@t-online.hu e-mail címen.
ÉRÁSZ Ingatlaniroda keres-kínál több közvetítő hálózat tagja évtizedes tapasztalattal eladó-kiadó lakásokat, házakat, telkeket, üzlethelyiségeket
( ipari ingatlanokat is.) Készítünk épületenergetikai tanúsítást is. Fehérvári u. 57. fsz. 4. Tel.: 2041028, +36/30/934-8120, www.ingatlanujbuda.hu
erasz@nextra.hu
DÉL-BUDÁN generációs kertes családi ikerház
mindkét része tulajdonostól eladó. Ára egyben:
47.900.000.- Ft. +36/20/548-5705.
KELENFÖLDÖN épülő kis lakásszámú társasházakban 2–3 szobás lakások 2010-es költözéssel
eladók. +36/20/393-9689, +36/70/616-0652.
I. KERÜLET Attila úti 94 nm-es 2,5 szoba hallos, kéterkélyes, utcai, liftes, cirkós lakás, 25,9 millióért eladó. w.t@freemail.hu
Tel.: +36/20/933-9271.
BARANYAI TÉREN 44 nm-es másfélszobás,
erkélyes lakás eladó, +36/30/922-9053.
TÉTÉNYI úton 38 nm-es téglaépítésű lakás eladó, +36/30/922-9053.
KAROLINA úton 36 nm-es gázkonvektoros
lakás eladó, +36/30/922-9053.
RÓZSAVÖLGYBEN 1 200 nm-es nyeles építési
telek eladó, +36/30/922-9053.
BANALP Ingatlaniroda keres-kínál, eladó lakásokat, házakat, építési telkeket. +36/30/922-9053.
ŐRMEZŐNÉL 220 nm-es 6,5 szobás többgenerációs ikerházfél kedvező áron eladó.
+36/30/922-9053.
SASADON 3lakásos házban, 4 szobás, garázsos
lakás eladó. +36/30/922-9053.
KLEBELSBERG Kastélyközpont befektetőket
keres. Tel.: +36/70/225-3330. www.klebelsberg.eu
BUDAI lakás haszonélvezeti jogáért + 7 M forintért elcserélem Keszthelyen, régies hangulatú
villaházban 60 nm-es öröklakásom, vagy teljes
áron eladom. Tel.: +36/30/811-1796.
HITEL! Amivel még pénzt is megtakaríthat!
Nálunk ez is lehetséges. Jelzáloghitel személyesen,
gyors ügyintézéssel. További részletekért hívjon
bizalommal! Sasvári Gábor +36/20/339-6309.
MŰVELŐDÉSI ház mögötti kertvárosi környéken Ecsed utcában, kertkapcsolatos, felújított
garzonlakás kocsibeállással eladó, 10.9 M Ft.
784-1929.
MÓRICZ Zsigmond körtérnél liftes polgári
házban, 53nm-es, emeleti, utcai, erkélyes lakás
eladó 15.9 M Ft. 784-1929.
KÖRTÉRNÉL liftes polgári épületben, csendes
kertre néző, felsőemeleti, 87 nm-es családi lakás
eladó, 24.9 M Ft. 784-1929.

BÉRLEMÉNY
REGŐS u. 8-13. társasház bérbe ad 36 nmes üzlethelyiségeket és 18 nm-es raktárakat.
Érdeklődni a +36/30/821-3755-ös mobilszámon,
vagy szerdánként 18–20 h között személyesen a
Regős 11. IB. irodáján lehet.
IRODÁNAK Ulászló utcai másfél szoba hallos
64 nm-es lakás kiadó +36/30/261-3519.
ÜVEGESMŰHELY kiadó, Kft-vel együtt eladó,
33 éve működő tehermentes 144 nm-en, készlettel, kisteherautókkal, XI. kerületben +36/30/9486969.
ÜZLETHELYISÉG bérbeadó, 39 nm társasházi tulajdonú a XI. kerület Eszék utcában.
Tel.: +36/70/259-0300 közös képviselő.
HELYISÉGEK irodának, műhelynek raktárnak kiadók. Budapest XI. ker., Andor utca 60.
Tel.: +36/20/540-3664, 208-4630.

GARÁZS
TEREMGARÁZS kiadó a Váli utcában. +36/30/
228-9393.

OKTATÁS
MATEMATIKAOKTATÁS minden korosztálynak, felzárkóztatástól a vizsgafelkészítésig, szaktanártól. +36/20/380-2039.
ANGOL, spanyol, francia, olasz, német gazdagréti nyelviskolában. Anyanyelvi tanárok. +36/20/
354-4879.
AZ ALLEE szomszédságában angol-német tanítás, korrepetálás. 466-5301, +36/30/259-7091.
MATEMATIKAOKTATÁS Kelenföldön, minden korosztálynak, egyénileg. 205-6732, Rudas
Katalin.
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI oktatás az alapoktól, kérésére felkeresem, a saját gépén tanulhat.
ECDL vizsgafelkészítést, csoportos oktatást is
vállalok. Tel.: 214-4917, +36/30/347-9479. Hívjon!
tonionia@gmail.com
ALSÓ TAGOZATOS gyerekek délutáni tanítását vállalom 15 éves korrepetálási gyakorlattal.
+36/20/542-2730.
ANGOLTANÁR nyelvvizsgára, érettségire
felkészít, felzárkóztat a körtérnél. 386-2382,
+36/20/546-8963.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XI. kerületi gyorsszolgálat. Lefolyótisztítás, falbontás nélkül, azonnal,
garanciával. 228-6193, +36/30/921-0948.

FÉG-GÁZKÉSZÜLÉK szerviz. Cirkók, gázbojlerek, konvektorok javítása, villanybojler
vízkőtelenítése, csapok javítása.
359-5033, +36/30/924-8010.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő
mester. 06/20/934-4664, 246-9021. ELMŰ által
minősített vállalkozás.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül,
szakszerű gépi tisztítással. Fábián István tel.:
+36/20/317-0843.
VÍZ-FŰTÉS szerelés, burkolás, teljes felújítás,
ázások megszüntetése, készülékek javítása, cseréje, garanciával. Balázs János épületgépész technikus. Tel./fax. 362-4050, 06/20/917-0697.
GÁZ-,VÍZ-, központi fűtés, csatornaszerelés,
tervezés. Gázműveknél átadása. Gázkészülékek
javítása. Tel.: +36/30/944-6513, Nagy László épületgépész. www.nl-gaz.hu
VILLANYSZERELÉS azonnal! Felújítás, hibaelhárítás kiszállási díj nélkül.
246-0927, +36/20/926-1533.
ÚJBUDAI FÉG gázkészülék szervizünk képzett szerelőkkel vállal, gázkészülék javításokat,
karbantartásokat 7–23 óráig. 06/20/921-2215,
06/30/471-5440.
VILLANYSZERELÉS, bojlerek, villámhárítók
szerelés, javítása anyagbeszerzéssel, garanciával.
310-4018, +36/20/915-2678.
VILLANY- VÍZSZERELÉS, ingyenes kiszállás.
(Csak a munkámért kérek pénzt). Apróbb munkáktól a teljes felújításig. Elektromos cserépkályhák, kályhák javítása. Elmüs engedélyeztetés.
Mobil: +36/70/235-6644, vonalas: 203-2225.
www.villanysukein.uw.hu
VÍZVEZETÉKSZERELÉS nonstop! Mosógépek
bekötése, mosdók csapok cseréje! Javítások, felújítások! +36/30/954-9554.

