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2 Újbuda, a mi városunk.

Kedves Újbudaiak!
Újbuda Önkormányzata és a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. a Kerület Napja alkalmából 2011. november 
11-én 9–16 óra között ingyenes egészségügyi vizsgálatokat és előadásokat szervez, melyre minden érdeklődőt szeretettel vár.
Helyszín: Újbuda Önkormányzata, 1113 Budapest, Zsombo-
lyai utca 5. alagsor
Időpont: 2011. november 11. 9–16 óráig
Program: légzésfunkciós és allergiavizsgálat, egészségügyi 
szaktanácsadás, koleszterinszint- és vércukorszintmérés, vér-
nyomásmérés, testtömegindex-mérés.

Délután 15 órától dr. Major Katalin főorvos „Soha nem késő 
leszokni a dohányzásról” címmel tart előadást.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
A belépés ingyenes, előzetes regisztrációt nem igényel.
További tájékoztatás: Szalontai Szilvia lakossági referens, tel.: 
06/1/372-4652

Újbuda Önkormányzata

A BUDA-HOLD Kft. meghívja Önt és Szeretteit a 

2011. november 27. – december 24.-e között az 

Allee Sétányon ismételten megrendezésre 

kerülő Újbudai Karácsonyi Vásárra.

A megnyitó, az adventi gyertyagyújtás időpontja 

2011. november 27., 17.00 óra.

A rendezvény fővédnöke

Dr. Hoffmann Tamás polgármester

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képvi-
selő-testülete 2011. december 1-jén (csütörtökön) 17.00 órai 
kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tart, melynek helyszíne: 
a Polgármesteri Hivatal földszinti nagyterme (Budapest, XI. 
kerület, Zsombolyai u. 5.)

A közérdekű kérdések és javaslatok előzetesen leadhatók 
2011. november 2. és november 25. között az Önkormányzat 
ügyfélszolgálati irodáin (Bocskai út 39–41., Zsombolyai u. 4., 
Fehérvári út 182., Rétköz u. 7. – Eleven Center) kihelyezett 
gyűjtőládákba, és a Zsombolyai u. 5. sz. alatti épület portáján, 
illetve a kozmeghallgatas@ujbuda.hu e-mail címre.

Újbuda élen jár az állampolgársági eskütételek számában
Október 18-án ismét állampolgársági eskütétel zajlott a Polgármesteri Hivatal üléstermében. A magyar állampolgárságot 
igazoló okiratot Hoffmann Tamás polgármester nyújtotta át a kérelmezőknek.

2011. október 18-áig 14 időpontban volt eskütétel, amelyen 368 
fő tett állampolgársági esküt, az év végéig további 10 alkalom-
mal, várhatóan 350-en fognak esküt tenni, ezzel Újbuda az elsők 
között szerepel a budapesti kerületek között.

Idén január elseje óta a korábbinál egyszerűbben lehet magyar 
állampolgársághoz jutni, hiszen lényegesen könnyebb a honosí-
tási eljárás – elsősorban a magyar nemzetiségűek számára.

A jelenlegi jogszabály értelmében magyar állampolgárságot 
azok az emberek, illetve leszármazottaik kérhetnek, akik 1920 
előtt vagy 1938 és 1945 között magyar állampolgárok voltak, 
beszélnek magyarul és büntetlen előéletűek. Január óta a törvény 
nem szabja meg a határon túli magyaroknak az állampolgárság 
megszerzésének feltételéül a bejelentett magyarországi lakóhe-
lyet, a magyarországi lakhatás és megélhetés igazolását, vala-
mint az alkotmányos alapismeretek vizsgát. Az egyszerűsítésnek 
hála az ügyintézés határideje akár három hónapra is lecsökken-
het. Az eljárást nemcsak a külképviseleteken, az anyakönyvveze-
tőknél és a bevándorlási hivatalnál lehet kezdeményezni, hanem 
a kormányablakoknál is. 

B. U.

Harmincegy új ügykör kerül a kormányablakokhoz
Október 15-étől már 61 fajta – nagy érdeklődésre számot tartó – ügyet intézhetnek az állampolgárok egy helyszínen, hosz-
szú nyitva tartás mellett.

Az új ügyek a kormányhivatalok szakigazgatási szervezeteinek 
hatáskörébe tartoznak, így ezek bevezetése a kormányablakokba 
nem járt külön költségekkel. A bővítés része annak a felkészülési 
folyamatnak, amelynek eredményeképpen a 2013-tól létrejövő 
járási kormányablakokban szinte minden államigazgatási jellegű 
ügyet el lehet majd intézni.

Ilyen új ügycsoport a gyógyszertámogatáshoz kapcsolódó, mél-
tányosságból adható egyszeri segély iránti kérelmek átvétele, a 
fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések felvétele, a 
fogyatékossági támogatás iránti kérelem nyomtatványainak ki-
adása, valamint európai egészségbiztosítási kártya igénylésének 
befogadása. A jövőben továbbá a kormányablakoknál nyújthatók 

be az őstermelői igazolványok iránti kérelmek, valamint beje-
lenthetők a parlagfűvel fertőzött ingatlanok is.

A Bartók Béla út 120–122. szám alatt található ügyfélszolgá-
laton a kerületiek gyorsan és hatékonyan intézhetik el hivatalos 
ügyeiket.

Rétvári Bence közigazgatási államtitkár, Szentimreváros or-
szággyűlési képviselője hangsúlyozta, az állampolgárok a kor-
mányablakokban olyan ügyeket intézhetnek egy helyen, amelyek 
miatt korábban legalább 15 hivatalban kellett sorban állniuk. 
Hozzátette, hogy akinek további információra van szüksége, a 
kormányablak.gov.hu címen tájékozódhat, és a 1818-as telefon-
számon is felteheti a kérdéseit.

KÖZMEGHALLGATÁS



Újbuda, a mi városunk. 3

“Gábor Józsefné

A kezdetektől részt veszek a 60 + programban, amikor még egye-
temisták járták végig a lakónegyedeket, hogy felmérjék, hány 
idős él egyedül, és milyen gondokkal küzdenek a korosztály 
képviselői. Azóta is rengeteg programra járok el. Ahogy én lá-
tom, a legsikeresebb kezdeményezések közé a nyelvtanfolyam, a 
gerinctorna és a természetjárás tartozik, a személyes kedvencem 
pedig a nordic walking. Szomszédsági önkéntesként úgy gondo-
lom, a program óriási előnye, hogy a kerületben élő idősek meg-
ismerhetik egymást, ezáltal barátságok szövődhetnek. Ráadásul 
olyan tudásra tehetünk szert, amelyről eddig nem is álmodtunk. 
A fotó- vagy a kézimunkakörön például a „nagyi tanít nagyit” 
elve alapján rengeteget tanulunk kortársainktól.
Szalainé Tímár Júlia

A nyugdíjasoknak általában van egy kisebbrendűségi komplexu-
suk, hogy ők már nem jók semmire. A 60+ ez ellen hat. A prog-

ramok, képzések tudatosítják az idősekben, hogy igenis hasznos 
tagjai lehetnek a társadalomnak. A nyelvtanfolyamok, képzések, 
előadások és szakkörök olyan képességeket hoznak elő belő-
lünk, amelyeket addig nem is feltételeztünk volna magunkról. A 
tabajdi kézművestáborban igazi művészi értékű alkotások szü-
lettek, a fotókörnek pedig már a sokadik kiállítása készült el az 
elmúlt hetekben. Azt hiszem, ez kiváló bizonyítéka annak, hogy 
alaptalanok a komplexusok.
Balázs Katalin

Frissnyugdíjas vagyok, de az Újbuda újságban már régóta köve-
tem a programokat. Személy szerint leginkább a tanfolyamokat 
használom ki. Tavaly a számítógépes kurzusra jártam, idén az 
eszperantóórákat látogatom. Amit azonban a legjobban kedve-
lek, az a színházjáró program, remélem, jövőre is folytatódik. Jó 
érzés, hogy foglalkoznak velünk, és azt érzem, az előadásokon, 
programokon keresztül kitárul a világ előttünk. ”

Lezárult a Q-AGEING Program
Szakmai konferenciával zárult a Q-AGEING – minőségi időskor elnevezésű uniós program. Újbuda vezetése mellett 5 nem-
zet 9 önkormányzata és intézete fogott össze, hogy válaszokat találjon az idősödő társadalmak fenntarthatóságának kérdé-
sére. A konferencia védnöki tisztségét Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter vállalta magára.

A Q-AGEING, azaz „minőségi időskor” projekt elsődleges cél-
ja, hogy Európa-szerte javítsa az idős emberek életkörülményeit. 
A programban a részt vevő önkormányzatok és kutatócsoportok 
egy megközelítőleg három évig tartó közös munka során arra ke-
resték a választ, hogyan biztosítsanak a társadalom egyik jelentős 
méretű csoportjává nőtt, 60 éven felülieknek teljes értékű életet. 
Mind az öt partnerország: Magyarország, Németország, Szlové-
nia, Olaszország és Lengyelország rendelkezik saját, úgyneve-
zett pilot programmal, melyeket helyi ügyeik megoldására indí-
tottak. Ezek tapasztalatait összegezték és elemezték az Újbudán 
rendezett zárókonferencián. A projekt célja, hogy a nemzetközi 
együttműködés eredményei alapján a résztvevők ajánlásokat fo-
galmazzanak meg az Európai Unió tagországai számára.

Mind a 9 város és intézet arra keresett megoldásokat, hogy a 
szépkorúak a leszakadás és az elszigetelődés helyett hogyan tud-
nának aktívan részt venni a társadalom életében, akár a munka-
végzés, akár a hasznos szabadidő eltöltése tekintetében. Az el-
öregedő társadalom jelenségére pedig jó, ha gyorsan reagálnak 
az érintett államok, hiszen az előrejelzések szerint 2025-re min-
den harmadik európai polgár betölti a 60. életévét. A probléma az 
élet számos területén kifejti hatását, mivel az új helyzet többek 
között a foglalkoztatás, a nyugdíjrendszer és az egészségügy tel-
jes újragondolását kívánja meg. Újbuda saját programjáról, a 60+ 
eredményeiről Hoffmann Tamás polgármester számolt be a jelen-
lévőknek, melynek során kiemelte, a kezdeményezés azzal tudott 

igazán sikeressé – és ma már nemzetközileg is elismertté – válni, 
hogy mindig partnerként kezelték az időseket, és véleményük 
figyelembevételével szervezték meg az egyes tevékenységeket.

A neves előadók többek között azt hangsúlyozták, az idősekre 
nem problémaként, hanem kiaknázandó tőkeként kell tekinte-
nünk. Ennek szellemében sokéves szakmai tapasztalatukat ki-
használva el kell érni, hogy minél később kerüljenek be a szo-
ciális ellátórendszerbe. Az inaktívak esetében pedig képzésekkel 
és szabadidős programokkal érdemes javítani életminőségükön. 
Az MTA Szociológiai Kutatóintézete például kísérletben bizo-
nyította, hogy ha az elmagányosodott szépkorúakat számítógép, 
internet és közösségi oldalak használatára oktatják, kitárul előt-
tük a világ, barátokra lelnek, és aktívan töltik mindennapjaikat. 
A próbaoktatás során még a teljesen reményvesztett, öngyilkos-
ságra hajlamos időseknél is sikerült komoly eredményeket elér-
ni. A Q-AGEING projekt záróeseményén elhangzott, a népesség 
elöregedésével kapcsolatos kihívások az idősek munkaerőpiacon 
tartásával, egészséges, aktív, valamint önálló nyugdíjas éveinek 
biztosításával kezelhetők sikeresen.

Hoffmann Tamás polgármester külön sajtótájékoztatón jelen-
tette be, idősügyi programjukat folytatni kívánják, tapasztalatai-
kat pedig felajánlják az országos időspolitika formálói számára. 
Továbbá együttműködést kezdeményeznek az érintett hazai és 
külföldi településekkel, hogy még hatékonyabban kezelhessék 
az elöregedő társadalom okozta nehézségeket.

Jelentősen emelkedett a bölcsődei férőhelyek száma
Tisztelt Újbudai Családok!
A 2010 októberében megalakult új Önkormányzat egyik leg-
fontosabb és legsürgősebb feladata az oktatási és nevelési intéz-
ményekben tapasztalt jelentős férőhelyhiány megoldása volt. A 
megelőző ciklusokban súlyosan elhanyagolták ezt a területet, a 

rendelkezésre álló helyek száma inkább csökkent, mint nőtt, ho-
lott a demográfiai előrejelzések a kerület vezetésének is rendel-
kezésére álltak. A legsúlyosabb helyzet az óvodák és bölcsődék 
terén alakult ki, ahol hosszú várólista jelezte, hogy sürgős meg-
oldást kell találnunk.

