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Hoffmann Tamás, Újbuda Polgármestere és Takács Viktor, a kerület főépítésze lakossági 
fórumot kezdeményez − meghívott szakértők részvételével − a Móricz Zsigmond körtér 
és a Fehérvári út közlekedési kérdéseinek rendezése ügyében december elején. A pontos 
időpontot az Újbuda újság következő számában közöljük.

ÚJBUDAI KARÁCSONYI RANDEVÚ 2011.

Idén második alkalommal kerül megrendezésre az Újbudai 
Karácsonyi Vásár, melyre szeretettel várjuk Önt, és Szeretteit 
2011. november 27.- és december 24. között, az Allee melletti 
sétáló utcában.

A vásár ideje alatt minden hétvégén a gyerekeket különböző 
programok várják a Mikulásházban.
2011. november 27.-én 17.00 órától ünnepélyes megnyitó az 

adventi gyertyánál
- beszédet mond Dr. Hoffmann Tamás polgármester, 
- tűzzsonglőrök bemutatója,
- Ádám Jenő Általános Iskola karácsonyi énekek előadása.

A rendezvény fővédnöke: Dr. Hoffmann Tamás polgármester

Szervező: BUDA-HOLD Kft. és az ASSA-DIVI Kft.

A kerület közbiztonsága a témája azoknak a lakossági fórumoknak, amelyeket november 
végétől tartanak a különböző városrészekben. Az első közbiztonsági konzultáció november 
22-én, kedden 18 óra 30 perckor kezdődik az Albertfalvi Közösségi Házban (1116 Budapest, 
Gyékényes u. 45–47).
A fórum meghívottai: Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere; 
Simicskó István országgyűlési képviselő; Kohári Péter 
rendőrkapitány; Füri István, az Újbudai Közterület-felügyelet 
igazgatója, Kerékgyártó Krisztina közbiztonsági tanácsnok; 
valamint Farkas Krisztina, Csernus László és Szaniszló Krisztián 
önkormányzati képviselők.
A lakossági fórumon részt vevő lakosoknak természetesen 
lehetőségük lesz a közbiztonsággal kapcsolatos kérdéseiket feltenni, véleményüket 
elmondani.

Konzultáció a közbiztonságról

www.hetivalasz.hu

Nehézségek a metróépítés miatt

Csökkent a vállalkozók forgalma
A Móricz Zsigmond körtér és környéke évtizedek óta a fiatalok kedvelt találkozóhelye, közlekedési csomópont. A 4-es metró 
építésének elhúzódó felszíni munkálatai azonban komoly veszteséget jelentenek a helyi üzlettulajdonosok, -bérlők számá-
ra. A november 10-i Újbuda Fórumon Rétvári Bence országgyűlési képviselő és Szabó András városüzemeltetési tanácsnok 
a vállalkozók által feltett kérdésekre, kérésekre igyekezett választ adni.

Az önkormányzat épületében megtartott fórumon részt vett 
Kovács Árpád, a Swietelsky Magyarország építésvezetője, aki 
ígéretet tett a megjelent üzlettulajdonosoknak, -bérlőknek, hogy 

igény szerint tart tájékoztató jellegű megbeszéléseket a felmerü-
lő problémák megvitatására, és megpróbál minden tőle telhetőt 
megtenni, hogy a felszíni munkálatok a lehető legkevésbé akadá-

lyozzák az üzletek működését.
A megbeszélésen egybegyűltek leg-

főbb problémája az állandóan kitoló-
dó átadási határidő és az építkezések-
kel együttjáró nehézségek, például a 
megállási tilalom, vagy a folyamatos 
zaj. A vállalkozóknak komoly gondot 
jelent az is, hogy az építkezési munká-
latok szinte ellehetetlenítették a folya-
matos és zökkenőmentes árufeltöltést, 
így többméteres távolságból kell saját 
maguknak becipelniük a termékeiket. 
Az építkezés ideje alatt jelentős forga-
lomcsökkenésre hivatkoztak a bérlők, 
sokan már most súlyos anyagi gon-
dokkal küzdenek. 

Válóczi István, az Eurometro Kft. 
projektvezető-helyettese és Guba 
János, a DBR Metró projektigazga-
tó-helyettese a jelenlevők megértését 
és türelmét kérte. A fórum szervezői 
igyekeztek pontokba szedni a vállal-
kozók legfőbb problémáit, és a kérdé-
seket, kéréseket továbbítani az illeté-
kesek felé.