LAKÁSSZERVIZ
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, mázolást,
tapétázást, ingyenes takarítással, parkettalerakást, parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-,
gáz-, gipszkarton szerelést, csempézést, villanyszerelést vállal kisiparos garanciával, azonnalra is.
202-2505, +36/30/251-3800.
ÜVEGESEK Kft. helyszínen is, thermoüveg, tükör, képkeret. Bp. 1116. Kondorosi út.7. 208-2352,
+36/30/966-0259.
FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást,tapétázást, hosszú távú garanciával. 285-2882,
+36/30/878-8977.
FŰRDŐSZOBA-FELÚJÍTÁS, víz, fűtés,
burkolás, kőművesmunkák anyagbeszerzéssel
+36/30//306-3337.
ZÁRLAKATOS Gyorsszolgálat! Zárnyitás,
zárszerelés, rácskészítés, lakatosmunkák, stb.
+36/30/961-3794.
ANTIALKOHOLISTA szakemberekkel szobafestést, mázolást, tapétázást, csempézést, kőműves
munkát, gipszkartonozást, szőnyegpadlózást, villanyszerelést, takarítást vállalunk. +36/20/998-2369.
Tel./fax: 365-2662, e-mail: delabt@vipmail.hu
FESTÉS, mázolás tisztán, precízen 25%
árengedménnyel az első 10 megrendelőnek. Tartogatunk Önnek két meglepetést!
+36/30/388-0926.
REDŐNYÖSMŰHELY gyárt, javít minden
típusú redőnyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellenzőt, rovarhálót. 370-4932.
KONYHABÚTOROK, (modernek, klasszikusok) kedvező áron, akciók! Törekvés Bútorbolt.
+36/20/552-4801.
TÉLI KEDVEZMÉNY! Tetőtől a pincéig!
Részleges és teljes lakás-, ház-, iroda felújítás. Minden szakmában megbízható, magyar
szakemberekkel, ingyenes árajánlattal, gyors
kezdéssel. Tétény-Épszer Kft. Tel.: 226-4539,
+36/20/946-7557.
TELJESKÖRŰ lakásfelújítás, burkolás, festés,
parkettázás, olcsón garanciával!
+36/70/293-1469.
FÜRDŐSZOBÁK, konyhák felújítása, átalakítása! Csempeburkolás, kőművesmunkák, vízszerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
+36/20/961-6153.

KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás,
bútorszerelés, csomagolás, ingyenes felmérés.
403-9357, +36/20/972-0347, +36/30/589-7542.
KÖZÖS KÉPVISELET társasházi könyvelés,
könyvvizsgálat referenciával 0+36/20/944-0094.
kozos-kepviselonk.hu
VÁLLALJUK társasházak közös képviselői
teendőinek ellátását, a jogi, pénzügyi és műszaki
pályázatírási teendők ellátásával, szervezésével. Díjunk bruttó 800 Ft/hó/albetét. A 24 órás
ügyeleti szolgálat és a könyvelés díjával együtt.
Érdeklődni: +36/70/933-9330.
www.ingatlan-kezeles.hu
KONTÉNERES sittszállítás, homok, sóder,
murva termőföld, zöldhulladék szállítása.
+36/20/944-4759.
FAKIVÁGÁS. Bármilyen nagyságú veszélyes fák ágankénti lebontással való kivágása.
+36/20/485-6547.
TÁRSASHÁZI közös képviselet biztos alapokon. Cégünk teljes jogi és műszaki háttérrel,
valamint több éves szakmai tapasztalattal rendelkezik. www.kozoskepviselo.hu Tel.: 302-3257,
+36/70/426-4420.
REDŐNYÖK, szúnyoghálók, reluxák, roletták,
napellenzők, szalagfüggönyök javítása, cseréje készítése garanciával! 709-7470, +36/30/211-9730,
+36/20/354-0518.
FUVARVÁLLALÁS, zárt dobozos 3,5x2x2
m-es rakterű kisteher gépkocsival Budáról.
395-1217, +36/70/316-1533. Sziráki.
LAPOSTETŐK, teraszok csapadékvíz elleni
szigetelésének felújítása, javítása, új készítése.
Homlokzatok, tetők, pincefödémek utólagos hőszigetelése, bádogos, tetőfedő munkák garanciával, referenciákkal. 204-6793, +36/20/934-6993.
REDŐNYÖSMUNKÁK – készítés- javítás,
gurtni csere, szúnyogháló. +36/30/212-9919.
TÁRSASHÁZKEZELÉS jogi, műszaki háttérrel
kerületi Kft. 204-0765, +36/30/618-7929.
ÉPÍTÉSZMÉRNÖK műszaki ellenőrzést, műszaki vezetést vállal. +36/30/618-7929.
KÖLTÖZTETÉS, nehézgépszállítás, lomtalanítás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig, zongora, páncélszekrény. Tel.: +36/30/948-2206.
FAKIVÁGÁST (akár alpintechnikával is), bozótirtást, fűkaszálást vállalunk.
Tel.: +36/70/530-6567.
KÖZÖS képviseletet vállal XI. kerületben családi vállalkozásként működő Kft. +36/30/944-9077,
+36/20/580-3170, 203-4137.
ROSSZUL működő társasházak, gyors, szakszerű rendbetétele. +36/30/919-1976, +36/70/244-0742.
KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 2 és 4 tonnáig, 27
éves gyakorlattal, kedvezményesen. 405-5889,
+36/30/996-4538.
KOZMETIKUS váltótársat, fodrászt, pedikűröst
felveszek Bartók Béla útra. +36/20/332-4280.
Irodának is alkalmas!
BÁDOGOSSZERKEZETEK, cserép, palatetők,
tetőszigetelések javítása, kerületi építészmérnök kisiparostól 1984 óta. +36/20/944-9015,
249-2664.
ÉPÜLETASZTALOS és bútorasztalos munkákat vállalok garanciával. Tel.: +36/20/200-9886.

RÉGISÉG, KÖNYV

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

BODA MŰKERESKEDÉS XI., Bercsényi u. 3.
keres árverésre kvalitásos festményeket, rajzokat,
plasztikát, grafikát, bizsukat, bútort, órát régiséget.
Információ: +36/20/519-0891.
KÉSZPÉNZ, bizalom, biztonság! A Wéber
Galéria ezt nyújtja Önnek! Vásárolunk: antik, és
kortárs festményeket, rajzokat, arany ékszereket,
-órákat, ezüst tárgyakat, szőnyegeket, bizsukat,
bútorokat, porcelánokat, képeslapokat, könyveket,
valamint teljes hagyatékot! Tel.: +36/20/941-6574,
+36/20/478-7581.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP

SZOLGÁLTATÁS
KERT-, TELEKRENDEZÉS, metszés, permetezés, favágás, gyepesítés, térkövezés, sziklakertek,
kerítésépítés, egyéb kertészeti és kőműves munkák! Tel.: 786-5872, mobil: +36/70/422-9445.

1117 Bp., Fehérvári út 24.
1027 Bp., Margit krt. 54.
NY: H–P: 9–18 Sz: 9–14
www.zarkiraly.hu

T.: 466-5654
T.: 201-3928

ZÁR, KILINCS, LAKAT, VASALAT
+ SZOLGÁLTATÁSAINK:
•
•
•
•
•

KULCSMÁSOLÁS: lakás-, autó, speciális és mágneskulcs

EGYFORMA ZÁRLATÚ és FŐKULCSOS RENDSZEREK
ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA
HEVEDERZÁRAK SZERELÉSE: egyedi méret is
ZÁRAK ,ZÁRBETÉTEK, HEVEDERZÁRBETÉTEK CSERÉJE

SZOMBATONKÉNT

-10% !!!

EZ NEM INTERNET, ez valóság! Fényképes
társkereső rendezvényekkel! +36/30/217-5151.