Örömmel tájékoztatom az újbudai családokat, hogy Budapest 
Főváros Kormányhivatala az Egyesített Bölcsődei Intézmények 
részére 2011. október 17-étől jogerős működési engedélyt adott 
ki, az Újbudán korábban rendelkezésre álló 655 férőhellyel szem-
ben 832 férőhely működtetésére. A 177 új férőhelyből 134-et a 
nyár folyamán fellebbezést benyújtók részére, míg 43 férőhelyet 
a várakozók számára biztosítunk. A bölcsődei férőhelyek gondja 
sok család mindennapi életét befolyásolja, ezért nagy eredmény, 
hogy a várakozók listája ezzel a lépéssel jelentősen csökkent. 

Az Önkormányzat célkitűzése, hogy már rövid távon enyhíteni 
tudja a férőhelyekkel kapcsolatos problémát a bölcsődék, óvodák 
és iskolák esetében egyaránt. A ciklus végéig olyan nevelési és 
oktatási rendszert valósítunk meg, amely képes rugalmasan il-
leszkedni a demográfiai folyamatokhoz. 

Tisztelettel:
Hoffmann Tamás

Polgármester



A bevásárlóközpontot 
sem veszem meg, 
ha egy kis boltot 
szeretnék nyitni

Hívás- és faxkezelés – beruházás nélkül
A Virtualoso VoiceCenter egy olyan híváskezelő rendszer, amely minden, 
a cégéhez érkező hívását fogadja és a témában illetékes kollégához irányítja, 
sőt akár tájékoztatást is ad termékeiről, szolgáltatásairól.

A  Fax2email szolgáltatásunkkal pedig teljesen mobilizálhatja a faxok kezelését: 
mostantól bárhol és bármikor, egy online felületen vagy akár okostelefonján is 
küldhet, illetve fogadhat faxokat.

Informatikai szolgáltatások a Telekomtól – üzlet minden vállalkozásnak

é

Próbálja ki

díjmentesen,

kötelezettsé-

gek nélkül!

Ajánlatunk 2011. szeptember 1-től december 31-ig vagy visszavonásig érvényes 
a Magyar Telekom adott szolgáltatásaival lefedett területen. A tájékoztatás nem teljes 
körű, a pontos részletekről, kérjük, tájékozódjon a T-Pontokban, a 1400 számon vagy 
a www.uzletitelekom.hu oldalon vagy keresse személyes kapcsolattartóját.

Hívás- és faxkezelő rendszer
¦ Beruházás nélkül
¦ Faxküldés és fogadás webes felületen
¦ Egyszerű, szakértelmet nem igénylő beállítások
¦ Díjmentes próbalehetőség

www.uzletitelekom.hu
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Mérleget vont a testület

Egy éve vette át a kerület irányítását Hoffmann Tamás polgármester és a jelenlegi vezetés

Főhajtás

Az október 20-i testületi ülés elején Csernus László, a Fidesz 
frakcióvezetője kezdeményezésére egyperces néma főhajtással 
emlékeztek a képviselők az elhunyt Makovecz Imre építészre, 
aki tavaly a XI. kerület díszpolgára lett.
Egyéves mérleg

A szocialista párt frakcióvezetője, Bács Márton napirend előtti 
felszólalásában mérleget vont a jelenlegi önkormányzati vezetés 
egyéves tevékenységéről. Az MSZP vezérszónoka úgy véli, egy 
évvel ezelőtt stabil kerületet vett át a Fidesz, amelyet szerintük 
az Állami Számvevőszék (ÁSZ) jelentése is alátámaszt. Utóbb 
Hoffmann Tamás polgármester erre úgy reagált, hogy az ÁSZ 
nem vizsgálta az eladósodott önkormányzati tulajdonú cégeket, 
és nem foglalkozott az előző vezetés ideje alatt elmaradt népjó-
léti intézkedésekkel sem. Az MSZP szerint a jelenlegi többség 
csak a korábban már megkezdett programokat (60+, Kulturális 
Városközpont) folytatja.
„Bedugott vasalók”

Farkasné dr. Kéri Katalin (MSZP) egy, a Fidesz által kiadott 
hírlevelet kritizált, véleménye szerint az abban szereplő gazda-
sági adatok megtévesztőek, és valótlanságokat állít az előző 8 
évről. Jelen Tamás alpolgármester válaszában leszögezte, hogy a 
jelenlegi nehéz gazdasági helyzetet igenis a szocialisták felelőt-
len gazdálkodása idézte elő. Ő a szekrényből kihulló csontvázak 
helyett bedugva hagyott vasalóknak nevezte az előző ciklus túl-
költekezéseit. 
Közbiztonsági megállapodások

A képviselők elfogadták az újbudai térfigyelő kamerarendszer 
üzemeltetésére vonatkozó megállapodást, eszerint a közterület-
felügyelet üzemelteti december 31-éig a kamerákat. A közbiz-
tonsági megállapodásban az Önkormányzat 5 millió forintot ad 
a XI. kerületi rendőrkapitányságnak a közterületek és nyilvános 
helyek ellenőrzését szolgáló szabadidős rendőri tevékenységre.

Az idegenforgalmi adó bevétele ismét a kerületnél marad

A testület rendeletet alkotott arról, hogy ismét a kerület szedje 
be az idegenforgalmi adót (IFA), amelynek mértékét 400 Ft/ven-
dégéjszaka díjban határozta meg. A szocialisták szerint az IFA 
a kisebb vállalkozókat, magánszálláshelyek üzemeltetőit sújtja, 
ezt ők igazságtalannak tartják. Válaszukban a fideszes többség 
tagjai kiemelték, hogy idegenforgalmi adó eddig is volt, csak ez 
idáig annak bevételét a főváros kapta, és forrásmegosztás útján 
visszaosztotta a kerületnek. Most a kerület maga szedi majd be, 
így akár 100 millióval is több maradhat helyben. Újbudán szá-
mos szállodalánc és idegenforgalmi nagyvállalat képviselteti 
magát, az ő tevékenységük hasznos, ugyanakkor le is terheli a 
városrész infrastruktúráját, ezért elvárható, hogy bevételük egy 
részét az itteni utakra, egyéb ellátórendszerekre költsék.
További döntések, határozatok

A testület módosította saját Szervezeti és Működési Szabály-
zatát, valamint a védőnői ellátás körzeteit. Határozatot hoztak 
arról, hogy az Újbudai Kulturális Intézet önállóan gazdálkodó 
szerv legyen. A jövő évben lebonyolítandó egyes közbeszerzé-
sek, pályázatok és szerződések fedezetére közel 1,4 milliárd fo-
rintnyi előzetes kötelezettségvállalást tettek.
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Liszt ihlette képek zongoraszóra
Liszt Ferenc születésének 200. évfordulóján, október 22-én a világ 12 pontján 
csendült fel a világhírű zeneszerző Krisztus oratóriuma. A bicentenárium legfőbb 
eseményéhez nemcsak koncerthelyszínek, de éttermek, kávézók, szórakozóhe-
lyek, sőt, bevásárlóközpontok is csatlakoztak. Az Újbuda Önkormányzata által 
szervezett „Liszt ihlete, Liszt ihlette”című kiállításnak az Allee adott otthont.

A kreatív művészeti pályázatra több mint 100 pályamű érkezett: festmények, plasztikák 
és filmek állítottak méltó emléket a korszakalkotó romantikus zeneszerzőnek. A pálya-
művekből válogató kiállítást Kupper András nyitotta meg. A kultúráért felelős alpol-
gármester a kezdeményezés legnagyobb értékének azt tartja, hogy a tárlat által olyanok 
is megismerhetik Liszt zenéjét, akik egyébként sohasem mennek el komolyzenei kon-
certre. De köszönetet mondott az Allee-nak is, hogy egy tisztán kereskedelmi jellegű 
helyszín befogad egy ilyen értékes művészeti programot. A pályázat eredményhirdetése 
november 11-én, a Kerület Napján lesz.

A tárlatot Oravecz György zongoraművész játéka kísérte, de a Duna Művészegyüttes 
táncosai is bemutatkoztak a rendezvényen. Az Allee bevásárlóközpontban még hetekig 
tartanak a Liszt évi programok. A pláza színpadán több alkalommal zenélnek a Weiner 
Leó zeneiskola növendékei, illetve Pitti Katalin operaénekes is fellép az újbudai közön-
ség előtt.

T. D.
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Megemlékezések

„1956-ban világszerte elismerték a magyarok bátorságát”
   Hétköznapi hősök

A Bárdos Lajos Kéttannyelvű Általános 
Iskola és Gimnázium diákjai látványos 
színdarabbal idézték meg az 1956-os for-
radalom hangulatát. Felvillantottak jele-
neteket a diktatúra történelmi hátteréről, 
felhasználva korabeli filmhíradók képkoc-
káit is. – Az 1956. október 23-án kezdődött 
szabadságharcot hamar vérbe fojtották, a 
hétköznapi hősök tetteinek híre viszont a 
világ minden tájára eljutott. A tankönyvek 
lapjain évszámok, nevek, adatok jelen-
nek meg, ám az események mögött hús-
vér emberek állnak, akik az életüket tet-
ték kockára a szabadságért – fogalmazott 
Hoffmann Tamás polgármester. Az iskolai 
ünnepség után az önkormányzat képvise-
lői átvonultak az Október huszonharmadi-
ka utcában elhelyezett forradalmi emlék-
táblához, ahol a polgármester elhelyezte 
az emlékezés koszorúját.

         A forradalom üzenete

Október 23-án délelőtt önkor-
mányzati vezetők tisztelegtek 
az 1956-os forradalom esemé-
nyei és hősei előtt. Az egye-
temi forradalmár ifjak em-
léktáblája előtt Horti István 
jegyző tartott beszédet. Ké-
sőbb a Schwéger Tamás háza 
előtt elhelyezett emléktáblá-
nál gyűltek össze az emléke-
zők. A koszorúzáson Rétvári 
Bence országgyűlési képvise-
lő mondott beszédet: – Ha mi, 
magyarok nem visszük el ’56 
üzenetét Európának, más nem 
fogja megtenni helyettünk – 
mondta. A megemlékezés vé-
gén Lamos József mesélte el 
történelmi emlékeit.

   Kanadában is ünnepeltek

A forradalom tanulságáról és 
üzenetéről beszélt Simicskó 
István Torontóban, a város-
házán elmondott ünnepi be-
szédében október 23-án. A 
Honvédelmi Minisztérium par-
lamenti államtitkára, Újbuda 
egyik országgyűlési képvise-
lője a Kanadai–Magyar Kultu-
rális Tanács meghívására októ-
ber 21–25. között tartózkodott 
az észak-amerikai országban. 

Mint hangsúlyozta: 1956-ban világszerte elismerték a magyar-
ság hősies bátorságát és hazánk szabadságvágyát. – A 20. század 
leghősiesebb harcát vívta Magyarország egy olyan században, 
amelyben több ízben kifosztották és tönkretették a magyar nem-
zetet – mondta az államtitkár.

       Akik a sérülteket ellátták…

Tizenegy mécses égett azokért az or-
vosokért és ápolókért, akik életüket 
áldozták azért, hogy megmentsék 
a 1956-os forradalom sebesültjeit a 
Szent Imre Kórház udvarán felállított 
emléktábla előtt. 55 évvel ezelőtt, az 
utcai harcok idején a Tétényi úti kór-
házba hozták a sérülteket, akiket az ott 
dolgozó orvosi gárda látott el. – Októ-
ber 23-a a szabadság napja. Ilyenkor 
emlékezünk azokra a hősökre, akik 
fellázadtak, mert volt egy álmuk: egy 
szabad, diktatúra nélküli Magyaror-
szágról – fogalmazott ünnepi beszé-
dében Csernus László, a Kulturális 

Bizottság elnöke. Az esemény végén a résztvevők koszorút he-
lyeztek el a kőtáblán a forradalom hőseit megmentő orvosi gárda 
emlékére.

       Fáklyás felvonulás

A Fidesz kerületi szerve-
zete fáklyás felvonulás-
sal emlékezett, Budafoki 
úti irodájukból indulva 
a Móricz Zsigmond kör-
térre sétáltak át. Az ün-
neplők Tollas Tibor ver-
sét hallgatták meg, akit 
1947-ben koholt vádak 
alapján tíz év börtönre 
ítélt a népbíróság, 1956-
ban a Nemzetőrség össze-
kötő tisztjeként vett részt a forradalomban. Később a Nemzeti 
Egységért Mozgalom elnöke, Szarka Istvánné mesélt édesapja 
΄56-os emlékeiről.

        Szlama Árpád emlékére

Október 22-én délelőtt Szlama Ár-
pád ezredes, az 1956-os Vitézi Lo-
vagrend tagja emléktábláját avatták 
fel Albertfalván, a Kisköre utcában, 
a katonatiszt egykori lakóhelyén. 
Elhangzott Szlama Árpád 1961-es, 
még a börtönben írt költeménye, 
majd Farkas Krisztina a körzet kép-
viselője a kisemberek történelemfor-
máló szerepéről beszélt: E kisembe-
rek egyike volt Szlama Árpád, aki 
másokhoz hasonlóan a döntő pilla-
natban tette, amit kellett, erkölcsi 
meggyőződése, hite, embersége sze-
rint. A környéken élők adományai-
ból megvalósult emléktáblát az ön-
kormányzati képviselő és a tisztelők 
nevében Rajnay László leplezte le.