Fórum a Móriczról

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
Újbuda Önkormányzata ingyenesen biztosítja a papír-, fém- és műanyag hulladék 
gyűjtésére szolgáló tárolóedényeket a társasházak részére. A szelektíven gyűjtött 
hulladékot az FKF Zrt. hetente térítésmentesen szállítja el. A szelektív gyűjtéssel jelentős 
mértékben csökkenthető a hagyományos kommunális hulladék elszállítására költött 
összeg!
Jelentkezni lehet a 372-46-84-es telefonszámon.

FELHÍVÁS

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.

KÖZMEGHALLGATÁS
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Megtisztult a „Gomba”
Újbuda Önkormányzata november 9-én reggel megkezdte 
a Móricz Zsigmond körtéren álló „Gomba” kitakarítását. Az 
áldatlan állapotok felszámolása mellett az épület folyamatos 
tisztán tartásáról is gondoskodik mostantól az Önkormány-
zat egészen addig, míg a felújítási munkálatok meg nem 
kezdődnek.

Az önkormányzati tulajdonban álló Gombában még mindig ott 
van az a trafó, ami a metró üzemeléséhez szükséges. A DBR 
Metro Projektigazgatóság elmondása szerint elszállítását 2012 
tavaszára tervezik. A Gomba hasznosításának tervpályázatára 
beérkezett munkák mentén már tárgyal az Önkormányzat, így a 
tervezés a közeljövőben megkezdődhet, és a Móricz Zsigmond 
körtér hamarosan igazi közösségi térré válhat. Az Önkormányzat 
célja ugyanis az, hogy a Gomba is olyan funkciót kapjon, ami 
ebbe az elképzelésbe illeszkedik.

A Gomba belsejének és a fővárosi tulajdonban lévő környéké-
nek kitakarítását, fertőtlenítését és a szemét elszállítását az ön-
kormányzati cég, az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. 
végezte. Az Önkormányzat célja, hogy a Gombát műemléképü-
letként ahhoz méltó állapotban és környezetben őrizze meg.

Az Újbuda Prizma Kft. a lakosság tájékoztatása érdekében az 
általa karbantartott parkokban és játszótereken 213 db informá-
ciós táblát helyez ki, amelyeken szükség esetén hívható telefon-
számok, valamint az adott közterületre vonatkozó alapvető infor-
mációk találhatók meg.

Elindult az őszi nagytakarítás
A tavaszi takarítás után az ősz beköszöntével ismét seprűt, gereb-
lyét és lapátot fogtak az Újbuda Prizma parkfenntartó munkatár-
sai, hogy megtisztítsák a közterületeket a felgyülemlett avartól 
és szeméttől. Újbuda Önkormányzata minden év novemberé-
ben takarítási akciót hirdet, melyhez önkéntesek jelentkezését 
is várja. A vállalkozókedvűek és a hivatásos takarítók elsőként 
Kamaraerdőre mentek, ahol a hatalmas kupacokban álló, illegá-
lisan lerakott hulladékot gyűjtötték konténerekbe. Az őszi akció 
egyik célja ugyanis az, hogy a lakott területek megtisztítása mel-
lett nagyobb figyelmet fordítanak a külső részek rendbetételére 

is. A nagyjából két hétig tartó akció során a járdatakarító-gépek 
folyamatosan dolgoznak a lakóövezetekben és a köztereken, de 
a parkfenntartók visszavágják a sövényeket és eltüntetik az ősz 
maradványait is. Az önkéntesség európai évében az Önkormány-
zat fokozottan számít a lakók segítségére, akiktől mindössze any-
nyit vár, hogy saját házuk táját tegyék rendbe.

Az Önkormányzat konténerek kihelyezésével és ingyenesen 
igényelhető műanyag zsákok biztosításával is gondoskodik az 
összegyűjtött zöldhulladék elszállításáról. A zsákokat az Újbuda 
Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. székhelyén, a Hamzsabégi 
út 60. szám alatt vehetik át a kerület lakosai november 7-étől 
november 21-éig, hétfőn 8–18 óráig, keddtől csütörtökig 8–16 
óráig, pénteken pedig 8–13 óráig. A zöldhulladékkal megtelt zsá-
kokat a kukák mellé helyezve az FKF Zrt. ingyenesen elszállítja.

Az őszi nagytakarítás további helyszínei:

november 14–17. Kelenföld,

november 18–21. Lágymányos

november 22–23. Gazdagrét

november 24–25. Őrmező

 Családi kampánynap
2011. november 19., szombat 10.00–19.30

A Budapesti Művelődési Központ panelzöldítő missziójának kö-
vetkező állomásaként ingyenes, változatos programokkal várja 
a családokat. A kampánynapon gyerekelőadás, kreatív újrahasz-
nosítási workshopok, civil szervezetek interaktív programjai és 
sok más lesz.