ÜDÜLÉS, TÁBOR
KÜLFÖLDI és belföldi üdülési jogok adásvétel- és bérbeadás közvetítése. Eladná üdülési jogát? Hívja irodánkat: 769-0114, +36/83/769-110,
+36/30/460-5855, +36/70/776-0898.
www.udulesijoginfo.net
BÜKFÜRDŐN üdülőszövetkezeti tulajdonjog
véglegesen eladó. Irányár: 550.000 Ft.
+36/20/931-5710.

KÖZLEMÉNY
A 2008. évi felajánlott adó 1%-a, 429.144 Ft
volt. Alapítványunk vagyonából 900.000 Ft-ot
óvodánk udvarának felújítására fordítottunk.
Támogatásukat köszönjük. Karolina Gyermekkert
Alapítvány.

Fiat Professional már a Pappas Autonál is!
Fiat Ducato

1400 000 Ft
kedvezménnyel!

GYÓGYÁSZAT
FOGSOROK, hidak készítése, javítása soron kívül, fogszabályzó, fogfehérítő.
Mozgáskorlátozottakhoz házhoz megyünk!
Fogászati háttér biztosított. Tóthné Hűvös Katalin
fogtechnikus mester. 1013 Budapest, Krisztina
krt. 51. Tel.: +36/30/222-3016.
LÉZERTERÁPIA, reumatológia, akupunktúra,
fogyasztás, szénanátha, gerincferdülés, csontritkulás, csípő- és térdkopás kezelése, fejfájásellátás, lumbágó ügyelet, üzemorvosi vizsgálatok.
Tel.: 368-6349, +36/20/968-6886.
PSZICHOTERÁPIÁS rendelés – gyermek, ifjúsági, felnőtt – a XI., Andor utcában. +36/20/2180316, sziget.bea@gmail.com, www.lelekkor.hu
MAUKS DENTAL várja vendégeit. Alsó-felső
fogsor 70 000 Ft, javítás 3 000 Ft!! Hívjon bizalommal: +36/30/935-4395. Budapest, Baranyai
tér 8. fsz. 4. www.mauksdental.hu

HÁZTARTÁSI GÉPEK

TÉVÉJAVÍTÁS helyszínen azonnal!
Villamosmérnök végzettséggel, garanciával!
Tel.:+36/20/410-6393.
SZÁMÍTÓGÉPJAVÍTÁS otthonában.
Számítógépek beszerzése, internet beállítás, oktatás, non-stop. Nyugdíjasoknak 10 % kedvezmény.
+36/20/988-5147, www.benyosoft.hu
COMPUTERKLINIKA: számítógép javítás,
vírusirtás, telepítés, bővítés, ingyenes kiszállással!
+36/30/857-2653.
A HÍRADÁSTECHNIKA-TELECOMMUNICATION Kft. a XI. kerület lakosainak március
hónapban ingyenes tanácsadást ad a következő
területeken: digitális- és analóg televíziózás, rádió-műsorszórás, GSM mobiltelefon, antennák,
térerő, vételtechnika, ezekkel kapcsolatos szerelés,
kép-, és hangrögzítés kérdésekben. Próbálja ki,
mire NEM tudunk válaszolni!
Hívjon: +36/30/954-5740.
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ÁLLÁS
CSALÁDOKHOZ keresünk és ajánlunk, leinformálható bébiszittereket, idősgondozókat, házvezetőket. Micimackó. Tel.: 205-8700, 243-8280
+36/20/575-7435.
LAKÁSSZÖVETKEZET XI. kerület Etele úton
gondnoki munkakör betöltésére, középfokú végzettséggel munkatársat keres, párok, házaspárok
jelentkezését is várjuk. Számítógép használói szintű ismerete szükséges. Gondnoki lakás használata
megoldható, befogadó nyilatkozattal. Jelentkezés,
önéletrajzzal: e-mail: lakszov3@upcmail.hu.
Érdeklődni: Mikula Péter +36/20/983-8285.

Akciónk keretében minden Ducato modell – a készleten
megrendelésre
eten lévôk és a gyártásból
gyártásból me
grendelésre
kerülôk egyaránt – bruttó 1 400 000 Ft kedvezménnyel kapható! Az akció visszavonásig érvényes.
A részletekkel kapcsolatban érdeklôdjön márkakereskedéseinkben!

HASZONGÉPJÁRMŰVEK A KEZDETEKTŐL.

Pappas Auto Magyarország Kft.
1117 Budapest, Hunyadi János út 6.
Tel.: +36 1 463 7569, +36 1 463 7421, fax: +36 1 463 7406

www.pappas.hu

Az Újbuda hirdetési ajánlata
A keretes hirdetések árai és méretei:
oldal/hasáb
1/1 álló
1/2 fekvő
1/4 álló
1/8 fekvő
1/16 álló
1/32 fekvő
első oldali csík
1/74 fekvő

méret (mm)
282 x 421
282 x 209
140 x 209
140 x 103
68 x 103
68 x 50
282 x 37
53 x 74

fekete-fehér
88 000
55 000
34 000
35 000

Az árak az áfá-t nem tartalmazzák

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

színes
460 000
230 000
160 000
95 000
63 000
36 000
285 000
40 000

Kedvezmények:
Ötszöri megjelenés, de min. 700 000 Ft Nº

5%

Tízszeri megjelenés, de min. 1 300 000 Ft Nº

7%

Tizenötszeri megjelenés, de min. 2 000 000 Ft Nº

10%

Húszszori megjelenés, de min. 2 700 000 Ft Nº

15%

Huszonötszeri megjelenés, de min. 3 400 000 Ft Nº

20%

Apróhirdetések:
10–20 szóig: 160 Ft/szó + áfa,
20–40 szóig: 140 Ft/szó + áfa.
Az apróhirdetésnél 10 szó díja
a minimális tarifa, és 40 szó a
maximális terjedelem
Felvilágosítás: szerkesztőség
Telefon: 372-0960, fax: 372-0961

www.ujbuda.hu
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PROGRAMOK
SZÍNHÁZAK

KIÁLLÍTÁSOK
ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI
GYŰJTEMÉNY
Pentele u. 8. T.: 208-6635
Állandó kiállítások KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK

16–18 óráig: Római ásatások, egyház- és
iskolatörténeti kiállítás, Mahunka Imreemlészoba, az Első Magyar Repülőgépgyár,
borgyűjtemény, Albertfalva asztalosiparának
története.
ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ

Gyékényes u. 45–47. Tel./fax: 204-6788
MÁRCIUS 2-ÁIG Karnevál Velencében

– Jantner László fotóművész kiállítása. megtekinthető munkanapokon 10–14 óráig,
illetve rendezvénytől függően.
ALMA GALÉRIA

Budai Sport Általános Iskola, Bikszádi u. 11–15.
MÁRICUS 16-ÁIG A Jelky András Ruhaipari és

Művészeti Szki. művészképzés szakos diákjainak kiállítása.
ARTALAKULÁS GALÉRIA

Brassó út 91.
MÁRCIUS 4-ÉIG Király László György fotókiál-

lítása látható.

BARTÓK 32 GALÉRIA

KARINTHY SZALON

Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
MÁRCIUS 12-ÉIG Romvári Márton kiállítása.

Megtekinthető munkanapokon 11–18
óráig, szombaton 10–14 óráig és a rendezvények ideje alatt.
KŐ-TÁR-LAT GALÉRIA

Cirmos u. 8.
FEBRUÁRBAN Ilka Gábor kiállítása látható.

MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI
MÚZEUM TANULMÁNYTÁRA
Prielle Kornélia u. 10. T.: 204-4092

Állandó technikatörténeti kiállítás.
Nyitva: KEDDTŐL PÉNTEKIG 10–16 óráig,
MINDEN HÓNAP MÁSODIK SZOMBATJÁN 10-17
óráig. Csoportokat is szívesen látnak előzetes
bejelentkezés alapján.
MOLNÁR-C. PÁL MŰTEREM-MÚZEUM

Ménesi út 65. T.: 06/30/201-1073
MÁJUS 22-ÉIG„A művész is ember”– Stróbl

Alajos kiállítás. A tárlat látogatható szerdán
10–13, csütörtökön 15–18, szombaton
10–13 óráig.
FEBRUÁR 27. 10.30 A Stróbl unokák egyike
tart tárlatvezetést.

Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlékszoba.

TETŐ GALÉRIA

BUDAI KLUB-GALÉRIA

Női (Én)ek c. kiállítása. A tárlat megtekinthető hétfőtől péntekig 15–18 óráig.

Budafoki út 9–11.
FEBRUÁRBAN Turcsán Miklós festőművész

kiállítása.

BMK GALÉRIA

Etele út 55. Tel.: 371-2760
MÁRCIUS 13-ÁIG A XXV. Vizuális Művészeti

Hónap festészet és szobrászat pályázata
díjazottjainak kiállítása. MÁRCIUS 3–16.: Széll
Ferenc, a XXV. Vizuális Művészeti Hónap festészet pályázatának díjazottja kiállítása.
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ

Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300
FEBRUÁR 28-ÁIG Mészáros Annarózsa,

„Zenészek a liftben”c. fotókiállítása látható.

A38 ÁLLÓHAJÓ
Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940
FEBRUÁR 24. 21.00 A38 & Time Out Budapest

present: Orchestre International du Vetex
(BE), Cimbaliband. FEBRUÁR 25. 21.00 A38 &
radiocafé 98.6 present: Szabó Balázs Band
– lemezbemutató koncert, Zuboly, DJ Kanada
Káosz – Funk Party. FEBRUÁR 26. 21.00Vad
Fruttik, Jurij. FEBRUÁR 27. 22.00 Real Your
Nature meets Test pres.: Mary Anne Hobbs
(BBC1 / UK), Cadik, DJ Madd (Boka Records).
MÁRCIUS 1. 20.00 A NegativeArt bemutatja:
New Model Army (UK), Mátyás Attila Band.
MÁRCIUS 2. 20.00 Budapest Bár - Budapesti
és New Yorki Időutazás. MÁRCIUS 3. 20.00 Che
Sudaka (E), Anselmo Crew. MÁRCIUS 4. 20.00
Frenk Akusztik, Colorstar Akusztik.
MÁRCIUS 5. 20.00 Bin-Yip – Harcsa Veronika,
Kaltenecker Zsolt, Gyémánt Bálint és Andrew
J új zenekarának lemezbemutatója. 23.00
Monkey6 & Kollektiva presents Rave Kikötő
– Elektró Gyomor: TMX, Fullstereo, Popbitch
(Kollektiva), Bergi & Svindler (Monkey6)
- Minimál Motorbár: Bal (Bladerunnaz) house
szett, Max Factor (Monkey6).
MÁRCIUS 6. 21.00 A38 & radiocafé 96.8 present
- Flip The Tape – Antipop Consortium (Ninja
Tune/USA), Sadant, Kool Kasko, Ozon & Busa.
ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Gyékényes u. 45–47. Tel./fax: 204-6788
HÉTFŐ 14.00 Az albertfalvi Vöröskeresztes

csoport klubnapja, 14.00 Életet az éveknek
nyugdíjasklub, 16.00 Zeneovi, 19.00 Gesualdo
Kamara Kórus kóruspróba. KEDD 9.00, 9.45,
10.30 Ringató, 13.00 60+ Gyógytorna haladó,
14.00 kezdő, 14.00 AKTK Döngicsélő nyugdíjasklub, 17.00„Fitt” torna, 19.00 Salsa rueda
kezdő, 20.00 haladó, 21.00 Salsaklub.
SZERDA 16.00 Albertfalvai Polgárok Köre,
18.00 Divattánctanoda 6-10 éveseknek, 19.15
Senior Táncrendklub. CSÜTÖRTÖK 15.20 Etka
jóga, 17.00„Fitt” torna, 18.00 Mesetorna.
19.00 Karibi táncok kezdő, 20.00 haladó, 21.00
Salsaklub. PÉNTEK 17.00 Divattánctanoda,
18.00 AKH festő-és rajzstúdió, 19.15 Standard
és latin társastánc tanfolyam kezdő, 20.15
haladó. SZOMBAT 10.00„Fitt” torna.
BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
HÉTFŐ 18.00 tajcsi csikung.

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Etele út 55. Tel.: 371-2760
KEDD 15.30 Ingyenes diákújságírás tanfolyam.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.45 Gerinctorna, 19.00
Mélyizomtorna. SZERDA 17.00 Reflex Fotóklub.
PÉNTEK 9.30 Energetizáló torna, 15.00

Játékhálóklub, 17.30 Etka-jóga, 18.30 Hastánc-tanfolyam kezdőknek. SZOMBAT
9.00 TeÉrted Akadémia. Tanulási nehézségek
javítása Kulcsár-módszerrel, 15.00 Őszidő
Nyugdíjasklub. PÁRATLAN CSÜTÖRTÖK 15.00
TeÉrted Akadémia. Ingyenes nyelvi teaház
angol és német anyanyelvi tanárokkal
MÁRCIUS 3. 18.00 Művészet közelről: Mednyánszky László. MÁRCIUS 4.
18.30 Budapesti Versmondó Klub. MÁRCIUS

Ecsed u. 13. T.: 788-6695
MÁRCIUS 10-ÉIG Szabó Noémi festőművész

ÚJBUDA GALÉRIA

Újbuda Polgármesteri Hiv., Zsombolya u. 5. 1. em.
MÁRCIUS 5-ÉIG Patkós Gyula: Vonalak c.

kiállítása látható. A tárlat megtekinthető
hivatali időben.

XI. KER. HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÓHELY
Erőmű u. 4. T.: 365-6126

Régészeti, építészeti, ipartörténeti (Csonka
János) emlékek. Egyszer volt Dél-Buda.
Tájvédelmi körzeteink.
Nyitva MINDEN SZERDÁN 15–18 óráig.
Csoportokat is szívesen látnak előzetes bejelentkezés alapján.
5. Szabadegyetem: 17.00 A Lengyel
Királyság; 18.30 Orosz művészet 1. MÁRCIUS 6.

Mesterkurzus amatőr képzőművészeknek.
MÁRCIUS 9. 17.30 Színháztörténeti sorozat: A
pokolhoz a szurkot a szuroköntők adják. A középkori színház. Passió, miraculum, moralitás.
FARKASRÉTI ÁLT. ISKOLA KÖNYVTÁRA
Érdi út 2.
MÁRCIUS 3. 18.00 Vendég: Tejfalussy András

okleveles mérnök, feltaláló. Téma: Eltitkolt,
legfőbb csődokok (egészség, gazdaság,
oktatás).
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300

HÉTFŐ 18.00 Budai Tangó. KEDD 19.00 Ceroc
társastánc tanfolyam. CSÜTÖRTÖK 9.00–12.00
Ringató. FEBRUÁR 24. 18.00 Utolsó Óra Táncház
– Türei Fiatalok. FEBRUÁR 25. 20.00 Padkaporos
Tekerős- Dudás Zenész Klub. FEBRUÁR 26. 18.0-

0 Erdélyi zenekarok klubja: Magyarpalatkai
Banda. Zenetanítás és táncház.
FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868
HÉTFŐ 14.00 Morvai Piroska Zenebarátok