                 Függetlenség

Október 23-án 13 órakor Kerékgyártó Krisz-
tina, a Jobbik önkormányzati képviselője 
tartott beszédet az újbudai Függetlenségi 
Parkban. Az 1956-os forradalom 55. évfor-
dulójának alkalmából tartott megemlékezésen 
részt vett Szabó Gábor országgyűlési képvi-
selő is, a kerületi Jobbik elnöke, aki a 15 órai 
Bankszövetség előtti összejövetelre invitálta a 
megjelenteket. A helyszínválasztás nem volt 
véletlen, hiszen az idei megemlékezést a „ki-
mentek a tankok, bejöttek a bankok” gondo-
latra fűzte fel az ellenzéki párt.
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1956. október 23-án Vásárhelyi Károly, az 
akkor 20 éves fiatalember – aki a zeneakadé-
mia karvezetés szakára járt – szokásához hí-
ven a Lukács fürdőben kezdte a napot. Ezen 
a napsütéses reggelen minden olyan volt, 
mint máskor; ugyanazok az arcok tempóztak 
a medencében, a víz hőmérséklete is a meg-
szokott volt. Ám egyszer csak egy ismeretlen 
férfi lépett az uszodába, és elkiáltotta magát: 
„Tüntetés van a Bem-szobornál!” 

Károly villámgyorsan felöltözött, és átsietett a 
Bem-szoborhoz, ahol lenyűgöző látvány fogad-
ta: a téren több ezer ember gyűlt össze, érkezé-
sekor éppen Bessenyei Ferenc szavalta a Nem-
zeti dalt. Ezután a tömeg elindult a Margit hídon 
át az Országházhoz, az emberek ’48-as dalokat 
énekelve úgy haladtak egymás mellett, mintha 
évek óta ismernék egymást. – Gyalogoltunk, és 
hozzám hasonlóan senki sem érezte magát egye-
dül. Az egész egy csodálatos, titkos együttkacsintás volt – meséli 
Vásárhelyi Károly.

A karnagynövendék számára az egyik legfantasztikusabb lát-
vány az volt, amikor sötétedéskor mindenki újságból összecsa-
vart fáklyákkal világított. Erre így emlékszik vissza: – Földön-
túli, lenyűgöző látvány volt az a sok-sok ezer kis fáklya, hiszen 
épp azt szimbolizálta, hogy kigyúltak a fények, vége van annak 
a sokéves sötétségnek, amelyben addig éltünk. Olyan volt, mint 
amikor valaki éveken keresztül be van zárva egy sötét szobába, 
ám egyszer csak kinyílik az ajtó, a friss levegő beáramlik, a nap 
az arcára süt, és végre vehet egy óriási lélegzetet.

A másik különösen emlékezetes esemény az volt, amikor Nagy 
Imre így kezdte beszédét: „Elvtársak…” – és ekkor félelmetes 
hangorkán süvöltött végig a tömegen: „Nem vagyunk elvtár-
sak!”, pár másodperces csönd után a politikus ismét megszólítot-
ta az embereket: „Polgártársak…”. 

Bár az ezt követő napokban a rendőrség mindennemű gyüleke-
zést betiltott és feloszlatott, a fiatalember mégsem tudta megáll-
ni, hogy ne legyen kint az utcán.

Sokszor eszébe jut, amikor a Margit híd budai hídfőjénél a ha-
talmas csemegeáruházban a vevőket nem a pénztárnál, hanem a 
betört ablakú kirakatokon át szolgálták ki. – Az emberek össze-
fogtak és segítették egymást. Manapság például nemigen fordul-
na elő olyan, hogy a betört kirakatok mögött kiállított árukat sen-

ki nem tulajdonítja el – pedig akkor így volt. És ez nem legenda, 
én a saját szememmel láttam – meséli.

Károly azokban a napokban szinte végig az utcán volt, ahogy 
ő fogalmaz: a kíváncsiság és az őrült, szívós lelkesedés hajtotta. 
Jelen volt akkor is, amikor a tömeg a Ligetből az Akácfa utca be-
járatához cipelte az óriási, bronzból készült Sztálin-szobrot, amit 
azonnal fel is daraboltak. A fiatalember aznap a diktátor dereká-
nak egy darabjával tért haza. Szemtanúja volt annak a jelenetnek 
is, amikor a Széna térről a Várba vezető kockaköves utat folyé-
kony szappannal öntötték le, hogy a szovjet tankok megcsússza-
nak a meredek úton. 

Egyik reggel – szokásához híven – az akkori Mártírok útján 
igyekezett az uszodába, amikor a háta mögött a Moszkva tér fe-
lől egy orosz páncélos tűnt fel. A síri csöndben Károly csak a 
lánctalpak vészjósló csattogását hallotta, majd a lecsukott fedelű 
tank egy géppuskasorozatot lőtt maga elé. Károly ma sem tud 
úgy elsétálni a Margit körúton, hogy ne idézze fel azt a bizo-
nyos síri csöndet, vagy a Margit hídon és az Országház előtt úgy 
elballagni, hogy ne öntené el az a nehezen megfogható és meg-
határozható szabadságérzés, mint amikor az ajtó kinyílik, a friss 
levegő beáramlik, a napfény mindent beterít, és ő végre vesz egy 
hatalmas lélegzetet – épp úgy, mint akkor. 

H. N.

– Amikor tavaly októberben az új városvezetés átvette Budapest 
pénzügyeinek és vagyongazdálkodásának irányítását, egy hely-
zetkép és stratégia nélküli, rendezetlen ügyekkel és beárazatlan 
kockázatokkal teli, pénzügyi válsághelyzetben lévő fővárost ka-
pott. A legfontosabb feladat a rendteremtés, a gazdasági egyen-
súly helyreállítása és fenntartása volt – mondta Tarlós István 
főpolgármester a Takarékossági Világnap alkalmából rendezett 
ünnepségén. Emlékeztetett arra, hogy jó néhány azonnali beavat-
kozást igényelő probléma kezelésére is szükség volt, ezek között 
említette a 4-es metró, a CET ügyét, a gyógyfürdők csődhely-
zetét és a hajléktalankérdést. A főpolgármester kitért arra, hogy 
hosszú távú stratégiát dolgoztak ki, a cikluson átívelő gazdasági 
programot alkottak meg. Tarlós István hangsúlyozta: bár csak 
egy év telt el azóta, hogy hivatalba lépett az új városvezetés, az 
eredmények máris láthatók. A holdingok – a Budapesti Város-
üzemeltetési Központ és a Budapesti Közlekedési Központ – lét-
rehozásával a főváros cégei hatékonyabban és gazdaságosabban 
működnek. 

A főváros úttörő szerepet akar betölteni a CNG üzemanyagtöl-
tő állomások elterjesztésében – mondta György István főpol-
gármester-helyettes Budapest első sűrített földgázüzemanyag 
(CNG) töltőberendezésének átadásán. A MOL kőbányai úti töltő-
állomásán üzembe helyezett kúton egy személyautót 3 perc alatt 

lehet feltankolni. A gyors kiszolgálást tovább segíti, hogy egy 
kútoszlop egyszerre két jármű üzemanyag-feltöltését is ki tudja 
szolgálni. A kúton minden NGV1 és NGV2 töltőfejjel rendelke-
ző jármű számára biztosítottak a tankoláshoz szükséges feltéte-
lek, azaz személyautók, teherautók és buszok is tankolhatnak. 
A CNG üzemanyag amellett, hogy a városi közlekedés költség-
takarékos módját kínálja, jelentős környezet- és egészségmeg-
óvó hatással is bír, hisz csökkentett károsanyag-kibocsátásának 
köszönhetően hozzájárul a levegő finompor-koncentrációjának 
mérsékléséhez. A CNG hajtású járművek városi használatának 
elterjedését támogatja az is, hogy a korábbiaktól eltérően – egy 
szabálymódosításnak hála – egyre több mélygarázsban nyílik le-
hetőség parkolásra földgáz-üzemanyagú járművel.

A fővárosi vezetés támogatja az új Fradi pálya, az Erzsébet téri 
Gödör, a Ludovika egyetemi fejlesztés és a Művészetek Palotája 
környékén felépítendő konferenciaközpont beruházást – hang-
zott el Tarlós István főpolgármester és Fürjes Balázs, Budapes-
ten megvalósuló állami beruházásokat felügyelő kormánybiztos 
megbeszélése során. A főpolgármester kiemelte, rendkívül jó 
együttműködésre számít a kormánybiztossal, a főváros a szabá-
lyozási tervek elfogadásakor nem gördít majd akadályt a fejlesz-
tések elé.

Fővárosi hírek
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Közéleti fórum Az alábbi anyagokat a kerületi frakciók küldték, 
az újság szerkesztőségének véleményével 
nem feltétlenül egyeznek.

Gazdagréti parkolóház – a fejlemények
Az előző számban hírt adtunk a környékbeli lakók akaratát fi-
gyelmen kívül hagyó, szégyenletes önkormányzati hozzáállás-
ról. Most a legújabb eseményekről számolunk be.

A helyi civil szerveződéssel közösen megtartott lakossági fó-
rumon a többi párt nem érezte fontosnak a részvételt. Teljes 
egyetértés alakult ki azon a téren, hogy a parkolóház beruhá-
zása felesleges és nem a környékbeli lakók érdekeit szolgálja. 
Megerősítésként Kerékgyártó Krisztina (Jobbik) önkormányzati 
képviselőnek hivatalosan átadták a parkolóház építése ellen ösz-
szegyűlt aláírásokat.

A körzet fideszes képviselője által az előző számban jegyzett 
cikk azt sugallja, kedvező lenne, ha az áttervezésért cserébe az 
Önkormányzat elfogadná a módosítást, és a felajánlott vételár 
(a becsérték ötöde!) ellenében a telket eladná. Az eladásból be-
folyó 20,5 millió forintot a környék fejlesztésére fordítanák – a 
lakók igényei szerint. Ez újabb üres ígéret, hiszen a tavalyi kam-
pányban még azt ígérték, hogy megakadályozzák a parkolóház 

építését! Továbbá jelentős a veszélye annak is, hogy 
pusztán ingatlanspekuláció áll a háttérben.

A bizottsági ülésen felszólalt a civil szerveződés 
vezetője is, aki tolmácsolta a környékbeli lakók vé-
leményét.

Kerékgyártó Krisztina kiosztotta a civil szervezet által írt pe-
tíciót, a tiltakozó aláírásokat és a beruházó cégkivonatát, ame-
lyen látszik, hogy a Haifán (Izrael) bejegyzett „befektetőnek” 
az elmúlt 3 évben 0 (nulla) forint árbevétele volt, viszont több-
milliós veszteséget könyvelt el. A jobbikos képviselő javaslatot 
tett a helyzet megoldására, valamint figyelmeztetett rá, hogy az 
előterjesztés a hűtlen kezelés gyanúját veti fel. (Melynek megva-
lósulása esetén a Jobbik feljelentést fog tenni!) A képviselőket az 
érvelés meggyőzte, így a bizottság felkérte a polgármestert, hogy 
tárgyaljon tovább a „befektetővel” egy, a lakóknak kedvezőbb 
beruházás megvalósításáról.

Jobbik-frakció

Velünk élő történelem
A hagyományokhoz híven, idén is fáklyás felvonulással 
és koszorúzással tisztelget Szentimreváros 1956 hősei 
előtt. A megemlékezésen Hoffmann Tamás polgármester 
és az Asszonyok a Nemzeti Egységért Mozgalom elnöke, 
Szarka Istvánné mondott beszédet. Mindketten kifejezték 
abbéli reményüket, hogy jövőre talán már kerületünkben is 
a forradalomhoz méltó ’56-os emlékműnél találkozhatunk és 
emlékezhetünk.

Ez volt a beszédtéma az ünnepség utáni, szintén hagyományos 
eseményen is, ahol a Kereszténydemokrata Néppárt kerületi 
szervezete látta vendégül az emlékezőket egy szerény agapé 
keretében. A KDNP helyi vezetői, Gyorgyevics Miklós kerüle-
ti elnök, valamint Molnár László alpolgármester is egyetértett 
abban, hogy a KDNP régi javaslatának megvalósítását most el 
kell kezdeni. 

Ugyanezt indítványozta a másnapi megemlékezésen a kör-
téri harcokat vezető Schwéger Tamás Bartók Béla úti emlék-

táblájánál a parancsnok 
egykori harcostársa is. 
A forradalom élő tanúja 

előtt, a kerület ország-
gyűlési képviselőjeként 

ünnepi beszédet mondó Rét-
vári Bence (KDNP) rámuta-
tott, ha mi, magyarok nem 
visszük el ’56 üzenetét Euró-
pának, más nem fogja meg-
tenni helyettünk. Ha minden 
nemzedék nem vívja meg 
saját harcát a szabadságért, a 
következő generációnak már 
nem adatik meg az.