15.00 A „Panel Kintről” című diák alkotópályázat és kreatív 
témahét legjobb munkáiból nyíló tárlat megnyitója és díjátadója.  

18.00–19.30 Fenntartható Szellemi Fejlődés zenés interaktív 
előadás Novák Péterrel és a Szívlapát Alapítvánnyal.  

A részletes program letölthető a www.ujbuda.hu honlapon.
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Kerület Napja
Az újbudaiak számára november 11-e különleges dátum, hiszen ez Kerületünk Napja. Újbuda Önkormányzata idén is szám-
talan programmal készült a mára már hagyománnyá vált ünnepségsorozatra. A városrész területén 111 fát ültettek el, átad-
ták Dabóczi Mihály Tavasz című szobrát, az Újbuda-babák együtt ünnepelhették születésnapjukat, a „Liszt ihlete, Liszt ihlet-
te” kiállítás megnyitóján pedig Pitti Katalin operaénekes dalai hangzottak el. A Kerület Hete rendezvénysorozat az Újbuda 
Díszpolgára cím, valamint további kitüntetések, elismerések átadásával zárult.

        111 fát ültettek el

A többnapos ünneplés első momen-
tumaként november 10-én Hoffmann 
Tamás polgármester a Csíki-hegyek 
utca és a Kaptató sétány sarkánál el-
ültette annak a 111 fának az egyikét, 
amelyeket a kerület szépítésére szán-
tak. A faültetésen részt vett Bruckner 
László, a Csíki-hegyek Utcai Ál-
talános Iskola igazgatója is, aki el-
mondta, a tanulók számára rendkívül 

fontos, hogy zöld környezetben éljenek, és szeressék, óvják a 
kerület értékeit, növényvilágát.

  Testvérvárosaink is ünnepeltek

Újbuda meghívására kerületünkbe 
látogattak testvérvárosaink is. A Prá-
gából, Kézdiszentlélekről, Adáról és 
Marosvásárhelyről érkezett delegációt 
november 10-én a Polgármesteri Hiva-
talban köszöntötte Újbuda vezetősége. 
A delegáció tagjai pár napos látoga-
tásuk alatt megtekinthették a Gellért 
fürdő gyógyító hőforrásait, a Prágából 
érkező vendégek pedig Baráth Andrea 

idősügyi és esélyegyenlőségi referens kalauzolásával a Kútvöl-
gyi úti Pető Intézet mindennapjaiba nyerhettek bepillantást.

 A szépkorúak közössége

Gazdagréten hosszú évek 
óta sikeresen működik 
a Gazdagréti tér 1. szám 
alatt lévő Nyugdíjas 
Klub, ahol mára már iga-
zi közösségi élet alakult 
ki. A Kerület Napja alkal-
mából Király Nóra kép-
viselő és Kupper András 
alpolgármester köszön-
tötte a szépkorúakat. A 
szervezők igazi ínyencségekkel, ünnepi ebéddel készültek. A jó 
hangulatról Balinszka László, a Musical Varázs Alapítvány ve-
zetője gondoskodott, aki a nyugdíjasok nagy örömére a `60-as, 
`70-es évek nagy slágereit elevenítette fel. 

 „Tavasz” a novemberben

Gyönyörű műalkotással gazdagodott 
Újbuda: Dabóczi Mihály Tavasz című 
szobrának avatása november 10-én dél-
után három órakor volt a Tétényi út 36. 
szám alatti téren. A művész gyermekei, 
Dabóczi Viola, Zoltán és Ákos is je-
len voltak az eseményen, akik számára 
nagy boldogság, hogy édesapjuk emléke 
ebben az alkotásban is tovább él, és re-
mélik, hogy a kerületi lakosok örömüket 
lelik a szobor szépségében, és a tér egy 
kedvelt találkozóhelyül szolgál majd. A 
Tavasz allegóriáját megidéző mű avatá-
sakor az ünnepi koszorúkat Hoffmann 
Tamás polgármester és Kupper András 
alpolgármester helyezte el, a résztvevők pedig a Weiner Leó 
Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola rézfúvósait és a 
Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttannyelvű Általános Iskola és 
Gimnázium kórusát hallhatták. 

 Újbuda-babák zsúrja

Az Újbuda-babák azok a kisgyermekek, akik pontosan no-
vember 11-én, a Kerület Napján látták meg a napvilágot a Szent 
Imre Kórház szülőosztályán. E napon Újbuda ifjú lakói a Tran-
zit Art Caféban ünnepelhették együtt születésnapjukat. A kerü-
let jelenleg 60 Újbuda-babával büszkélkedhet, jövőre bizonyára 
még többen lesznek, hiszen idén is születtek néhányan. Újbuda 
Önkormányzata babazsúrra hívta a legapróbbakat, ahol játékok-
kal, énekekkel szórakoztatták a kicsiket. A születésnap elenged-
hetetlen kelléke a torta, amit ezen a zsúron Hoffmann Tamás,  
Újbuda polgármestere saját kezűleg szolgált fel az ünnepelteknek. 
A torta mellett kisebb ajándékokkal, emlékkönyvvel, és persze sok 
szép emlékkel, újabb élményekkel gazdagodtak Újbuda babái. 