Klubja, 17.30 Hatha jóga, 18.00 Magnós klub.
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 15.00 Nyugdíjas Hölgyek
Tornája, 18.00 Klasszikus indiai tánc, 18.00
Gerinctorna, 19.15 Ír sztepptánc. KEDD 10.00
Yan-xin csikung, 21.30 Senior társastánc 18
éves kortól. SZERDA 18.30 Hastánc, 19.00
Picasso festőklub felnőtteknek. CSÜTÖRTÖK
17.00 Patchwork haladó. PÉNTEK 17.00
Patchwork kezdő. SZOMBAT Társastánc
12.00 kezdő, 13.30 haladó, 16.00 14 éves
kortól, 13.00 Lágymányosi Bélyeggyűjtő Kör.
VASÁRNAP 8.00 Budapesti Hobby Klub, 15.00
Nosztalgia Klub. MINDEN HÓ ELSŐ SZOMBAT
12.00 Repülés Baráti Kör. FEBRUÁR 25. 19.00
A hindu templomoktól a mogul udvarokig.
Klasszikus indiai zene és tánc est.
FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR
Etele út 55. Tel.: 371-2788
MÁRCIUS 4. 10.00 Baba-Mama Klub. Téma: Mi

jár a kismamáknak – beszélgetés juttatásokról
és lehetőségekről.
GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253
HÉTFŐ 10.00 Nyugdíjas angol társalgási

klub, 10.30 Csepp zene, 16.00 Fantázia
gyermekaerobik. HÉTFŐ 17.30, SZERDA 18.00
Aikido. KEDD 10.00 Eklektikaklub, 19.30 Kenpo
karate. KEDD 18.00, SZERDA 19.30 Iai jutsu.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 15.00 Sakk-klub.
SZERDA 10.00 Ringató, 10.00 60+ Német
nyelvtanfolyam, 15.00 Kártyaklub,
15.00 Társastánc gyerekeknek, 18.00–20.00
Ingyenes jogi tanácsadás, polgári jogi tárgyú
kérdésekben, előzetes bejelentkezés alapján.
SZERDA, PÉNTEK 14.30 Ízületi torna. CSÜTÖRTÖK
19.00 Kenpo karate. PÉNTEK 16.00 Fashion
dance. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00
Gazdagréti Közösségi Számítógépes Központ.
VASÁRNAP 10.00 Alétheia gyülekezet igehirdetése. MINDEN PÁRATLAN HÉTFŐ 18.00 Verses-

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN

Budaörs, Szabadság út 26.
FEBRUÁR 24. 19.00 A jó pálinka itassa magát!
2.0. MÁRCIUS 5. 19.00 Jakab és az ura.
MÁRCIUS 6. 19.00 Anconai szerelmesek.
MÁRCIUS 7. 10.30 A fűszermadár.
MÁRCIUS 7. 19.00 Szeretem a feleségem.
MÁRCIUS 8. 14.30 A Pál utcai fiúk – Beavató
színház. MÁRCIUS 8. 17.00 Szeretem a

feleségem.
Gyermekelőadás:
FEBRUÁR 24. 10.00 Tücsök és a hangyák.
FEBRUÁR 24. 14.30 Tündérbál.
KARINTHY SZÍNHÁZ

Bartók B. út 130. T.: 203-8994
FEBRUÁR 25. 19.00 Tudós nők. FEBRUÁR 26.

19.00 Hat celeb keres egy szorzót. Verebes
kabaré. FEBRUÁR 27. 19.00 Acélmagnóliák.
FEBRUÁR 28. 15.00 A Napsugár fiúk.
FEBRUÁR 28. 19.00 Tanár úr, kérem!
MÁRCIUS 5. 19.00 Tudós nők.
MÁRCIUS 6. 19.00 A Bermuda háromszög
botrány. MÁRCIUS 7. 15.00 Tanár úr, kérem!
MÁRCIUS 8. 17.00 A tavasz ébredése.
MU SZÍNHÁZ
Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
FEBRUÁR 22.–MÁRCIUS 7. THEARTO II.

lelkes együttlét. MINDEN HÓ UTOLSÓ CSÜTÖRTÖK
16.00 Gazdagréti„őszikék” nyugdíjasklub.
FEBRUÁR 24. 14.00 Verebes István: Színtiszta
kabaré c. előadása.
KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363
HÉTFŐ 16.00 MKM Férfikórus, 13.00 Pingpong. KEDD 10.30 Trilla énekiskola, 17.00
Kártyaklub. KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 Aikido.
SZERDA 17.00 Ötórai tea, 17.20 Corrisus klub.
CSÜTÖRTÖK 16.00 Balett. CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK
17.00 Festőiskola. PÉNTEK 19.30 Társastánc.
MINDEN ELSŐ PÉNTEK 18.00 Autómodellklub.
MINDEN MÁSODIK KEDD 14.00 Kelenvölgyi nóta-

kör, 15.30 Kézműves-foglalkozás gyerekeknek.
MINDEN MÁSODIK CSÜTÖRTÖK 16.00 Horgászklub. FEBRUÁR 27. 10.00 VIII.
Kelenvölgyi Bábjátékos Találkozó. MÁRCIUS
7. 17.00 Vasárnapi Házimuzsika. MÁRCIUS 8.
18.15 Kertbarát Kör. Vendég: Bálint György.
MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA
Magyar Tudósok körútja 1.
FEBRUÁR 27. 18.30 Fellép: a Jezsuita Kórus,
elhangzik: XVII. gregorián mise. MÁRCIUS 6.

18.30 Fellép: Pilisvörösvári Kórus, elhangzik: Gounod: Messe breve in C. No. 7. (aux
chapelles )
MU SZÍNHÁZ
Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
MÁRCIUS 7-ÉIG Drazen Sivak workshopja.

ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644, 309-0007
HÉTFŐ 16.15 Balettiskola 9–13 éveseknek,
17.15 Balettiskola 5–8 éveseknek. HÉTFŐ
18.00, SZERDA 17.00 Pilates. HÉTFŐ 19.00,
SZERDA 18.00 Dzsesszgimnasztika.
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 9.00 Seniortorna.
KEDD 19.00 Callanetics. KEDD, CSÜTÖRTÖK

9.00 Callanetics, 10.30 Tarka Színpad, 15.00
Fogyasztóvédelmi tanácsadás, 15.00, 16.00
Hip-Hop, 17.15 Törpördög Tánc-Tanoda
kezdő, 18.00 haladó. SZERDA 10.00 Hastánc,
16.00 Ezüstklub, 16.00 Sakk- és kártyaklub,
16.00 Balett iskola 9–13 éveseknek, 19.00
Pingpongklub. CSÜTÖRTÖK 19.00 Karate.
PÉNTEK 18.00 Pingpongklub. SZOMBAT 9.00
Commedia 2000 Diákszínpad. VASÁRNAP
8.00 Katolikus szentmise, 19.00„Goldance”
tánciskola. HÉTFŐ–PÉNTEK 10.00–18.00-IG
Net-Kuckó e-Magyarország pont. Minden
megkezdett óra 200 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak ingyenes. MINDEN ELSŐ PÉNTEK 16.00
Újbudai Botladozó – Szenior néptáncklub.
FEBRUÁR 27. 11.00 Figura kerámia műhely
gyermekeknek.
FEBRUÁR 28. 10.00 Katicaklub játszóház.
MÁRCIUS 7. 18.00 Virág helyett…A Karthago
együttes nőnapi akusztikus koncertje
TIT STÚDIÓ
Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514
FEBRUÁR 24. 18.00 Ásványbarát Kör. sványtani
ismeretek. FEBRUÁR 26. 18.00 Törpenyúl Klub.
A nyulak táplálása – előadás. MÁRCIUS 1. 18.00