KDNP-frakció

Egy polgármesteri hírlevélhez

Újbudán is terem a csattanó maszlag
Minap megnyitottam egy e-mailt… Mondanám, hogy töb-
bet nem teszem, de manapság, amikor az információ hata-
lom – régebben a tudás volt az, de semmi sem örök –, nem 
tehetem. Mint ahogy egy polgármester sem teheti meg, 
hogy olyan hírlevelet ad ki, amely tartalmában nincsen 
kapcsolatban a valósággal. Most ez történt.

Az egész „mű” méltatása meghaladja a keretet. Hadd 
emeljem ki a sport ügyét („Új alapokon a kerület sportélete” fe-
jezet), abból is csupán egy állítást:

„A felhasználható forrásokat ugyanakkor jelentősen csökkenti 
a Hauszmann utcai sporttelep előző ciklusban történt, átgondo-
latlan megvásárlása…”. Ezt a maszlagot akarják a kerületiek-
nek beadni – sok más mellett… És hogy mi a csattanó? Íme: a 
sporttelep megvásárlása előtt a Fidesz egykor így nyilatkozott: 
„…elvárjuk Molnár Gyula polgármestertől, hogy az eddigiektől 

eltérően hallgassa meg az ellenzék javaslatát, és tegyen 
lépéseket a sportcsarnok megmentésére. Komolyan fon-
tolja meg a polgármester, hogy a város határán álló, jó-
val drágább és kétes körülmények között zajló Sportmax 
bérlése helyett a kerület központjában fekvő Hauszmann 
utcai sportcsarnok legyen a kerület sportközpontja”. Mi-

után a sporttelep eladó, nem pedig bérbeadó volt, ez csak 
vásárlással valósulhatott meg. Az árat az Önkormányzat igyeke-
zett mérsékelni, de miután az reálisnak volt tekinthető, a Mű-
egyetem mint eladó nem kívánt engedni belőle.

Végül a Fidesz kívánságának megfelelően a Hauszmann ut-
cai sportcsarnok lett az Önkormányzat sportcentruma. Akkor 
mi a baj?

Bács Márton
MSZP-frakció

Méltó emlékhelyet ’56 hőseinek!
1956 hősei akkor sem merülnének feledésbe, ha csupán a körtér-
re néző ablakok, vagy a bevakolt házfalakban rejtőző puskago-
lyók állítanának emléket a forradalomnak. Közöttünk élnek ma 
is: szabadságunk, nemzeti függetlenségünk emlékeztet nap mint 
nap önfeláldozásukra.

Mégis: húsz évvel a rendszerváltás után nincs a kerületben ’56 je-
lentőségéhez mérhető, méltó emlékhely, ahol az itt élők együtt ün-
nepelhetnének október 23-án. Nincs olyan hely, nincs olyan köztéri 
alkotás, amely a hétköznapokban is figyelmeztetne bennünket, a ke-
rületben élőket a forradalom és szabadságharc eredményeire. 

 A XI. kerületi Önkormányzat Fidesz-frakciója támogatja Hoff-
mann Tamás polgármester kezdeményezését, mely szerint ren-
dezni kell a kerület régóta húzódó adósságát, és ki kell alakítani 
egy méltó emlékhelyet. Összefogással, közös akarattal a nehéz 
gazdasági helyzetben is lehet eredményt elérni: célunk, hogy 
mielőbb legyen végre olyan ’56 szellemiségéhez méltó hely-
szín Újbudán, ahol közösen emlékezhetünk.

Fidesz-frakció



Munkát, levegőt! petíció
Az LMP XI. kerületi szervezete három héten keresztül aláírást 
gyűjtött a Móricz Zsigmond körtéren. A kitelepülésen a kormány 
számára benyújtandó, „Munkát, levegőt!” nevet viselő petíci-
ónkhoz gyűjtöttük a támogatást.

Véleményünk szerint csak egy gyökeresen új szemlélet mentén 
fogant program, a Zöld Fordulat vezetheti ki Magyarországot a 
gazdasági zsákutcából. Az Orbán-kormány szegényellenes, meg-
szorító gazdaságpolitikája megbukott. Ezért felszólítjuk a kor-
mányt, hogy családjaink, gyermekeink jövője érdekében, Ma-
gyarország érdekében azonnal cselekedjen!
Az aláírásokkal az alábbiakat kérjük a kormánytól:
1. Törölje el az igazságtalan egykulcsos adórenszert!
2. Vonja vissza a dolgozókat megalázó és megsarcoló munkatör-
vénykönyv-tervezetét!
3. Az akár 5000 milliárd Ft-os beruházási költségű, felesleges 
atomerőmű helyett az energiahatékonysági fejlesztéseket és a 
megújuló energiaforrások kiaknázását támogassa!
4. Állítsa le az iskolabezárásokat, és ne vonjon el pénzt az okta-
tástól!
5. Nyújtson igazságos megoldást minden devizahitelesnek!
A körtéren Jávor Benedek országgyűlési képviselőnk is kint volt, 

aki a legtöbb kérdést ki-
váltó atomenergia kapcsán 
kitartóan állta az érdeklő-
dők rohamát.

Amennyiben szemé-
lyesen nem tudta aláírni 
petíciónkat, megteheti az 
interneten is az alábbi cí-
men: http://lehetmas.hu/
peticio/

A kitelepülésen a Buda-
pesti LáMPás első számát 
is kézbe vehették az arra 
járó szerencsések. Ameny-
nyiben nem jutott Önnek, 
keresse hétköznap délután 
a Szabolcska Mihály utca 
11. szám alatti csempe-
boltban!

 LMP-frakció

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 ta-
nácsadás. Dr. Oláh András Sándor ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást 
tart minden páros hét keddjén 16–18 óráig. Minden hétfőn 17 órától 
befektetési tanácsadás euró- és svájcifrank-alapú, megbízható hoza-
mú termékek tárgyában. 
Program: November 10-én 18 órakor Bolba Henrik és Bolbáné Sze-
les Magda kiállításának megnyitója. Köszöntőt mond: dr. Rétvári 
Bence államtitkár, házigazda: dr. Hoffmann Tamás polgármester.
AZ MSZP XI. KERÜLETI SZERVEZETÉNEK PROGRAMJA
15-ös sz. országgyűlési választókerület irodája. Helyszín: Bartók 
Béla út 19. (bejárat a Mészöly u. felől). Tel.: 466-6235. Nyitva 
tartás: csütörtökön 16–18 óráig.
16-os sz. országgyűlési választókerület választási irodája. Hely-
szín: Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806. Nyitva tartás: hétfőtől csü-
törtökig 10–17, pénteken 10–13 óráig.
17-es sz. országgyűlési választókerület irodája. Helyszín: Kap-
tárkő u. 8. Tel.: 247-1711. Nyitva tartás: hétfőn és csütörtökön 
16–19 óráig.
Állandó programok (Mérnök u. 40.): Minden hónap első szerdá-
ján 17–19 óráig jogi, munkaügyi, munkajogi; adó, könyvveze-
tési és vállalkozási; lakásépítési, -vásárlási, -felújítási ügyekben 
ingyenes tanácsadás. Az alábbi honlapon olvashat rólunk: www.
mszpujbuda.blog.hu. Írhat nekünk az mszpujbuda@gmail.com 
e-mail címre.
A KDNP PROGRAMJAI
KDNP iroda, Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474. Nyitva tartás: hét-
főtől péntekig 14–18 óráig.

Karinthy Borklub november 9-én, szerdán 18.30-tól a KDNP-
irodában. Bemutatkozik a Garamvári szőlőbirtok pezsgőivel és 
boraival. Részvétel előzetes jelentkezés alapján, 1500 Ft befize-
tésével lehetséges.
Nyugdíjba menetellel illetve nyugdíjjal kapcsolatos tanácsadás 
november 9-én 17–18 óráig.
Látogassa meg az Országházat! Dr. Rétvári Bence vezetésével 
parlamenti látogatást szervezünk. Jelentkezni lehet a Karinthy 
Frigyes út 9. szám alatti irodában.
LMP-HÍREK
November 18-án 19 ótától Öko-filmklub: A világ nagy és a meg-
váltás a sarkon túl ólálkodik.
Az LMP-s önkormányzati képviselők tevékenységéről és az LMP 
délbudai területi szervezetének programjairól részletesen tájéko-
zódhat blogunkon http://delbudamaskepp.blog.hu és honlapu-
kon: http://delbuda.lehetmas.hu. Ezeken a helyeken megtalálja 
„Délbuda másképp” című újságunk első számát is. Ha hírleve-
lünkből szeretne tájékozódni tevékenységünkről, programjaink-
ról, küldjön egy e-mailt-t a bp1122@lehetmas.hu címre!
JOBBIK PROGRAMJAI
November 2-án 18 órától Újbudai Nemzeti Estek. Z. Kárpát Dá-
niel: Kiút a devizahitelek csapdájából.
Szeretettel várjuk minden szerdán 17 órától egy kötetlen eszme-
cserére az Újbudai Jobbik klubhelyiségében a Bartók Béla út 96. 
szám alatt! Programjainkról kérjen információt személyesen a 
Villányi út 20/A alatti irodánkban, telefonon a 365-1488 számon, 
e-mailben az ujbuda@jobbik.hu címen, vagy látogasson el hon-
lapunkra, a www.ujbuda.jobbik.hu-ra, ahol önkormányzati mun-
kánkat is nyomon követheti! Irodánkban (Villányi út 20/A) már 
szerdán megvásárolhatja a Barikád újság legfrissebb számát! 
Nyitva tartás: H–P 8.30–16 óráig.

Politikai programok 

Étkezési jegyeket elfogadunk!

w w w . t r o f e a g r i l l . c o m

1117 Budapest, 
Hauszmann A. 

és Szerémi út sarka

Asztalfoglalás: 
(061) 481 3000

Pogácsák, édes és sós teasütemények esküvőkre, üzleti, 
családi rendezvényekre és egyéb alkalmakra rendelhetők!
(2 napos előrendelés esetén a cukrászdai termékeket kiszállítjuk)

ÉTELKISZÁLLÍTÁSÉTELKISZÁLLÍTÁS
Rendelést felveszünk a hét minden napján  
10:00-tól 22:00-ig a (06 1) 481 3003,  
(06 20) 431 5647 telefonszámokon és a 

www.trofeaonline.com-on.
Kiszállítás a IX., XI., XXII. kerületek teljes és az I. és XII. kerület egyes részeire.

(1500 Ft feletti rendelés esetén ingyenes, egyébként 500 Ft)

w w w . t r o f e a g r i l l . c o m
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Értesítjük az érdeklődő gyermekeket, fiatalokat, hogy a Paletta Képzőművészeti 
Alkotóműhely foglalkozásai folytatódnak péntek délutánonként.

Az első foglalkozás időpontja: 2011. november 11., péntek, 15.00 órai kezdettel.
Helyszíne: Újbudai Pedagógiai Intézet, képzőművészeti alkotóműhely, 1117 Budapest, 
Erőmű u. 8. II. emelet.
Tartja: Csovelák Edit iparművész tanár.

Előzetes jelentkezés telefonon és e-mailen (381-0664, titkarsag@up.ujbuda.hu)
Szeretettel várjuk a korábbi és az új, művészet iránt érdeklődő gyermekeket, tanulókat.

Képzőművészeti alkotóműhelyRita sikertörténete

„Bizonyítani akarok”
Gáborján Rita egy átlagos, mégis különleges, fiatal újbudai 
hölgy – tagadhatatlanul egy igazi sikersztori főszereplője. 
Életében fontos szerepet játszott a XI. kerület, hiszen renge-
teg gyerekkori emlék köti ide, jelenleg is itt él.

Rita háromévesen, egy betegség szövődményeként lett halláská-
rosult, ami pusztán abban nyilvánul meg, hogy kicsit furcsáb-
ban beszél másoknál, és ezt olyan egészségesen és természete-
sen kezeli, hogy sokan tanulhatnának tőle. Azt meséli, soha nem 
nyomasztotta őt ez a helyzet, hiszen mind szülei, mind barátai 
ugyanúgy kezelték, mint bárki mást. 

– Épp a legrosszabb időszakban kaptam el a betegséget, amikor 
a gyerekek elsajátítják a beszéd képességét, de megtanultam ez-
zel együtt élni, sohasem származott belőle hátrányom, valószínű-
leg azért, mert normális közegben éltem, és persze nem hagytam 
magam – mondja. 

Rita a vendéglátó-ipari főiskola után elvégezte a Werk Aka-
démiát stylist szakon, a tanulás mellett azonban a sportot sem 
hanyagolta el, ugyanis 24 éve vív, most pedig hobbiszerűen kar-
dozik, tőrözik és párbajtőrözik. 

Évekkel ezelőtt a tanuláson és a sportoláson felül egy saját ötlete 
alapján felépített vállalkozást indított el, úgynevezett figurás szendvi-
csekkel foglalkozott. Ezt azonban 15 év után részben fel kellett adnia, 
mert ahogy ő fogalmaz: – Bár a házhoz szállítás még működik, azzal 
a szomorú valósággal szembesülnöm kellett, hogy Magyarországon 
nincs „szendvicskultúra”. Pedig az újbudai vállalkozó hölgy nem adta 
fel, az álma megvalósításán dolgozott már évekkel ezelőtt is éjt nap-
pallá téve, ahogy ma is. Régen maga szállította a szendvicseket is, 
bizonyítani akart saját magának és szeretteinek. Nem véletlen, hisz 
nagyon sok erőt, szeretetet és biztatást kap otthonról. Annyira, hogy 
nővére az ő halláskárosodása miatt lett fül-orr gégész szakorvos. 