  „Liszt ihlette” kiállítás

Liszt Ferenc 
születésének 
200. évfordu-
lója alkalmá-
ból a kerület 
lakói 2011. 
október 22. és 
november 11. 
között ingye-
nesen tekint-
hették meg a 
Liszt Ferenc 
emlékére szer-

vezett összművészeti kiállítást és koncertsorozatot. Az Újbuda 
szívében lévő bevásárlóközpontban november 11-én, pontban 11 
órakor vette kezdetét a „Liszt ihlete, Liszt ihlette” tárlat díjátadó-
ja, ahol a közönség először Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas opera-
énekes dalait hallgathatta meg, majd a díjak átadása következett. 
A kreatív művészeti pályázat felhívására közel 100 pályamű ér-
kezett, festmények, plasztikák és filmek állítottak méltó emléket 
a korszakalkotó romantikus zeneszerzőnek. A pályázat anyagá-
ból megrendezett tárlat alatt a bevásárlóközpont olyan koncer-
teknek biztosított helyszínt, melyek erősítették a komponistára 
és virtuóz zongoristára való emlékezést. A rendezvénysorozat az 
Újbudai Kulturális Intézet (KULTI) koncepciója alapján, Újbuda 
Önkormányzatának támogatásával valósult meg. – Kiemelt cél-
nak tartom, hogy kerületünkben olyan rendezvényeknek, kiállí-
tásoknak adjunk otthont, amelyek hazánk nagy előadóművésze-
inek, korszakalkotó zenészeinek állítanak emléket, hiszen így a 
lakosokat is közelebb hozhatjuk a kultúrához, a múltunkhoz. Az, 
hogy a mostani rendezvényt egy bevásárlóközpontban rendeztük 
meg különösen fontos, hiszen az idelátogató emberekhez még 
hamarabb, még jobban eljut az üzenetünk – nyilatkozta Hoff-
mann Tamás polgármester. 
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  Papp László Sportolói Ösztöndíjakat adtak át
Neves sportolók jelenlétében tartották meg a Kerület Napja eseménysorozat egyik hagyományos eseményét, a Papp László 
Sportolói Ösztöndíjak átadását. Az ösztöndíj elnyerésének feltétele nemcsak a kiváló sporteredmény, hanem a jó iskolai 
osztályzat is.

Újbuda 1994 óta jutalmazza a kerület kiváló ifjú sportolóit. Az 
első évben mindössze 80 diák nevezett a versenyekre, azóta vi-
szont egyre több tanuló képviseli a városrészt a megmérettetése-
ken, és ér el pontszerző helyezéseket. A diáksport legjobbjainak 
Hoffmann Tamás polgármester adta át az okleveleket, de a meg-
tisztelő feladatból a meghívott élsportolók is kivették részüket.

– Köztudott, hogy a sport és a mozgás nagyon fontos az ember 
életében. Nem csupán egészségügyi szempontból, hanem mert 
a szellemi teljesítőképességünkre is pozitív hatást gyakorol. Az 
alapokat azonban már egészen korán, iskoláskorban le kell fek-
tetni. Ehhez igyekszünk motivációt nyújtani az intézmények szá-
mára – fogalmazott a polgármester.

Nagyon lényeges, hogy megfelelő sportot válasszunk csemeté-
ink számára. Ilyenkor mindig figyelembe kell vennünk az élet-
kort, az érdeklődési kört, valamint az anyagiakat is. A 6–8 éves 
gyereknek az egyéni sportok: úszás, síelés, balett, torna, atlétika 
és tenisz javasoltak. Ebben az életkorban a kifinomultabb csapat-
játékok még túl korainak számítanak.

A megfelelő mozgásforma kiválasztásához Újbuda Önkor-
mányzata intézményesített keretek között igyekszik segítséget 
nyújtani. Az október elején megrendezett Nagy Sportágválasz-
tó rendezvényen több mint negyven egyesület és ennél is több 
szakosztály mutatkozott be a kerületieknek. Az Újbuda Sport-
jáért Kft. pedig egy olyan finanszírozási módszert dolgozott ki, 
amelynek köszönhetően ezeket az egyesületeket és szerveződé-
seket igazságosan tudja támogatni, így a lakosság számára is ki-
bővülhet a sporthoz kapcsolódó szolgáltatások köre. Az Önkor-
mányzat nemcsak rendezvényekkel, hanem egyéb pályázatokkal 
és jutalmakkal is igyekszik mozgásra ösztönözni a szülőket, a 
gyerekeket és persze az edzőket. 