Gombász Klub. A Szentendrei szigeti árterek
gombái, a Börzsöny védett szépségei. MÁRCIUS
3. 18.00 Ásványbarát Kör. Dél-Zempléni
kvarcváltozatok. MÁRCIUS 4. 17.00 Csapody
Vera Növénybarát Kör. Botanikai kirándulás a
Krím-félszigeten. MÁRCIUS 8. 18.00 Gombász
Klub. Barátaink a gombák.
Kiállítás:
Öveges József-emlékterem és -kiállítás.
Emlékszoba megtekintés: életmű, dokumentum-, tárgyi emlékek; Öveges-kísérletek és
-interjú film vetítése csoportoknak és egyéni
érdeklődőknek előzetes bejelentkezés alapján.
ÚJBUDA 60+ PROGRAMKÖZPONT
Zsombolyai u. 6.
MÁRCIUS 9. 10.00–14.00 Előadássorozat, III.

rész. Téma: Egészségi állapot, egészségügyi
ellátások, szolgáltatások. Mindennapi aktivi-

– Drazen Sivak workshopja.
FEBRUÁR 26. 19.30 Szputnyik Hajózási
Társaság – Modern Színház- és
Viselkedéskutató Intézet – Labor: Kockavető .
FEBRUÁR 26., 27. 20.00 MU Terminál V. évfolyam B. est, Vladka Malá: 6X1– Bemutató,
Fejes Ádám: Boxed In – Felújítás.
FEBRUÁR 28. 20.00 Andaxínház: 2-1/16
milliméter. MÁRCIUS 3., 4. 20.00 Duda Éva:
Lunatika. MÁRCIUS 6., 7. 20.00 Juhász Kata
Társulata: Lulu – avagy a rossz tanuló felel
– Bemutató. Fidelio Tánc Est.
MÁRCIUS 7. 19.00 Szputnyik Hajózási Társaság
– Modern Színház- és Viselkedéskutató
Intézet – Labor: Kockavető.
SZKÉNÉ SZÍNHÁZ

Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
FEBRUÁR 24. 19.00 Picaro: Az Ördög és a

Jóisten. Bemutató.
FEBRUÁR 26. 19.00 Kompánia Színházi
Társulat: Karnevál és lakodalom.
FEBRUÁR 27., 28. 20.00 Tünet Együttes: Az élet
értelme. MÁRCIUS 2., 3., 4. 19.00 Rejtő Jenő: A
tizennégy karátos autó.
MÁRCIUS 6., 7. 20.00 Tünet Együttes: Az élet
értelme. MÁRCIUS 8., 9. 21.00 Kókai János
Társulata: Seb.
tás, önmegvalósítás időskorban. Javaslatok
gyűjtése cselekvési tervek kidolgozásához.
WEINER LEÓ ZENEMŰV.SZAKKÖZÉPISK.
Menyecske utca 2.
MÁRCIUS 17.30 a Weiner Leó Zeneművészeti

Szakközépiskola növendékeinek hangversenye.

EGYHÁZI PROGRAMOK
SZENT LIPÓT PLÉBÁNIATEMPLOM
Plébánia u. 2.
MINDEN HÓ 1., 3. ÉS 5. VASÁRNAP 12.00 Görög

katolikus szentmise.

BUDAFOKI EVANGÉLIKUS TEMPLOM
Játék út 16.
MINDEN MÁSODIK VASÁRNAP Családi vasárnap.

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
Alsóhegy u. 38.
CSÜTÖRTÖK 18.30 Bibliaóra. PÉNTEK 18.00
Ifjúsági óra. VASÁRNAP 9.15 Áhitat. Gyermek-

bibliakör, 10.00 Istentisztelet, 17.00
Istentisztelet, kivéve a 3. vasárnapot.

BUDAPESTI ÖRMÉNY KAT.LELKÉSZSÉG
Orlay u. 6.
VASÁRNAP 16.30 Istentisztelet örmény, illetve

magyar nyelven.

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Németvölgyi út 138.
VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

GAZDAGRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
Rétköz u. 41. Tel.: 246 0892
MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet és gyer-

mek istentisztelet.

MINDEN HÓ 2. VASÁRNAP Úrvacsorai közösség.

11
MINDEN HÓ 3. VASÁRNAP Dicsőítés. SZERDA 9.00,
PÉNTEK 9.30 Baba-mama klub. PÉNTEK 17.00

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

GELLÉRTHEGYI PÁLOS SZIKLATEMPLOM
Bejárat a Kelenhegyi út felől

Szentmiserend:
HÉTKÖZNAP 11.00, 17.00, 20.00.
VASÁRNAP 8.30, 11.00, 17.00, 20.00.
HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAI
GYÜLEKEZETE
Szüret utca 19. Ménesi u. sarok
SZOMBAT 9.30 Bibliatanulmányozás, 11.00

Istentisztelet.

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

XI., Csíki-hegyek utca 13.
Telefon: 246-6259 Fax: 246-8412
ujbudatv@ujbudatv.hu
www.ujbudatv.hu

Keresse és kérje kábelszolgáltatójától az ÚjbudaTV-t!

mista), PÉNTEK 7.00, SZOMBAT 18.30, VASÁRNAP
9.00 (diák), 11.30 Szentmise.
MINDEN HÓ 2. HÉTFŐ 19.00 Szentségimádás a
magyarság lelki megújulásáért.
ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
Menyecske u. 16. Tel.: +36/30/973-5708
MINDEN HÓ 1. SZERDA 18.00 Őrmezői

Református est.

imaóra.

MINDEN HÓ 4. SZERDA 18.30 Házas- és szülői kör.
MINDEN HÓ 2. ÉS 3. VASÁRNAP 8.30 Istentisztelet.

összejövetele.

Villányi út 44. / Ábel Jenő u. sarok

ség, 17.30 Szeretetvendégség.
MINDEN HÓ 1. VASÁRNAP 9.30 Családi istentisztelet.
VASÁRNAP 8.00, 11.00, 18.00 Istentisztelet.

Helyreálló csoport.

MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 20.00 Gyülekezeti
MINDEN HÓ 2. CSÜTÖRTÖK 19.30 Pároskör.
MINDEN HÓ 2. PÉNTEK 20.00 Fiatal házasok
MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 10.00 Kismamaklub.
MINDEN HÓ 1. SZOMBAT 16.00 Diakóniai közös-

KELENFÖLDI EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZET
Etele út 55. Tel.: 203-4642 vagy +36/30/658-4156
VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor

foglalkozások gyermekeknek.

KELENFÖLD, SZENT GELLÉRT-PLÉBÁNIA

SZABAD METODISTA GYÜLEKEZET
VASÁRNAP 10.30 Bibliaóra felnőtteknek és
gyermekeknek. KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00

SZENT ANGYALOK TEMPLOMA
Gazdagréti út 14. Tel.: 309-0520
VASÁRNAP 9.00 Szentmise. HÉTKÖZNAP Liturgia,

illetve szentmise váltakozva 8.00 és 18.00.
MINDEN NAP 18.30 Rózsafüzér. KEDD
19.00 Taizei ima. MINDEN PÁROS KEDD 18.30
Katekézis.
SZENT IMRE-PLÉBÁNIATEMPLOM