A vívólány most részmunkaidőben adminisztrátorként dolgo-
zik, délutánonként pedig az OSC vívóteremben edző. Jelenlegi 
álma egy vívóterem elindítása, ahol – ahogy most is – gyerekeket 
készít fel vívóversenyekre, illetve amatőr felnőttekkel is foglal-
kozik, akik pusztán az örömért sportolnak.

Idővel szeretne családot alapítani, de azt mondja, ez talán még 
az előző feladatnál is nehezebbnek bizonyul.

– Biztos családi háttérrel rendelkezem, én mindig nekik és önma-
gamnak bizonyítok. Hiszek abban, hogy az ember bármit képes meg-
valósítani, csupán kitartás kell hozzá. Tudni kell az embernek váltani 
és változni, és még ha ez első pillanatban értelmetlennek vagy kilátás-
talannak is tűnik, a dolgok nem véletlenül történnek, mert semmi sem 
történik véletlenül. Sőt, lehet, hogy a változással jobban járok, mert 
több leszek tőle, igen, mert boldog vagyok, és tudom, hamarosan még 
boldogabb leszek – fogalmaz Rita.           

H. N.

Amikor Virág, Zsófi és Blanka né-
hány éve a Kreatív Nyelvtanulással 
elkezdtek nyelvet tanulni, ők sem 
gondolták, hogy ilyen sikeres nyelvta-
nulók lesznek. Virág és Blanka átlagos 
nyelvtanulónak tartotta magát, 27 
évesen mindössze egy nyelv-
ből volt bizonyít-
ványuk. Életük 
nagy felfede-
zésének érzik a 
módszerrel való 
megismerkedést. 
Azóta ugyanis Vi-
rág kilenc, Blanka 
pedig tizenhárom 
nyelvből szerzett 
középfokú nyelv-
vizsgát. Zsófi pedig 
17 éves „kreatív nyelv-
tanuló”, másodikos gimna-
zistaként már öt nyelvből vizsgázott 
sikeresen, teljesítménye korosztá-
lyában egyedülálló. Könnyedén, há-
rom-négyhavonta tettek középfokú 
nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizáró-
lag a Kreatív Tananyagot használták. 
Figyelem, manapság gyakori, hogy a 
középfokú nyelvvizsga hiánya miatt 
a végzősök fele nem veheti át diplo-
máját! 

A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 27 
nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyé-
ni bajnoka Magyarországon. Három 
dolog, amiért érdemes ezzel a tan-
anyaggal tanulni:

1. A könyvben szereplő 
8000 kétnyelvű mon-
datrész, mondat és a 
hanganyag megtanít 
beszélni - tanári segít-
ség nélkül.
2. A könyv tartal-
mazza a középfokú 
nyelvvizsga nyelvi 
anyagát – ezt a lá-
nyok eredményei is 
bizonyítják.
3. Kiváló módszer 

újrakezdésre, szinten tar-
tásra, sőt – újra elővéve - bármikor 
felfrissíthetjük vele nyelvtudásunkat 
anélkül, hogy be kellene iratkoznunk 
egy nyelvtanfolyamra.
További információ az alábbi honla-
pon található, illetve az előadáson, 
ahol elmondjuk a titkot, hogyan le-
het minden olyan emberből sikeres 
nyelvtanuló, aki valóban komolyan 
gondolja, hogy elsajátít egy idegen 
nyelvet.

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!

Tóth László 20-996-5533, www.kreativnyelvtan.hu, info@kreativnyelvtan.hu
Gaál Ottó nagysikerű tankönyvének bemutatója a XI. kerületben!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás , egyéni tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG,  OROSZ, 
PORTUGÁL, HOLLAND, ESZPERANTÓ

tananyagok megtekinthetők és megvásárolhatók:
a Fővárosi Művelődési Házban, (Fehérvári út 47.)

2011. november 8-án és 15-én, kedden, 16:30 és 18:30 óra között.
a Gazdagréti Közösségi Házban (Törökugrató u. 9.)
2011. november 9-én, szerdán, 16:30-18:30 óráig.

HOGYAN? KÉRDEZD MEG ŐKET! 
EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY– 
HUSZONHÉT NYELVVIZSGA!

Közös cél: a fogyatékos emberek befogadása
A fogyatékos emberek társadalmi integrációja, valamint az akadálymentesítés volt a témája Prágában annak a konferenci-
ának, amelyen Újbuda szakemberei Horvátország, Csehország, Szlovákia és Németország küldötteivel együtt vettek részt.

A magyar delegáció – Újbuda közoktatási koncepciója alapján 
– olyan intézményeket mutatott be, melyeknek szerepük van a 
fogyatékkal élő emberek rehabilitációjában, oktatásában, neve-
lésében, szakképzésében és foglalkoztatásában. Így rövid be-
számoló hangzott el a Montágh Imre Általános Iskoláról és az 
Újbudai Speciális Szakiskoláról. 

Az Újbuda Prizma munkáján keresztül szó volt a védett fog-
lalkoztatásról. Bemutattuk a főbb műszaki akadálymentesítés-
sel kapcsolatos szempontokat, megoldásokat, és beszéltünk a 
kerületünkben működő Pető Intézetről, amely a világon egye-
dülálló abban, hogy kizárólag itt képeznek konduktorokat. 
Szó esett a diszkriminációról, az előítéletekről, a közvéle-
mény-formálás jelentőségéről. A kerekes székes tapasztalati 
szakértőnk, Papp Szabolcs beszélt arról, hogy a „semmit ró-
lunk, nélkülünk elv” alapján fontos és szükséges az érintettek 
véleménye, tapasztalata.

A közösségi terek akadálymentessé tételét emelték ki a német 
szakemberek. Berlinben a város egyes útjainak, lakótömbjei-
nek a megközelíthetőségét, illetve az akadálymentesség eset-

leges hiányát egy térkép és egy adatbázis tartalmazza, segítve 
ezzel a fogyatékos emberek közlekedését. 

A csehországi előadásban a hangsúlyt az oktatásra és a fog-
lalkoztatásra helyezték. Az oktatással kapcsolatos programok 
nemcsak az érintett gyermekekre, hanem a tanárok, tanítok to-
vábbképzésére is kiterjed. Szociális farmot hoztak létre, amely 
fenntartható aktív „vállalatként” jelenik meg a munkaerőpia-
con, illetve olyan kávézót is működtetnek, ahol kizárólag fo-
gyatékkal élő emberek dolgoznak. A horvát és a szlovák szak-
emberek előadása, többek között a parkolási problémákkal, 
ezek műszaki és állami szabályozásával foglalkozott.

A nemzetközi találkozó eredményéről elmondható, hogy a 
résztvevőkkel jelentős szakmai együttműködés alakítható ki. A 
már elért sikerek, tapasztalatok megosztása olyan megoldások, 
illetve eljárások alkalmazásához vezethet, amelyek a minőség 
mellett komoly anyagi megtakarításokat és költséghatékonysá-
got eredményezhetnek.

Baráth Andrea
esélyegyenlőségi referens



2011 augusztusában befejeződtek épületünk építkezési munkálatai, és 
szeptember 1-jén, amikor 410 diák előtt megnyíltak az intézmény kapui, 
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes igazi csodának nevezte, hogy a sok 
nehézség közepette, egy óriási, példaértékű összefogásnak köszönhetően 
vitorlát bontott az iskolaközpont. 

Mi 3-tól 18 éves korig neveljük a gyerekeket. Nem csak oktatás folyik: 
emberi és lelki fejlődésük is kiemelt hangsúlyt kap, ebben tudatosan se-
gítünk a szülőknek. A minket körülvevő világ új kihívást jelent, új esz-
közöket igényel. 
REGISZTRÁLT TEHETSÉGPONT VAGYUNK
• „Mindenki tehetséges valamiben”: ez a pozitív megerősítésen alapuló 
nevelés (dicséret-motiváltság, a „ne tedd” helyett inkább, hogy mit „te-
gyen”, dicséretverseny)
• Tehetségfejlesztő szakkörök minden korosztályban
MAGAS SZÍNVONALÚ OKTATÁS
• Optimalizáljuk az osztálylétszámokat és magasan tartjuk az oktatás 
színvonalát
• Angol–magyar kéttannyelvű osztályok (érettségihez angol felsőfokú 
nyelvvizsga)
• Zenés angoloktatás már az egészen kicsiknek is (első osztálytól)
• Informatikaszakkör, számtechismeretek több területen
TOVÁBBI FEJLESZTÉSEINK
• 2012 szeptemberétől lesz: 6 új tanterem; egy hatalmas egy légterű 
díszterem; mászófal, foci-, kosár-, röplabda- és futópálya.
DÉLUTÁNI KLUBÉLET
• Színjátszókör, karaoke énekklub, sportélet, kisközösségek (NET és 
ECYD), Pure Fashion Divatmisszió
SZEMÉLYES KAPCSOLATBAN A GYEREKEKKEL
• Lelki beszélgetések, lelki nevelés (4 papunk és 2 megszentelt életű 
fiatal testvérünk kizárólagosan ezzel foglalkozik)
• Angyal Misszió (közös program lányoknak állami gondozott gyere-
kekkel)
• Szociális munkák (kötelező apostoli munkák, idősek otthona látogatá-
sa, élelmiszergyűjtés, missziók)
• Nyári táborok
BEVONJUK AZ EGÉSZ CSALÁDOT
• Szülő suli
• Lelki esték és kiscsoportos találkozók a szülőknek
• Regnum Christi Családi Napok
• Papjaink családlátogatása
Várjuk a gyerekeket minden évfolyamra hozzánk!
WWW.SZENTBENEDEKISKOLA.HU

VITORLÁT BONTOTT A

SZENT BENEDEK ISKOLAKÖZPONT!

GYERE HOZZÁNK TANULNI!
ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA

Jelentkezés minden évfolyam számára óvodától érettségiig

ANGOL-MAGYAR KÉT TANNYELVŰ

Márton napi rendezvény:
10.00 – 12.00 Felvételi
tájékoztató a tornateremben12

november

AKTUÁLIS NYÍLT NAPUNK:SPORTÉLET

KARITATÍV
MUNKÁK

Miért minket válassz?

MERT ÍGY ADOD
A LEGTÖBBET A GYERMEKEDNEK!

GIMNÁZIUM

www.szentbenedekiskola.hu

Mindenszentek – halottak napja
Mindenhol árulják már a sütőtököket, sorsuk töklámpássá válni… gyertya vi-
lágítja meg a kifaragott torzfejeket. Erről szólna november első két napja, a 
mindenszentek ünnepe és a halottak napja?

Mindenszentekkor lerójuk tiszteletünket minden idők szentjei előtt, azon szentek 
előtt, akiknek nincsen külön emléknapjuk, halottak napján pedig felkeressük el-
hunyt szeretteink sírjait, gyertyát gyújtunk és imádkozunk lelkük üdvéért, gondola-
tainkat a túlvilág felé fordítjuk.

Mára már – bár megőrizve vallási eredetét – mindenki számára világnézeti meg-
győződéstől függetlenül az elhunytakról való megemlékezést jelenti. November 
1-je 2000 óta munkaszüneti nap éppen azért, hogy a családok a sokszor nagyobb 
földrajzi távolságra lévő temetőkbe is eljussanak. 

Ne felejtsünk el ezen a napon gyertyát gyújtani azokért a holtakért is, akikről ma 
már senki sem emlékezik, akikért ma már senki sem imádkozik.

Szent Benedek Tehetségfejlesztő Iskolaközpont

„Közösséget  építünk!”

Koncerttel tisztelegtek  
André Navarrának 
Emlékkoncertet tartottak a nagy francia gordonkaművész, 
André Navarra születésének 100. évfordulója alkalmából. 
Az eseménynek a Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti 
Szakközépiskola adott otthont.

„Hódolat André Navarrának” címmel emlékkoncertet rendeztek 
a híres francia gordonkaművész születésének 100. évfordulója 
alkalmából. Az esemény október 13-án, a Weiner-teremben zaj-
lott, ahol a legapróbbak is megmutathatták, mit tudnak. 

Elsőként Mozart Menuett-jét hallhatta a közönség, az ifjú te-
hetség, Borka Ráhel, pedig Lee-től a 7. etűdöt játszotta. A Prima 
Primissima Alapítvány 2011. évi Príma-díjat elnyert iskola csel-
ló tanszakának koncertje első felében azok a gyermekek léptek 
fel, akik hamarosan az országos Friss Antal-gordonkaversenyen 
vesznek majd részt, ők teljes versenyprogramjukkal szerepeltek. 
A második és harmadik rész műsorát az iskola zenei pályára ké-
szülő, vagy már végzett hallgatói adták, köztük ígéretes tehetsé-
gekkel és a nemzetközi zenei élet kiemelkedő képviselőivel.