A mostani, Kerület Napjához kötődő eseményen külön díja-
zásban részesültek azok a tanulók, akik a legkiválóbb ifjúsági 
versenyzőkként a diákolimpián kívül hazai és nemzetközi meg-
mérettetéseken is jól szerepeltek. A fiatalokat felkészítő edzők és 
testnevelőtanárok sem maradtak jutalom nélkül, ők Polgármeste-
ri Dicsérő Oklevelet kaptak. Az ünnepség végén a Papp László 
Sportolói Ösztöndíj Pályázat nyerteseit hirdették ki. 

 Újbuda színei

A Bartók 32 Galériában színes 
gyermekrajzok mellett nagy 
szakmai tudást és kreativi-
tást igénylő testábrázolások is 
szerepet kaptak a falakon. A 
Tondó Rajziskola és Újbuda 
Önkormányzata által közösen 
szervezett „Újbuda színei” 
elnevezésű kiállításon a zsűri 
dolga most sem volt egyszerű, 
hisz több korosztálytól többfé-

le stílusban érkeztek az alkotások. A megnyitón kereületünk első 
embere köszöntötte a megjelent diákokat, szülőket, pedagóguso-
kat, a legsikeresebb műveket pedig értékes ajándékcsomagokkal 
jutalmazták.

  Kerületünk büszkeségei

November 11-én délután a 
díszdiplomásokat és pálya-
kezdő pedagógusokat kö-
szöntötték a Polgármesteri 
Hivatal épületében. A hosz-
szú évek óta hivatásukat el-
szántan végző pedagógusok, 
orvosok, gyógyszerészek 
részére készült ünnepi mű-
sorban Kökényessy Júlia nép-
dalai után a Tesz-Vesz Óvoda 
tehetséges óvodásai csaltak 

mosolyt a közönség arcára. Újbuda polgármestere arany, gyé-
mánt, vas és rubin oklevelekkel köszönte meg a pedagógusok, 
orvosok, gyógyszerészek több évtizedes munkáját. Az ifjú pá-
lyakezdőket Molnár László alpolgármester jutalmazta egy-egy 
emléklappal.

 Díszpolgár lett Brückner Ákos atya

A Kerület Napjának zá-
róeseményét a Flamenco 
Hotelben tartották meg. A 
megjelentek elsőként a Bu-
dapesti Vonósok kvartettjét 
hallhatták, majd Hoffmann 
Tamás polgármester kö-
szöntötte az egybegyűlte-
ket. Az ünnepi beszédet 
követően először a Polgár-
mesteri Dicséreteket adták 
át, majd a kerületi kitünte-
tések és elismerő címek ki-
hirdetése következett.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Újbuda Díszpolgára címet adományozott 
Brückner Ákos Előd ciszterci plébánosnak, az Újbudán élő em-
berek érdekében végzett több évtizedes kimagasló tevékenységé-
ért, valamint a keresztény erkölcsiség tanításával végzett kiemel-
kedő közösségformáló munkájának elismeréseként.

Pro Urbe Újbuda kitüntetést kapott Habsburg-Lotharingiai Mi-
hály főherceg Újbuda szellemi és anyagi javainak gyarapításáért 
végzett maradandó értékű, megbecsülést kiváltó tevékenységé-
ért.

Újbuda Sportjáért életműdíjat vehetett át Angyal Zoltán kajak-
kenu szakedző és sportszervező, a kerület sportjavainak gyara-
pításáért végzett kiemelkedő, maradandó értékű sportszakmai 
tevékenységének elismeréseként.

A kitüntetések átadását követően tiszteletbeli Újbuda-babává 
fogadták Uhljár Ágnest, az Újbudai Grosics Gyula Sport Álta-
lános Iskola diákját, aki 2011. 11. 11. napján töltötte be a 11. 
életévét, így a kerület egy hatalmas tortával köszöntötte a szüli-
napost. A programsorozat a Budapest Jazz Orchestra előadásával 
búcsúzott.
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Halat adjunk, vagy 
halászni tanítsunk?
A Szociális munka jelene és jövője címmel tartott konferen-
ciát Újbuda Önkormányzata a Szociális Munka Napja alkal-
mából. A rendezvény célja az volt, hogy felhívják a figyelmet 
a szociális munkások társadalomban betöltött fontos szere-
pére.