Bartók Béla út 149. Tel.: 203-8915

Villányi út 25. Tel.: 466-5886

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

Szentmiserend:
HÉTKÖZNAP 6.30, 8.00, 18.00, VASÁR- ÉS
ÜNNEPNAP 8.00, 9.00, 10.15, 11.30, 19.00.
HÉTKÖZNAP 7.45 Irgalmasság szentolvasó ima.
SZERDA 9.30 Baba-mama kör (Szent Istvánház), 18.30 Placid atya katekézise (templom),
19.30 Katekumenátus (Szent István-ház).
CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok beszélgetése
(Szent István-ház). SZOMBAT 6.30 Misével
egybekötött Laudes, 17.30 Zsolozsma a Jézus
Szíve oltár előtt. MINDEN HÓ ELSŐ HÉTFŐ 10.00
Szeniorklub (Szent István-ház).
MINDEN HÓ ELSŐ CSÜTÖRTÖK 18.30 Szentségimádási óra hazánkért, szerzetesi és
papi hivatásokért.
MINDEN HÓ ELSŐ SZOMBAT 7.00 Szentolvasót
ima. MINDEN HÓ MÁSODIK SZERDA 19.30 Bibliai
elmélkedések (Szent István-ház).
MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 18.00 Szentmise a
plébánia betegeiért, szenvedőiért. FEBRUÁR 24.
Szent Mátyás apostol ünnepe. FEBRUÁR 26–28.
Ifjúsági Effeta Hétvége. FEBRUÁR 28. Évközi 4.
vasárnap. Nagyböjt 2. vasárnapja. Országos
gyűjtés a katolikus iskolák javára. MÁRCIUS 1.
10.00 Szenior-klub (Szt. Imre-ház). MÁRCIUS
2. 17.00 Szeretet-láng imaóra. MÁRCIUS 5.
Első péntek. 18.30 Keresztút. MÁRCIUS 6.
Első szombat. 13.30 Plébániai lelkinap (Szt.
Imre Gimnázium), 18.00 Záró szentmise a
templomban.
MÁRCIUS 7. Nagyböjt 3. vasárnapja.
MÁRCIUS 9. 8.30–17.45 Szentségimádási nap.

KELENFÖLDI REFORMÁTUS EK.
Október 23. u. 5. Tel.: 209-63-61
VASÁRNAP 9 és 10.30 Istentisztelet, gyer-

mek-istentisztelet és gyermekvigyázás.
SZERDA 18.30 Istentisztelet. CSÜTÖRTÖK 10.00
Bibliaóra. PÉNTEK 18.00 Asszonyóra.
KÜLSŐ-KELENFÖLDI REFORMÁTUS EK.
Ildikó tér 1. Tel.: 204-2767, +36/20/371-1292
MINDEN HÓ 2. ÉS 4. HÉTFŐ 18.30 Fiatalok biblia
köre. KEDD 18.00 Ifjúsági óra tizenéveseknek.
MINDEN HÓ 3. SZERDA 18.00 Szülői kör. SZERDA
10.00 Asszonykör. CSÜTÖRTÖK 18.00 Hétközi
bibliaóra. VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, vele

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

SZERDA 10.30 Bibliaóra. MINDEN VASÁRNAP

10.30 Református istentisztelet.

MAGYARORSZÁGI MUSZLIMOK EGYHÁZA
Sáfrány u. 43.
SZOMBAT 15.00 Kérdések és válaszok. Kötetlen

beszélgetés az iszlámról.

MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA
Magyar Tudósok körútja 1. Tel./fax: 209-2224
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.30, KEDD, SZERDA (egyete-

Állandó programok
Hétfő

9–10 ÓRA ÖKH szeniortorna (700 Ft/al-

kalom, vagy havi bérlet 6000 Ft)

9–10 ÓRA BOCSKAI 60+ KLUB GYALOGLÓ KLUB (március 29-án indul,

előzetes jelentkezés szükséges!)
10–12 ÓRA GKH nyugdíjas angol társalgási klub
12–14 ÓRA KKH asztaliteniszklub
14.00–15.00 ESZI konditorna
14–16 ÓRA AKH Életet az éveknek klub
16–18 ÓRA KKH Férfikórus
18.15–20 ÓRA KKH kertbarát kör (minden hónap második hétfőjén)
18–21 ÓRA GKH verses-lelkes együttlét
(minden páratlan hétfőn!)

Kedd

10.30–13.30 ŐKH Tarka Színpad
13–14 ÓRA AKH gyógytorna, haladó

(3000 Ft/10 alkalom)
14–15 ÓRA AKH gyógytorna, kezdő
(1000 Ft/10 alkalom)
14.30–16 ÓRA AKH Keresztény Társas Kör
15–16 ÓRA ESZI konditorna
14–17 ÓRA KKH nótakör
16–20 ÓRA KKH kártya, sakk, társasjáték

Szerda

7.20 ÓRÁTÓL OTSE TÚRA a Moszkva

térről

9 ÓRÁTÓL TE TÚRA a Moszkva térről
9–10 ÓRA ÖKH SZENIORTORNA (700

Ft/alkalom vagy havi bérlet 6000 Ft)

9–10 ÓRA KISÚJSZÁLLÁS UTCAI 60+
KLUB gyalogló klub (március 31-étől,

előzetes jelentkezés szükséges!)

10–11 ÓRA GKH németnyelv-

tanfolyam(300 Ft/alkalom)
10–12 ÓRA AKH alapfokú
internettanfolyam
14–16 ÓRA AKH alapfokú
internettanfolyam
14.30–15.30 ÓRA GKH Ízületi torna (kedvezménykártyával 2000 Ft/4 alkalom, 3200/8
alkalom)
15–18 ÓRA GKH kártyaklub
16–18 ÓRA ÖKH ezüst klub
16–18 ÓRA ÖKH sakk-, kártyaklub
(március 3-tól indul!)
16–17.30 ÓRA AKH Albertfalvai Polgárok Köre
17.20–19 KKH Corrissus klub
19.15–22 ÓRA AKH Szenior táncrendklub
(kedvezménykártyával 2000 Ft/4 alkalom)

Csütörtök

10.30–13.30 ŐKH Tarka Színpad
11.30–12.30 ÓRA PROGRAMKÖZPONT

gyógytorna
12.45–14 ÓRA PROGRAMKÖZPONT

gyógytorna
14–15 ÓRA PROGRAMKÖZPONT

gyógytorna

15.20–16.45 ÓRA AKH Etka Jóga (700

Ft/alkalom, 3500 Ft/bérlet)
15–18 ÓRA GKH sakk-klub
16–18 ÓRA KKH horgászklub
18–20 ÓRA KKH festőiskola

PÉNTEK

8.30–12.30 ÓRA ÖKH Netre Nagyi Tanfolyam
9–11 ÓRA ÖKH szeniortorna

(700 Ft/alkalom vagy havi bérlet 6000 Ft)
18–21 ÓRA AKH Festő- és rajzstúdió

(1000 Ft/alkalom)

18–20 ÓRA KKH festőiskola
20–22 ÓRA KKH haladó társastánc

Rövidítések, címek:
AKH: Albertfalvi Közösségi Ház,
cím: Gyékényes u. 45–47.,telefon: (061)
371-0588, (061) 204-6788,
e-mail: info@akh.ujbuda.hu,
nagyzs@akh.ujbuda.hu,
honlap: akh.ujbuda.hu
KKH: Kelenvölgyi Közösségi Ház, cím:
Kardhegy u. 2., telefon: (061) 424-5363,
e-mail: kelenvolgy@chello.hu,
honlap:kkh.ujbuda.hu
ŐKH: Őrmezei Közösségi Ház,
cím: Cirmos u. 8., telefon: (061) 310-0644,
(061) 309-0007,
e-mail: ormezei.k@upcmail.hu,
honlap: http://okh.ujbuda.hu
GKH: Gazdagréti Közösségi Ház, cím:
Törökugrató u. 9., telefon: (061) 246-5253,
e-mail: info@gkh.ujbuda.hu,
honlap: www.c3.hu/~gkh
OTSE: Olajipari Természetbarát SE
TTE: Természetvédők Turista Egyesülete
ESZI: Egyesített Szociális Intézmények
Központja, cím: Keveháza u. 6.,
telefon: (061) 203-1469, (061) 203-1327,
e-mail: eszi@eszi.ujbuda.hu
BOCSKAI 60+ KLUB: Bocskai út 43–45.
alatti 60+ Klub
Egyes tanfolyamokra, képzésekre előzetes
jelentkezés szükséges! Kérjük, érdeklődjön
a rendezvény helyszínén. A programváltoztatás jogát a szervezők fenntartják!
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Kerékpáros konferencia az A38 hajón