Rendhagyó irodalomórák
A Fonó Budai Zeneház ezúttal a költészetnek adott otthont. Fe-
kete István, Márai Sándor, Ady Endre, mind szerepeltek már a 
híres vers- és prózamondó Erdélyi György repertoárjában. Ok-
tóber 26-án József Attila verseit hallhatták azok a pedagógusok, 
intézményvezetők, akik hamarosan saját iskolájukban láthatják 
viszont a híres előadót. A cél ezúttal a magyar költészet és iroda-
lom megszerettetése a fiatalsággal.

Nagyné Antal Anikó önkormányzati képviselő kezdeményezé-
sére és Homolay Károly, az Igazgatói Munkaközösség vezető-
jének támogatásával a közeljövőben minden újbudai általános 
iskolának felajánlják Erdélyi György előadásait és rendhagyó iro-
dalomóráit. Az előadások költségeit, a fellépő művész tisztelet-
díját az Önkormányzat finanszírozza, amely ezzel a lehetőséggel 
kíván a kerület diákjainak, pedagógusainak és intézményeinek 
segítséget adni az irodalom színes világának megszerettetéséhez.



Alapítványi támogatással úszhatnak a gyerekek
A Nyéki Imre Uszoda és az Allergiamentes Életért Alapítvány együttműködésének köszönhetően novembertől 25 asztmás 
gyermek kedvezményesen vehet részt úszótanfolyamon.

– Örömmel támogatunk minden programot, amely a gyermekek 
sportolási lehetőségeit segíti, így természetes volt, hogy minden 
eszközzel hozzájárulunk a terv megvalósulásához – mondta el 
dr. Csikány József, a Nyéki Imre Uszoda igazgatója. A tanfolyam 
ára jelenleg havi 8000 forint körüli kiadást jelent a családok szá-
mára, ezt támogatja az alapítvány gyermekenként 4000 forintos 
összeggel. 

Dr. Várhegyi Csaba gyermektüdőgyógyász tapasztalatai alap-
ján az asztmás kicsik gyakran felmentésre kényszerülnek a test-
nevelésóra alól, mivel az intenzív fizikai tevékenység egyeseknél 
könnyen rohamot válthat ki. Megfelelő kezelés mellett azonban 
nem kell lemondaniuk a testmozgásról, az úszás kifejezetten elő-
nyös sport az asztmás gyerekek számára.

Finfera Maximilián, az alapítvány marketingvezetője elmondta, 
régi vágyuk teljesült az asztmaúszás-program megvalósulásával. 
– A kezdeményezés ötletgazdája az alapítvány kuratóriumi tagja, 
Cseh László háromszoros olimpiai úszóbajnok, aki szintén aszt-
más panaszok mellett ért el fantasztikus eredményeket ebben a 
sportágban.
Ingyenes légzésfunkció-vizsgálatok a Nyéki Imre Uszodában a 
versenyek idején:
2011. 11. 12., szombat 15.00–17.00
2011. 11. 19., szombat 15.00–17.00
2011. 11. 26., szombat 15.00–17.00
2011. 12. 03., szombat 15.00–17.00
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Gazdagrét-kupa 2011
2011. november 6. 9.00 órai kezdettel
A verseny helye: Gazdagréti Közösségi Ház, 1118 Budapest, 
Törökugrató utca 9. 
A verseny főbírója: Szlabej Géza versenybíró
Lebonyolítás: Svájci rendszerben, 7 fordulóban
Játékidő: 5–15 perc partinként, a FIDE rapid szabályai szerint
Díjazás: Tárgydíjak az első hat helyezettnek
Nevezési díj: felnőtt: 900 Ft, nyugdíjas, diák: 500 Ft, 60+ kár-
tyával 400 Ft
Nevezés: Írásban, telefonon, e-mailben november 4-éig bezárólag! 
A nevezésnek tartalmaznia kell: név, születési idő, igazolt ver-
senyzőknél egyesület neve és Élő-pontszám
Nevezési cím, információ:
Gazdagréti Közösségi Ház, telefon: (06-1) 246-5253
E-mail: info@gkh.ujbuda.hu 

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. idén alakult, hogy a kerületi 
sportéletért, a közösségi sport terjedéséért, a gyerekek sportolási 
lehetőségeiért tegyen. A cég ügyvezetője, Kocsis Sándor renge-
teg megkeresést, kérdést, kérést kapott eddig is, ezért november 
közepétől minden hónapban fogadóórát tart a kerületiek számára.
Az első fogadóóra november 21-én, hétfőn 14–16 óra között 
lesz, és onnantól kezdve minden hónap harmadik hétfőjén. 
Helyszín:  
Gabányi Sportcsarnok, 1116 Bp., Hauszmann A. utca 5. Újbuda 
Sportjáért Nonprofit Kft. tárgyaló.  
Bejelentkezés: 
http://ujbuda.hu/fogadoora_bejelentkezes.php oldalon.

Fogadóóra 
sportügyekben



Apróhirdetés-
felvétel: 

Hirdetésfelvétel a 
szerkesztőségben 

(XI., Csíki-hegyek u. 13.): 
szerdán 8–16 óráig

Üzenetrögzítő 
telefonszáma: 246-6259

Hirdetésfeladás az 
interneten: 

www.ujbuda.hu/hirdetes

APRÓHIRDETÉS
LAKÁS, INGATLAN

KERESÜNK-KÍNÁLUNK eladó-kiadó ingatlanokat. 17 
éve az ingatlanpiacon. 315-0031, 06/70/944-0088, www.
amadex.hu
KAMARAERDŐ felett, 2–3 generációs, tehermentes, 
telkes, 160 nm-es házamat elcserélném kisebb lakásra 
(panel kizárva), házra értékegyeztetéssel, vagy eladnám. 
226-4539, 06/20/333-1477.
ÉRTÉKESÍTJÜK kerületi ingatlanát! Korrekt, családi 
cég, kiemelkedő ingatlanszakértők, alacsony jutalék. 204-
8560, Újbudai Sakulor.
XI., SASADON 330 nm-es, felújított családi ház szép 
kerttel 136 M Ft-os irányáron eladó. 06/20/561-2665.
BOCSKAI–Zsombolyai sarkán panorámás, 81 nm-es, 3 
szobás, gázcirkós lakás 20,7 M! 06/20/359-3075.
KŐRÖSI utcánál 147 nm-es, cirkós, polgári lakás eladó. 
06/30/922-9053.
ALLEE-NÁL 106 nm-es, cirkós, panorámás lakás eladó. 
06/30/922-9053.

BÉRLEMÉNY

KIADÓ lakásokat, házakat keresünk! Albérletpont a bér-
beadás szakértője! 351-9578.
ÜZLETHELYISÉG kiadó a körtéren, 21 nm-es. 
06/30/2626-173.
KERESEK kiadó lakást minimum egy évre. 06/30/729-7546.
BARTÓK BÉLA úton 10 nm-es, alacsony rezsijű üzlet-
helyiség kiadó. Telefon: 06/20/519-8342.

GARÁZS

KIADÓ teremgarázs hely a Váli utcában. +36/30/228-9393.
NÁDORLIGET Lakóparkban teremgarázs eladó. Körtér-
től két megálló 06/30/517-7120.

OKTATÁS

DAJKA-, gyermekfelügyelő, gyógypedagógiai asszisz-
tens képzés. Kasza Képző. Tel.: 276-5918. Ny: 01006404
MATEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóztatást 
vállal valamennyi korosztálynak. 06/30/479-7247.
RAJZOKTATÁS: www.figurarajziskola.blogspot.com
TUTI MAGÁNTANÁR. Matek-fizika a kerületben. 
2000Ft/60 perctől. 06/70/349-7568.
NÉMETNYELV-TANÍTÁS középiskolai tanártól. 
06/20/971-9374.
MATEK-, fizika-, kémiatanítás. 06/70/647-2243.

VíZ, GÁZ, VILLANY, FűTÉS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XI. kerületi gyorsszolgálat. 
Csatornák, lefolyók gépi tisztítása, falbontás nélkül azon-
nal, garanciával! 228-6193, 06/30/921-0948.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól a teljes fel-
újításig! Petrás József villanyszerelő-mester. Tel.: 06/20/934-
4664, 246-9021, Elmű által minősített vállalkozás.
GÁZ-, VÍZ-, központifűtés-, csatornaszerelés, -tervezés. 
Gázműveknél átadása. Gázkészülékek javítása. 06/30/944-
6513, Nagy László épületgépész. www.nl-gaz.hu
VILLANYSZERELÉS azonnal! Felújítás, hibaelhárítás 
kiszállási díj nélkül. 246-0927, 06/20/926-1533.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, szakszerű 
gépi tisztítással. Fábián István. Tel.: 06/20/317-0843.
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat! Csőtörések műszeres 
keresése-javítása, duguláselhárítás, WC-k, csapok cseréje. 
Kerti csap cseréje ásással. 06/30/914-3588.
FÉG-GÁZKÉSZÜLÉKEK! Cirkók, gázbojlerek, kon-
vektorok javítása, villanybojler-vízkőtelenítés, csapok 
javítása. 359-5033, 06/30/924-8010.
VÍZ-FŰTÉS szerelés, burkolás. Teljes felújítás, ázások 
megszüntetése, készülékek javítása, cseréje garanciával. 
Balázs János épületgépész technikus. Tel./fax: 362-4050, 
06/20/917-0697.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, 
víz-, gáz-, központifűtés-szerelés. Ázások, csőtörések 

megszüntetése. Telefon: 402-4330, 06/20/491-5089.
VILLANYSZERELÉS, bojlerek. 310-4018, 06/20/915-2678.
VÍZÓRASZERELÉS, vízszerelés! 06/30/954-9554. 
www.vizoraguru.hu
TISZTELT Hölgyem, Uram! Megbízható, korrekt sze-
relő vállal víz-, fűtésszerelést, gázkészülék-javítást, 
duguláselhárítást, most 30%-os akció. 06/1/4020-627, 
06/20/433-1628.
 

LAKÁSSZERVIZ 

LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, mázolást, tapétázást 
ingyenes takarítással, parkettalerakást, parkettacsiszolást, 
parkettajavítást, víz-, gáz-, gipszkartonszerelést, csempé-
zést, villanyszerelést, kőműves-, asztalosmunkát vállal 
garanciával kisiparos. 202-2505, 06/30/251-3800.
ENERGIATANÚSÍTVÁNYOK készítése ingatlanokhoz, 
hőszigetelési tanácsok, külső-belső famunkák, belsőépíté-
szet, helyszíni szerelés. 06/30/517-7120, www.faepito.hu
SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, burkolást, par-
kettacsiszolást, gipszkartonszerelést, villanyszerelést, 
vízszerelést vállalunk bútormozgatással, fóliatakarással, 
garanciával. 06/70/312-7991, 260-7534.
LAPOSTETŐ-SZIGETELÉS, bádogozás, hőszigetelés, 
tetőfedés. 06/20/934-6993, 204-6793.
REDŐNY, szúnyogháló szerelése, javítása, gurtnicsere. 1 
db is! 06/20/986-3044.
FÜRDŐSZOBA-, konyhafelújítás! 06/20/961-6153. 
www.mesterur.hu
TÁRSASHÁZAK figyelmébe! Függőfolyosók, tetők, 
lépcsőházak stb. javítása, felújítása, megbízható magyar 
szakemberekkel, kedvező áron, ingyenes árajánlattal. 
Tétény-Épszer Kft. 226-4539, 06/20/946-7557.

HÁZTARTÁSI GÉPEK

AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával. 
Hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás. Tel.: 
06/20/288-5148.

TV, ANTENNA, SZÁMíTÓGÉP

TÉVÉJAVÍTÁS az Ön lakásán, előre egyeztetett időpont-
ban, garanciával! Tel.: 06/20/542-3529.
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, vírusirtás, telepítés. Ingye-
nes kiszállással! 06/30/857-2653.

SZOLGÁLTATÁS

ZÁRSZERELÉS, zárjavítás 24 órában, megbízható mér-
nök. 06/30/863-7680.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, 
bútorszerelés, ingyenes felmérés. 403-9357, 06/20/972-
0347, 06/30/589-7542.
FAKIVÁGÁS. Bármilyen nagyságú veszélyes fák ágan-
kénti lebontással való kivágása. Esztétikai koronaalakítás, 
száraz, beteg részek eltávolítása, ágak darálása, szállítása. 
06/20/485-6547. Kovács Sándor.
KONTÉNERES SITTSZÁLLÍTÁS: homok, murva, 
termőföld, zöldhulladék szállítása. 06/20/944-4759.
TÁRSASHÁZKEZELÉS: www.aktivhazkezelo.hu, mo-
bil: 06/30/990-7694.
REDŐNY, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüggöny, nap-
ellenző, szúnyogháló, függönykarnis javítása, készítése. 
356-4840, 06/30/954-4894.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS nonstop fix áron géppel, gyor-
san, tisztán, szakszerűen. 317-6298, 06/20/970-5933.
MŰBÚTORASZTALOS vállalja 40 éves szakmai gya-
korlattal antik bútor restaurálását, készítését. Kárpitos 
munkával is. Tel.: 06/30/944-2206.
KAPU, KERÍTÉS, lépcső, rács, előtető, redőny más ár-
nyékolók, víz-villany szerelés. 06/70/278-1818.
FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást, tapétá-
zást, hosszú távú garanciával. 285-2882, 06/30/878-8977.
KERTGONDOZÁST, háztakarítást, fűnyírást, növényül-
tetést, fakivágást, sövényvágást vállalok szakértelemmel, 
lélekkel. 06/30/418-6663, gold333@freemail.hu
FESTÉST, mázolást, tapétázást vállalok bútormozgatás-
sal és fóliázással. 06/20/591-7672.
TETŐSZIGETELÉS tíz év garanciával, referenci-
ákkal, kapcsolódó munkákkal. 4 Pillér Kft. 405-4603, 
06/30/931-5495.