A Szociális Munkások Nemzetközi Szervezete 1997. novem-
ber 12-én hirdette meg a Szociális Akció Nemzetközi Napját, 
amelynek fő témája a kirekesztés elleni harc volt. A nemzetközi 
akciónap emlékére született az a javaslat, hogy minden évben 
november 12-e legyen a Szociális Munka Napja, amely egyúttal 
jó alkalommal szolgál arra is, hogy a szakterület felhívja a köz-
vélemény figyelmét azokra, akik az elesettekért dolgoznak.

Újbuda 1999-ben csatlakozott a kezdeményezéshez, és azóta a 
kerület napi rendezvénysorozat részeként évente polgármesteri 
dicsérettel jutalmazza azokat a személyeket, akik lelkiismere-
tesen és fáradhatatlanul dolgoznak rászoruló embertársainkért. 
Idén ezt a kiemelkedően fontos napot egy konferenciával bőví-
tettük ki – fogalmazott Hoffmann Tamás polgármester. 

Molnár László alpolgármester úgy látja, a jelenlegi, nehéz 
anyagi helyzetben egyre több feladat hárul a szociális munká-
sokra. Ezen pedig leginkább úgy lehet segíteni, ha a család sze-
repe újra megerősödik, mert akkor kevesebb lesz az elhanyagolt, 
problémás gyerek, az egyedülálló beteg idős és a munkanélküli 
szülő. Ha a család megőrzi a tradicionális szerepeket, akkor min-
den tagjának megmarad a funkciója, és ezáltal a szociális mun-
kások válláról is leveszik a terhek nagy részét.

– A szociális munkások számára örök dilemma, hogy halat ad-
janak-e a rászorulóknak, vagy megtanítsák őket a háló használa-
tára. Ez az egyik legfőbb kérdés, amelyre meg kell találni a vá-
laszt – fogalmazott Ábrahám Katalin önkormányzati képviselő, a 
konferencia moderátora. A Szociális Bizottság alelnöke úgy látja, 
2011-ben, az Önkéntesség Évében különösen nagy figyelmet kell 
szentelnünk a szociális területre. Az önkéntesek ugyanis komoly 
segítséget jelentenek abban, hogy a szociális munkásokra háruló 
óriási felelősséget valamelyest enyhítsék.

Magyarországon az emberek közel egyharmada küszködik 
olyan problémával, ami valamilyen szociális kezelést, gondozást 
igényel, és ez a szám sajnos évről évre csak növekszik. A sze-
génység elleni küzdelemben gyakran emberfeletti munkát végez-
nek az utcai szociális munkások, a családsegítők, a hajléktalan-
szállók és más szociális intézmények munkatársai. 

Lőrincz Gergely, az Újbuda Prizma ügyvezetője előadásában 
a többszörösen hátrányos helyzetű emberek elhelyezkedéséről 
beszélt. Elmondta, hogy a megváltozott munkaképességű, fo-
gyatékossággal élő személyek jelentős része potenciálisan ki van 
téve a kirekesztődés – különösen munkaerő-piaci szempontból 
– kockázatának.

Ezért is nyújt lehetőséget a Prizma ezen személyek komplex 
foglalkoztatására, a munkavállalók szakszerű segítséget kapnak, 
ahhoz hogy minél jobban kibontakoztathassák, hasznosíthassák 
megmaradt munkavégző képességűket. A cég szakemberei fel-
mérik a alkalmazottak testi és szellemi egészségi állapotát, szo-
ciális jellemzőit a személyes rehabilitációs foglalkoztatás meg-
teremtéséhez.

– Célunk tágabb, mint önmagában a megélhetéshez szükséges 
kereset biztosítása, mert valljuk, hogy a lelki egészségvédelmé-
ben is elsőrendű az emberi, a munkatársi kapcsolat – mondta az 
ügyvezető igazgató.

A konferencia zárásaként az áldozatos szerepvállalást ünnepel-
ték meg a hivatalban. A különböző szociális területeken végzett 
kimagasló eredményükért tizenkét dolgozó vehetett át kitünteté-
seket. A díjakat Hoffmann Tamás polgármester adta át.

A Magyar Telekom a fenntartható fejlődés elve mellett elkö-
telezett felelős vállalatként, a hello holnap! kezdeményezés 
elindítójaként támogatja, hogy a jövő nemzedékei is meg-
ismerhessék kulturális értékeinket. 