Hajnalban edzés, aztán irány a suli

Biciklivel sokkal élhetőbb város
lehetne Budapest
Bár tiszta levegőjű Budapestet szeretnénk, a tömegközlekedés mellett környezet- és forgalomkímélő alternatíva,
a bicikli egyelőre még nem illeszkedik
jól a fővárosi forgatagba. Az A38
kerékpáros konferenciája arra kereste
a választ, hogyan lehetne elterjeszteni
a kétkerekezést.
A szervezők szerint a főváros közlekedési állapota egyszerűen tarthatatlan.
A Városálom Reloaded – 2 vagy 4 kerék? címet viselő találkozó célja az volt,
hogy a ma mostoha körülmények között
tekerő biciklisek több és jobb lehetőséget kapjanak az utakon, ami csökkentené a konfliktusokat és a levegőbe jutó
káros anyagokat. Az előadók szerint a
kerékpározástól való ódzkodás és az autós-biciklis ellentét leginkább magyar
jellegzetesség, a nyugat-európaiak már
megtanulták, hogyan élhetnek együtt a
két- és négykerekűek.
Budapest kerékpárút-hálózatának
hossza nemcsak a nyugati nagyvárosokhoz, de keleti szomszédainkhoz képest is
jelentős elmaradást mutat. Mindezt súlyosbítja az a tény, hogy évente nagyon kevés kerékpárút épül, de a statisztikák más
tekintetben sem adnak okot a megnyugvásra. Az összes közlekedési eszközből
0,5–1 százalékot képviselnek a biciklisek.
Ez az arány nyugaton 8 százalék körül
mozog, de Amszterdam és Koppenhága a
40 százalékot is eléri. Elérhető cél lehetne a
10–15 százalék, de ehhez arra van szükség,

VÍZISPORT

Seprényi Balázs kenura termett

hogy a városvezetés nagyobb figyelmet
fordítson az úthálózatra, és foglalkozzon a
biciklisek kérdéseivel.
László János, a Magyar Kerékpáros
Klub elnöke azt mondta, mindannyiunk
feladata, hogy gondolkodási sémáinkat
megváltoztassuk, hiszen Budapest ideális
környezet a biciklis közlekedésre. – A kerékpárkultúra akkor honosodhat meg, ha
valóban csak az ül autóba, akinek feltétlenül szükséges – magyarázta a klub elnöke.
– Ma inkább ülünk másfél órát a dugóban,
minthogy két keréken megjárjuk az utat
fél óra alatt – tette hozzá László János, aki
szerint szervezete éppen azon munkálkodik, hogy autóval is normálisan lehessen
közlekedni a városban.
Nemcsak a bicikli, hanem a robogó is
sokat segíthetne Budapest közlekedésén.
A déli országokban népszerű jármű ugyan
kevésbé környezetkímélő, de szintén kevés
helyet foglal el és könnyű vele közlekedni,
ráadásul még a hideg sem lehet mindig kifogás. Példaként a norvégiai Trondheimet
említették, ahol kerékpáros liftet is építettek, hogy a jelentős számú biciklis egyszerűbben juthasson fel a domboldalra. – Ha
azt akarjuk, hogy egy adott úttesten minél
többen közlekedjenek, létre kell hoznunk
egy kerékpársávot. A hiedelmekkel ellentétben ezzel az útnak nem kisebb, hanem
nagyobb lesz a kapacitása. A kevesebb autós jobban halad, biciklisből, robogósból
pedig jóval több fér el az úton – fejtette ki
véleményét a klubelnök.

A 12. évfolyamos Seprényi Balázs hét
éve kenuzik. Először Dávid Eszterhez
járt, jelenleg pedig Guj Attila az edzője ugyanabban a klubban, a Lágymányosi Spartacus SE-nél, ahol először
szállt vízre.


Mikor kezdtél kenuzni, és miért pont ezt a
sportágat választottad?

Tizenegy éves voltam. Nem volt meg az a
konkrét elképzelés, hogy kenuzni fogok, a
vízi sportok vonzottak, leginkább a kajak.
De amikor lementem a lágymányosi klubba, a vezető, Dávid Géza rögtön meglátta
bennem a kenust, azt mondta: nekünk
épp egy ilyen gyerekre van szükség.




Azt mit jelent, most mikor kelsz?



Hogyan edzenek télen az evezősök?

Van úgy, hogy iskola előtt, reggel hatkor
már edzésen vagyok.
Sok a kondizás ebben az időszakban, valamint a futás, hosszú- és rövidtávon egyaránt, ezek nagyon fontosak az állóképesség fejlesztése miatt. Továbbá rengeteget
úszunk, és a lazább ízületek érdekében sok

a nyújtógyakorlat is. Ez egy nagyon összetett sport.


Kinek ajánlanád?

Végül is mindenkinek, fiúknak is, lányoknak is. Minél előbb kezdik, annál jobb.
Azt látom a társaimon, hogy mindenkin
meglátszik – pozitív értelemben –, hogy
űzi ezt a sportot.
Rózsa Melinda

Ezek szerint rögtön meg lehet látni valakin,
hogy kenuba, nem kajakba termett?

Hát, ezt tőle kellene megkérdezni... Mindenesetre hallgattam rá. Azt már akkor is
nagyon komolyan gondoltam, hogy nem
csak hobbiszinten akarok sportolni, hanem valami olyannal szeretnék foglalkozni, amiben igazán megmutathatom magamat. Nem ráhatással csinálom, hanem a
magam akaratából és kedvére.


Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb?

Hétszer nyertem országos versenyt párosban, illetve négyesben. Egyéniben országos
harmadik helyezést értem el, és Budapest
Bajnokságon egyéniben is voltam első.


T. D.

Nemzetközi versenyen még nem volt lehetőséged a megmérettetésre?

Eddig egyszer voltam egészen a közelében,
egy válogatón az utolsó pár méteren maradtam alul. Azonban úgy készülök, hogy
ebben az évben már szeretnék kijutni egy
nemzetközi versenyre.

Karsay Katalin
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19 éves vagy, még suliba jársz. Mennyire
tudod összeegyeztetni a sportot a tanulással?

Most fogok érettségizni, aztán pedig egyetemre tervezek menni. Mellette mindenképpen folytatni akarom az élsportot is.
Hogy mennyire megy együtt a kettő, majd
kiderül, ha felvesznek. Legfeljebb még korábban kelek reggelente.

Kupa a futball öröméért
Másodszor rendezte meg az újbudai
Kelen SC az alapvetően budapesti
csapatok részvételével zajló Kelen
Kupát. A tavaly nagy sikerrel indult
kétnapos torna elsődleges célja most
is az, hogy megmozgassa a főváros
labdarúgócsapatait, de az sem volt
utolsó szempont, hogy minél több
gyerek megszeresse a focit.
Negyven csapat érkezett a Kelen
Kupára, hogy a fiatal játékosok nyolc
korosztályban méressék meg magukat. A szervező Kelen SC utánpótlásszakágvezetője azt hangsúlyozta, a
bajnokság a megszokott formai ele-

mek ellenére nem az eredményekről
szól, sokkal inkább a játék felhőtlen
öröméről.
– Úgy gondolom, komoly eredményeket csak akkor érhet el egy futballista, ha elsősorban a foci szeretetéért műveli a sportágat – jelentette
ki a szakágvezető. A kupán a neves
Ferencváros is pályára lépett, de több
olyan utánpótlás-nevelő egyesület is
részt vett, amely rendkívüli elhivatottsággal és elkötelezettséggel végzi a
munkáját, mint a Grund, a Hegyvidék
vagy a Csepp Gól csapata.
török