KÖNYVVIZSGÁLAT, adószakértés, könyvelés. 20 éves 
tapasztalattal, korrekt áron. 246-9653, 06/30/393-6258.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS fix árakon, garanciával, két 
órán belül. Tel.: 06/20/269-6993.
ÁCSMUNKÁT, tető-, előtető-készítést, -felújítást, tető-
tér-beépítést, lambériázást vállalok kimagasló minőség-
ben. 06/30/563-5544.
REDŐNY, reluxa szerelése, javítása, gurtnicsere, szúnyog-
háló, harmonikaajtó, szalagfüggöny. 06/20/321-0601.
KONTÉNERES sittszállítás sóder, homok, termőföld. 
06/20/464-6233.
BÁDOGOSSZERKEZETEK, cserép-, palatetők tető-
szigetelések javítása, kerületi építészmérnök kisiparostól 
1984 óta. 06/20/944-9015, 249-2664.
TAKARÍTÁS, ablak-, szőnyeg-, kárpittisztítás. 
06/70/354-1590.

GYÓGYÁSZAT

FOGSOROK, hidak készítése, javítása soron kívül, fog-
szabályzó, fogfehérítő. Mozgáskorlátozottakhoz házhoz 
megyünk! Fogászati háttér biztosított. Tóthné Hűvös Ka-
talin fogtechnikus mester. 1013 Budapest, Krisztina krt. 
51. Tel.: 06/30/222-3016. 
BŐRGYÓGYÁSZATI, onkológiai magánrendelés. 
Anyajegyszűrés, bőrdaganatok kezelése, általános és gyer-
mekbőrgyógyászat. XI., Bartók Béla út 57. Dr. Bánfalvi.

RÉGISÉG

BÉLYEGET, papír- és fémpénzt, képeslapot, porcelánt, 
könyveket, régiségeket vásárolunk. VI., Andrássy út 16. 
Tel.: 266-4154.
GELLÉRT GALÉRIA készpénzért mindennemű régi 
tárgyait megvásárolja. (35 év becsüsi tapasztalat.) Üz-
let: Bp., XI. ker., Bartók Béla út 10–12. Tel.: 466-4761, 
06/20/981-2897.
VIRÁG ERIKA műgyűjtőnő! Helyszíni készpénzfizetés-
sel vásárol! Csillárokat, bútorokat – koloniálokat is –, fest-
ményeket, órákat, ezüstöket, kitüntetéseket, régi pénzeket, 
bélyegeket, képeslapokat, zongorákat, szőrmebundákat, 
varrógépet, rádiókat, írógépet, szőnyegeket, valamint 
mindenféle lakberendezési tárgyakat. Hagyatékot kiürí-
téssel is. Szakbecsléssel, díjtalan kiszállással, kérésére 1 
órán belül is. Híjon minket: tel.: 06/30/324-4986.
ARANYBÁNYA: arany- és ezüstfelvásárlás. Arany: 
5600–10 200 Ft/gr. (Nyaklánc, fülbevaló, karkötő, fog-
arany, pénzérmék, befektetési tömb stb.) Ezüst: 90–205 
Ft/gr (szín) (Tálcák, cigarettatárca, gyertyatartók, evő-
eszközök, hiányos is.) XI. ker., Fehérvári út 21/A, Tel.: 
786-8224.

ÁLLÁS

CSALÁDOKHOZ keresünk és ajánlunk leinformálha-
tó bébiszittereket, idősgondozókat, házvezetőket. Mici-
mackó. Tel.: 243-8280, 06/20/528-4852, 06/1/413-1536, 
www.micimacko.hu
FODRÁSZT vendégkörrel keresünk Budafoki úti üzlet-
be. Tel.: +36/70/368-9845.
XI. KERÜLETI, nagy ügyfélforgalmú ingatlaniroda 
munkatársakat keres. Képzést biztosítunk. Akár 60%-os 
jutalék! nagykekseg@t-online.hu

TÁRSKERESÉS

EZ NEM INTERNET, ez valóság! Diszkrét, fényképes 
társkereső! 06/30/217-5151. StudioNagy.
MAGYARORSZÁG legnagyobb társkeresője! Társköz-
vetítés, házasságközvetítés szakértelemmel! R. Zsuzsan-
na. 06/30/602-0094.

KÖNYVEK

MEGUNT, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállí-
tom. 06/20/956-4084.

VEGYES

PEUGEOT 206-os 10 éves autó, első tulajdonostól el-
adó, friss vizsgával. 06/20/955-5274.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága (Bp. XI., Bocskai út 39–41.) kétfordulós nyilvános 
pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására:

Cím Alapterület (m2) Albetét száma   Fekvése Műszaki állapota
Budaörsi út 4–18. 92 1 utcai bejárat, alagsor jó
Fehérvári út 182. H4 jelű 33 -- utcai bejárat, földszint jó
Ballagi u. 10. 103 53 utcai bejárat, pince rossz

A pályázatot zárt borítékban a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási 
Osztályához (XI., Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba) kell benyújtani. A zárt borítékra rá kell írni: „Helyiségpályázat”.
A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 24. (csütörtök) 12 óra
A pályázat feltételeit a részletes pályázati kiírás tartalmazza, mely a pályázati lappal együtt átvehető a Budapest Főváros XI. Kerület 
Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán (XI., Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba), illetőleg letölthető 
az önkormányzat honlapjáról (www.ujbuda.hu). További információ a 381-1312, a 381-1311 és a 372-4655-ös telefonszámon kapható. 
Dr. Hoffmann Tamás 
polgármester



A Bp. XI. ker. Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának megbízásából elkészült 
a Budapest, XI. kerület, Keveháza utca–3302/10 hrsz.-ú névtelen közterület–3302/12 
hrsz.-ú névtelen közterület–Vahot utca által határolt terület kerületi szabályozási terve.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 9.§. (6) 
bekezdésében foglaltak alapján értesítem a tisztelt kerületi állampolgárokat a terv 
közzétételéről.
A terv 2011. október 18-ától november 16-áig tekinthető meg a Polgármesteri Hivatal 
főépítészi irodájának I. emeleti hirdetőtábláján (XI. ker., Bocskai út 39–41.).
Az érintettek a tervre vonatkozóan részletes tájékoztatást ügyfélfogadási időben a 
főépítészi irodán (Zsombolyai u. 4. V. em. 503. szoba) kaphatnak.

Értesítés

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának jegyzője 
jegyzői igazgatóhelyettest keres
A pályázat adatait, a feladatokat és egyéb szempontokat az ujbuda.hu weboldalon a 
pályázatoknál találják.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 10.
Pályázat elbírálásának határideje: 2011. november 25.
Állás betöltésnek időpontja:  2011. december 01.
Érdeklődni lehet: a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatal Jegyzői Osztály Humánpolitikai Csoportjánál (Pribanics Andrásnál 3811-344) 
telefonon.

Álláspályázat

További információért keresse az Újbuda 60+ Prog-
ramközpontot (Zsombolyai utca 6., TIT épülete, nyit-
va tartás: 9–14 óráig, telefonszám: 3724-636) 
November 3. 16.00 Diavetítéses úti beszámoló István Ági 
vezetésével, Peru, Bolívia, Brazília. III. sz. INO, Keveháza u. 6.
November 3. 7.00–13.00 Piac: őstermelők árulják termé-
nyeiket. KKH
November 5. 18.00–02.00 Márton-napi vigalom, vacso-
raest. KKH
November 6. 9.00. Gazdagrét-kupa 2011., sakkverseny 
svájci rendszerben, 7 fordulóban. GKH
November 8. 16.00 Diavetítéses úti beszámoló István Ági 
vezetésével, USA, nemzeti parkok. I. sz. INO, 
Budafoki u. 12.
November 9. 8.50 Könnyű séta a Budai-hegységben. Érd.: 
Somóczi Szilvia, 70/207-5374 és 316-7423. Találkozás. Széll 
Kálmán tér, az óra alatt. 
November 9. 15.00 Egészségünkről! Kezünkben az életünk 
dr. Szantner Emma és Szalontainé Arkauer Annamária veze-
tésével. VII. sz. INO, Bocskai út 43–45.

November 10. 9.00–10.00 Ízületi torna Horváth Péter 
tanár vezetésével. Általános Iskola, Csíki-hegyek u. 13–15.
November 10. 14.00 Szelektív hulladékgyűjtés! Miért ér-
demes újrahasznosításuk, tapasztalatok a komposztálásról, 
dr. Berezvai Zoltán vezetésével. III. sz. INO, 
Keveháza u. 6.
November 11. 15.00 Irodalmi teadélután: válogatás a 60+ 
Vers- és prózaíró pályázatra érkezett művekből. GKH
November 11. 18.00 Krizmanics Ágnes festménykiállításá-
nak megnyitója a Rét Galériában.
November 12. 8.45 Séta a Budaszentlőrinci kolostorro-
mokhoz. Érd.: Bartha Gyula, 206-3854, találkozás: Széll 
Kálmán tér, 61-es villamos.
November 12. 18.00 Cigány Kulturális Est: cigány művé-
szek fellépése. KKH
November 14. 16.00 Filmvetítés Valentin Ferencnével, 
Athén. VI. sz. INO, Gazdagréti tér 1.
A 60+ programok címei:
Gazdagréti Közösségi Ház, Törökugrató u. 9., GKH
Kelenvölgyi Közösségi Ház, Kardhegy u. 2., KKH 

SPORTPROGRAMOK
Nyéki Imre Uszoda és Tornacsarnok
Továbbra is várja kímélő és vízigimnasztika foglalkozásaira 
az érdeklődőket.
Bővebb információt Konrády Ildikótól kaphatnak 
(06/20/925-2673)
Rekordkísérlet Újbudán 2011.
Sinka Brigitta sakkmester, a Magyar Köztársasági Arany 
érdemkeresztjét 2011. augusztus 20-án vehette át. 
Régi elhatározása kezd valóra válni, mely szerint tízezer 
sakkszimultán partit játsszon élete során. Hogy mihama-
rabb teljesüljön az álma, újabb lehetőséget biztosítunk 
számára 2011. november 11-én, pénteken 13.30–19.00 óra 
között a Csíki-hegyek utcai általános iskolában (XI., Csíki-
hegyek u. 13–15.).
Kérünk minden kedves sakk-kedvelő jelentkezőt (korhatár 
nélkül), hogy regisztráljon a 372-3482 telefonszámon vagy 
személyesen a Bocskai út 39–41., félemelet 30. szobában.

Ízelítő az Újbuda 60+ programokból

„A Család Éve”
Levezető elnök: Végh Pál, a Karolina Egyesület elnöke
A teljes programot megtalálják az ujbuda.hu eseménynaptárában.
2011. november 18., péntek
17.45–18.30 Nagy családból nagy családba, egy fiatal édesanya sze-
mével – Csernusné Kollár Ágnes.
18.40–19.30 Beteg a családban, a család az egészségügyben – dr. 
Velkey György, a Bethesda Kórház főigazgatója.
19.55–20.45 Ki nevel? – Döbrentey Kornél alternatív Kossuth-díjas 
író. Közreműködik: Petrás Mária népdalénekes, iparművész.

2011. november 19., szombat
9.00–9.50 Egy hatgyermekes család élete az édesapa szemével – 
Kesselyák Péter.
12.00–12.50 A színház hatása a család életére – Szilágyi Tibor Kos-
suth-díjas színművész.
16.30–17.20 Egy élsportoló és családja – Balczó András olimpiai és 
világbajnok öttusázó
18.00–19.00 Szentmise a Szent Margit Gimnázium kápolnájában.
Helyszín: Szent Margit Gimnázium Apor Vilmos konferenciaterme, XI. 
ker., Villányi út 5–7.

Szellemi-lelki hétvége

Villásreggelik, 
csodás kávék, sütik
már reggel 8 órától 
a Café Gottierben!