A Magyar Telekom a Művészetek Palotája stratégiai partnere.

www.helloholnap.hu

Add tovább 
az élményt!
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Világjátékokat rendezne Budapest 2017-ben
Minden eddiginél erősebb a szándék, hogy a magyar főváros 
– Gödöllővel közösen – otthont adjon a Világjátékoknak 2017-
ben. A sikeres rendezés kitűnő ajánlólevél lenne ahhoz, hogy a 
későbbiekben Budapest az olimpia helyszíne lehessen – hang-
zott el a Világjátékok 2017 Budapest, avagy egy rég várt sport 
világesemény hazánkban címmel november 9-én, az Újvároshá-
zán szervezett konferencián. Szeneczey Balázs, a főpolgármester 
kabinetfőnöke hangsúlyozta: óriási a tét, hiszen a január közepén 
megszületendő végső döntés előtt Budapesten kívül már csak két 
város, Wroclaw és Fokváros van versenyben. Szeneczey Balázs 
szerint a pályázat legnagyobb erőssége a nemzeti összefogásban 
áll, amely annak köszönhető, hogy Tarlós István főpolgármester 
kiállt a kandidálás mellett, és elérte, hogy a magyar kormány, a 
Magyar Olimpiai Bizottság, a Nemzeti Sportszövetség és a Fő-
városi Önkormányzat frakciói is támogassák Budapest pályáza-
tát. A kabinetfőnök kitért arra is: a játékokon 35 nem olimpiai 
sportág mintegy 4000 versenyzője vehet majd részt, így annak 
megrendezése hatalmas és egyedülálló sportdiplomáciai siker 
lenne hazánk számára. 

Fővárosi hírek

Új FELNŐTT FOGÁSZATI rendelő a Gazdagréti tér 1. sz. alatt.

TÁJÉKOZTATÓ

Változások a fogászati rendelésekben

FELNŐTT FOGÁSZATI rendelés a Fehérvári úti szakrendelőből átköltözött a Keveháza u. 10. sz. alatti rendelőbe

A fent jelzett rendeléseken kívül a többi felnőtt és gyermekfogászati rendelés változatlan.

Orvos neve Telefon
Rendelési idő

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Dr. Bálint Katalin                   279-2127 14 - 20 08 - 14 14 - 20 08 - 14 változó

Dr. Dubecz Edina                 279-2127 08 - 14 14 - 20 - - változó

Dr. Vodnyánszky Éva            279-2127 - - 08 - 14 14 - 20 -

Dr. Csiba Ildikó 279-2123  08 - 14 - 08 - 14 14 - 20 -

Dr. Küzmös Attila                 279-2123 14 - 20 08 - 14 14 - 20 08 - 14 változó

Orvos neve Telefon
Rendelési idő

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Dr. Zsendovits Endre 246-6193 8-14 14-20 8-14 14-20 változó

Dr. Gunda Erzsébet 246-6193 14-20 8-14 14-20 8-14 változó

Orvos neve Telefon
Rendelési idő

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Dr. Alvinczi Nagy Katalin
206-2951     
206-2952

14-20 8-14 14-20 8-14 változó

GYERMEKFOGÁSZAT Fehérvári út 12. (Az Albertfalva u. 3. sz. alatti rendelő átköltözött.)

Hangulatos őszi kóstolók Albertfalván
Az elmúlt hetekben nagy érdeklődés mellett szőlő, bor, sütőtök és más ta-
nyasi termékek kóstolására nyílt lehetőség a tetszhalott állapotából újjáé-
lesztett albertfalvai piacon. Szeptemberben solti és ladánybenei szőlőfajták, 
októberben pedig a belőlük készült borok kerültek terítékre. Legutóbb no-
vember 12-én, szombaton ízletes sütőtökkóstoló, és a hidegben jóleső forralt 
bor várta a piacra látogatókat. A jó hangulatról Kiss László gondoskodott, 
aki citeráján közkedvelt népi dallamokat szólaltatott meg. A piaci forgatag-
ban jelen volt Holczman Mihály, a Solti Tanyasi Piac Szövetkezet ügyveze-
tő igazgatója és Kalmár Pál Solt polgármestere is. Nagyné Antal Anikó és 
Ludányi Attila önkormányzati képviselők, a piac szervezői a jövőben több 
ehhez hasonló szezonális alkalommal tervezik szélesebb körben ismertté 
tenni az albertfalvai tanyasi vásárokat.