Bp. 1114 Bartók Béla út 9.
+36 30  856 3425
www.gottier.hu 
info@gottier.hu

Facebook: Café Créme Gottier
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Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának jegyzője 
pénzügyi-számviteli ügyintézőt keres
A pályázat adatait, a feladatokat és egyéb szempontokat az ujbuda.hu weboldalon a 
pályázatoknál találják.
A pályázat beérkezésének határideje: 2011. november 11.
Pályázat elbírálásának határideje: 2011. november 25.
Állás betöltésnek várható időpontja: 2011. december 01.
Érdeklődni lehet: a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatal Jegyzői Osztály Humánpolitikai Csoportjánál (Pribanics Andrásnál 3811-344) 
telefonon.

Álláspályázat

Az Albertfalvi Keresztény Társaskör Szent Mihály Akadémiájának novemberi programja:
2011. november 8-án, kedden 18 órakor
„A kereszténység helyzete a nyugati világban – a Nyugat agóniája” címmel Sümegh László 
nyugalmazott gimnáziumi igazgató tart előadást.
Helyszín: Don Bosco iskola, 1116 Budapest, Albertfalva u. 9–11.

Szent Mihály Akadémia Az Újbuda TV műsorai 
az interneten: 

www.ujbudamedia.hu
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1. A XI. kerület melyik főútja mentén helyezkedik el Újbuda 
Kulturális Városközpontja?
a) Bartók Béla út b) Villányi út c) Fehérvári út

2. Kinek a komédiája lesz a Karinthy Színház 100. bemutató-
ja decemberben?
a) Nóti Károly b) Fodor László c) Mikszáth Kálmán

3. Melyik filmben szerepelt A templom egere című vígjáték 
szerelmes Ulrich Ferije Schruff Milán?
a) Meseautó b) Kalandorok c) Kaméleon

4. Mi a címe a Hippolyt, a lakáj címszerepét alakító Galla 
Miklós új könyvének?
a) Könnyű műfaj b) Könnyű műhaj c) Könnyű műbaj

5. Karinthy Márton többször mondta, hogy titkos igazgatói 
kurzust tart a színház pincéjében. Hány korábbi színésze 
lett színházigazgató?
a) Öt b) Nyolc c) Tizenkettő

6. Melyik vígjátékot rendezte a Karinthy Színházban Újbuda 
díszpolgára, Bodrogi Gyula?
a) Válás Budán b) Te furcsa katona! c) A Bermuda Háromszög 
botrány

7. Melyik újbudai középiskola növendékei játszanak a Karin-

thy Színház fiataloknak szóló beavató előadásaiban, a Ta-
vasz ébredésében, az Árvácskában és az Aranysárkányban?
a) József Attila Gimnázium b) Weiner Leó Zeneművészeti Szakkö-
zépiskola  c) Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola

8. Kinek állít emléket Kapócs Zsóka Ma a tied vagyok című 
estjével?
a) Karády Katalin b) Honthy Hanna c) Tolnay Klári

9. Koltai Róbert melyik vígjátékban udvarol egyszerre két 
idős özvegyasszonynak, Esztergályos Cecíliának és Voith 
Áginak?
a) Válás Budán b) Süt a hold c) A Bermuda Háromszög botrány

10. Moldova György melyik darabját játssza nagy sikerrel a 
Karinthy Színház?
a) Te furcsa katona! b) Titkos záradék c) Parlament gebin

11. A templom egere című vígjáték főszereplője, Kovács 
Patrícia melyik filmben szerepelt?
a) Üvegtigris b) Szerelemtől sújtva c) Apacsok

Karinthy Színház – Újbuda-totó

Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. Cím: 1118 Bp., 
Csíki-hegyek u. 13. Előző nyertesünk: Réz-Kéry Tímea. Nyereménye: 
páros színházjegy a Karinthy Színházba. Értesítjük a jegyek átvételéről. 
Kérjük, a megfejtések mellé tüntessék fel telefonszámukat is.

Kreatív

Jékely Zoltán: Novemberi keserves c. költeményéből idézünk 3 sort.
Vízszintes: 1. 50%-a. 5. Az idézet első része (Z, Ö, E). 9. Falatozó. 12. Régi iskolatí-
pus. 13. Állóvíz. 14. Közép-amerikai esőisten. 16. Köröz. 18. A szabadba. 20. Lakás-
rész. 21. Férfinév. 22. Az idézet második része (E, I, A). 25. Tellúr vegyjele. 26. Szent 
István fia. 28. Az összeadás szava. 29. Exvilágbajnok sakkozó (Mihail). 30. Beszél pá-
ros betűi. 32. Ozora határai! 33. Víziállat. 35. Színész (Béla). 38. YOE. 39. Űrmérték, 
röv. 40. Álmos vezér fia. 42. Kocsma része. 44. Lő. 46. Helyhatározó rag. 47. ÜJS. 49. 
A lábainál. 51. Szolgaiság. 53. Vallás, röv. 55. A német szabvány betűjele. 57. ÚÓN. 
59. Festmény. 60. Kázus. 62. Cégforma, röv. 65. Folyadék. 66. Arab állam, idegen he-
lyesírással. 69. Román. 70. Rátonyi Róbert. 71. Labdarúgóedző (József). 73. USA-beli 
feltaláló (Thomas Alva). 75. Létezik. 77. A távolabbinak. 78. Torbággyal egyesült.
Függőleges: 1. Az idézet harmadik része (SZ, NY, A). 2. Analizál. 3. Látszik rajta. 

Keresztrejtvény
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4. Feje fölé tartja. 5. Kamion páros betűi. 6. Számnév. 7. Erdei állat. 8. Morus Tamás. 9. 
Ápoló. 10. Orosz folyó. 11. Személyes névmás. 15. Ragacs páros betűi. 17. Költő (János). 
19. „Édes” női név. 23. Pertu. 24. Uralkodói erény. 27. Az idézet negyedik része (L, O, 
G). 31. Takar. 33. Adót meghatároz. 34. Labdát lecsap. 36. Letelepedik. 37. Einsteinum 
vegyjele. 39. Ellentétes kötőszó. 41. Rádium vegyjele. 43. Sertéslak. 45. Az angol Z betű. 
48. Légáramlat. 50. Dunántúli tájegység. 51. Nagy-Britannia része. 52. Vértanú püspök 
(Vilmos). 54. Kicsinyítő képző. 56. Lendület, régies szóval. 58. Olimpiai bajnok tornász 
(Henrietta). 60. Tova. 61. Testnevelés. 63. Gyász közepe! 64. Kenőcs. 67. Német író (Tho-
mas). 68. Görög győzelemistennő. 72. Német angolna. 73. Négylábú. 74. Nóta egynemű 
betűi. 76. Római 51. Beküldendő: vízsz. 5., 22., függ. 1. és 27.
Beküldési határidő: a megjelenést követő hét keddje. A 21. szám megfejtése: „Érett 
vadszőlő venyigéje bíborlik, A sárga lombok közt a hegyen”. Nyertese: Szemereczky 
Ilona, 1113 Budapest, Bocskai u. Nyeremény: könyvjutalom, mely a tévé szerkesztő-
ségében (1118 Bp., Csíki-hegyek u. 13.) vehető át.



Programajánló

November 4. 16.00
Újbudai botladozók – Szenior néptáncklub
KULTI – Őrmezei Közösségi Ház
(Cirmos u. 8.)

November 5. 20.00
Csík Zenekar – Lemezbemutató koncert
Fonó Budai Zeneház (Sztregova u. 3.)

November 9. 20.00
Bruno Schulz: Értekezés a próbabábukról, 
avagy a genezis második könyve
Artus Kortárs Művészeti Stúdió 
(Sztregova u. 7.)
A Kompánia Színházi Társulat vendég-
előadása

November 10. 17.00
Mindörökké reiki
FSZEK Karinthy Könyvtár
 (Karinthy Frigyes út 11.)
Petrik Márta Magdolna könyvbemutatója

November 11. 18.00
Újbudai Musical Gála a Petőfi Musical 
Stúdió előadásában
Fővárosi Művelődési Ház (Fehérvári út 
47.)
A műsorban részletek hangzanak el a leg-
szebb magyar és külföldi musicalekből.
Rendező: Balog János
Zenei és produkciós vezető: Bősze Sán-
dorné
Jegy: 1000 Ft

November 12. 11.11
Városrészek közötti futás
Indulás: Őrmezei Közösségi Ház (Cirmos 
u. 8.)
Nevezés: a fenti helyszínen 9.00–10.30 
óráig

November 12. 19.00
Opera könnyed kitérőkkel – zenés est 
Tető Galéria (Ecsed u. 13.)

Közreműködik: Balog Tímea és Tur-
pinszky Béla
Zongorán kísér: Korényi Judit
Belépőjegy: 1000 Ft/fő, nyugdíjas vagy 
diákjegy: 500 Ft/fő

November 15. 19.30
Jóság síró vágya
Szent Imre-ház (Himfy u. 9.)
Kubik Anna színművész estje

November 18.18.00
Sorsunk a számokban – Kiss Zoltán Zéro 
numerológus előadása
KULTI – Őrmezei Közösségi Ház (Cir-
mos u. 8.)
A születési időpontunk megmutatja, mi 
a sorsunk: milyen feladatot kaptunk, me-
lyek azok a tulajdonságok, amelyek segí-
tenek beteljesíteni sorsunkat, és melyek 
azok, amelyek megnehezítik dolgunkat. 

A Kerület Napja programjai:

Puskás Tivadar emléktáblájának koszorúzása
2011. november 10. 11 óra
(XI. ker., Szombathelyi tér) a Puskás Tivadar Távközlési Techni-
kum szervezésében.
 
Dabóczi Mihály: Tavasz IV. szobrának avatása
2011. november 10. 15 óra
(XI. ker., Tétényi út 36. szám előtti felújított park) az Önkor-
mányzat szervezésében.
 

„Liszt ihlete, Liszt ihlette” c. Újbudai Kreatív Művészeti pá-
lyázat díjkiosztó gálája
2011. november 11. 11 óra
(ALLEE bevásárlóközpont) az Újbudai Kulturális Intézet szer-
vezésében.

Czóbel Béla-rajzverseny eredményhirdetése és kiállítás-meg-
nyitója
2011. november 11. 14 óra
(Bartók 32 Galéria, XI. ker., Bartók Béla út 32.) a Tondó Rajzis-
kola és Újbuda Önkormányzata szervezésében.

A november 30-án megjelenő Újbuda újság 
A5-ös formátumú adventi melléklettel jelent-
kezik.

Varázslatos receptek, karácsonyi ötletek, ad-
venti tippek, világ körüli utazások, szenzációs 
játékok várnak Olvasóinkra!

Hirdetőink ez alkalommal különösen célzot-
tan ajánlhatják termékeiket, szolgáltatásaikat!
Bővebb információ a www.ujbuda.hu oldalon a médiaaján-
latban vagy a 06/30/619-3323-as telefonszámon!

Adventi melléklet az Újbudában

A Gyermekekért XI. Közhasznú Alapítvány ismét megrendezi 
2011. december 5–12. között a kerületi Mikulásgyár 
adománygyűjtő akcióját. Az adományokat kerületünk 
legrászorultabb gyermekeinek osztják ki egy karácsonyi 
ünnepség keretében.
A Gyermekekért XI. Közhasznú Alapítvány elérhetőségei:
info@gyermekekert11.hu
további információ: http://www.gyermekekert11.hu

Újbudai MikulásgyárÚjbudai Körkép

A gazdagréti Csíki-hegyek utcában 25 éve, október 23-án 
nyitotta meg kapuit a Napsugár Bölcsőde. Az évforduló al-
kalmából a vezetőség október 27-én hangulatos születésnapi 
rendezvényt tartott. A bölcsőde az elmúlt évek során mintegy 
két és félezer kisgyermeknek nyújtott szerető gondoskodást, 
érzelmi biztonságon nyugvó szakszerű ellátást.

Szászfalvi László egyházügyi államtitkár látogatást tett az 
újbudai Szent Benedek Iskolaközpont új épületében. Az ál-
lamtitkárt Deák István igazgató, Fejéregyházi Tamás atya, 
a fenntartó képviselője és Csernus László, a XI. kerületi Fi-
desz-KDNP frakcióvezetője kísérte végig, a több mint 600 
millió forint ráfordítással felújított és kibővített iskolaépü-
leten.

Újbuda Önkormányzata mint Közvetítő Szervezet a KMOP-
5.2.2/B-09-2f-2010-0006 kódszámú, az Újbuda Kulturális 
Városközpont Integrált Városfejlesztési Program keretében 
elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mi-
ni-projektek támogatására kiírt UKVK 2010 kódszámú pá-
lyázati felhívással kapcsolatban 2011. október 19-én 14.00 
órakor konzultációt tartott azoknak a nonprofit és civil szer-
vezeteknek, amelyek élni kívánnak a pályázati lehetőséggel. 
A konzultáció nagy érdeklődést váltott ki az Újbuda kulturá-
lis életében kimagasló szerepet játszó szerveződések, társa-
ságok és művészek körében is. Számos, a Kulturális Város-
központban már jelenlévő galéria, intézmény is képviseltette 
magát, ami megerősítette, hogy a kiírásban megfogalmazott 
célkitűzések a kerületben élőket és alkotókat egyaránt fog-
lalkoztatják.