New Yorkban tárgyalt a főpolgármester
Michael Bloomberg meghívására nov-
ember első hetében az Egyesült Álla-
mokba utazott Tarlós István. Budapest 
főpolgármestere és Michael Bloomberg, 
New York polgármestere megbeszélé-
sének tárgya a városok közötti kapcso-
lat megszilárdítása volt. Tarlós István 
részt vett az Üzleti innováció és Vállal-
kozásfejlesztés: Városi stratégiák című 
nemzetközi konferencián, amelyen 
Bloomberg külön is üdvözölte Budapestet, utalva a két város 
közötti testvérvárosi kapcsolatra. Tarlós István ezt követően 
tartalmas szakmai konzultációt folytatott Rudolph W. Giuliani, 
volt New York-i polgármesterrel is. A korábbi városvezetővel a 
bűnözés csökkentéséről, a munkahelyteremtésről és a gazdasági 
fellendülés előmozdításáról tárgyaltak. Budapest főpolgármes-
tere meghívta Giulianit Budapestre, aki elfogadta a meghívást, 
és jövőre Magyarországra látogat. Tarlós István másnap George 
Patakival, New York állam magyar származású volt kormányzó-
jával találkozott.
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Közéleti fórum Az alábbi anyagokat a kerületi frakciók küldték, 
az újság szerkesztőségének véleményével 
nem feltétlenül egyeznek.

A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439 vagy 20/471-4972. 
November 23. 19.00 óra: Zenés irodalmi est „…azért oly szép ez a 
világ…”. Fellép: Ferencz Éva Magyar Örökség díjas énekművész és 
Takács Bence Ervin előadóművész.
AZ MSZP XI. KERÜLETI SZERVEZETÉNEK PROGRAMJA
Minden hónap első szerdáján 17–19 óráig jogi, munkaügyi, mun-
kajogi; adó, könyvvezetési és vállalkozási; lakásépítési, -vásárlá-
si, -felújítási ügyekben ingyenes tanácsadás.
Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806.
www.mszpujbuda.blog.hu. mszpujbuda@gmail.com
A KDNP PROGRAMJAI
Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474. 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. 19.00 óra: A38 művészdereglye, Ökofilmklub: A 
világ nagy és a megváltás a sarkon túl ólálkodik.
http://delbudamaskepp.blog.hu, http://delbuda.lehetmas.hu, 
bp1122@lehetmas.hu
JOBBIK PROGRAMJAI
Villányi út 20/A
November 27. 16.00: Móricz Zs. körtér, keresztállítás.
December 4., 11., 18. 16.00: Móricz Zs. körtér, gyertyagyújtá-
sok a keresztnél.
December 14. 18.00: Újbudai Nemzeti Estek előadássorozat: 
Obrusánszky Borbála történész eladása. (Bartók B. út 96.)
www.ujbuda.jobbik.hu

Politikai programok 

Beszéljünk a fákról!

A Szentimrevárosi Kertbarát Kör Egyesületének szokásos havi 
összejövetelén, november 8-án a kör tagjai és az érdeklődők 
hasznos tapasztalattal gazdagodtak. A beszélgetésen ezúttal részt 
vett Szent-Miklóssy Ferenc, a Kertészek és Kertbarátok Orszá-
gos Szövetségének elnöke, valamint jelen voltak a Kelenvölgyi 

Kertbarát Kör képviselői is. A meghívott vendég, 
Holdampf Lajos, a Földanya Alapítvány elnöke tar-
tott vetített képes előadást a találkozó színhelyén, a 
KDNP-irodában. Megismertette a jelenlévőkkel a 
Dél-Amerikából származó „Stevia” nevű gyógynö-
vényt, mely természetes édesítőként használható, és 

számtalan egyéb jótékony élettani hatása ismert. Min-
den résztvevő egy cserép növényt kapott ajándékba, me-

lyet tovább nevelhet. 
Az előadó ezt követően az új, kőiszapos faültetési módszerről 

beszélt. Ha egy kis csemetét kőiszap hozzáadásával ültetünk el, 
öntözés nélkül is fejlődni fog, mivel ez az anyag kitűnően bizto-
sítja az esővíz megtartását.

Egy meghívásnak köszönhetően Holdampf Lajos ezt a mód-
szert már Madagaszkár szigetén, az ottani földművelési minisz-
ternek is bemutatta, aki lelkesen fogadta, ugyanis az ottani ősho-
nos fák 85%-át mára kiírtották. 

A tanulság az: a fákat nekünk is sokkal jobban meg kellene 
becsülnünk. Minden faültetés elsősorban az emberek érdekében 
történik, mindenekelőtt a városi ember miatt, aki fokozottan ki 
van téve a rohamosan növekvő környezeti ártalmaknak.

Az egyesület nemcsak szavakkal védi környezetét, hanem ön-
kéntes munkával évente felméri Szentimreváros kipusztult fáit. 
2011 februárjában 135 darab hiányzó fáról adtak részletes listát 
az Önkormányzatnak. Reméljük, hogy a decemberi fagyok előtt, 
még az őszi ültetési időszakban megtörténik ezen fáknak a pót-
lása.

A Szentimrevárosi Kertbarát Kör minden hónap első hétfőjén 
18 órakor várja az érdeklődőket a Karinthy F. u 9. alatti KDNP-
irodában.

A szóvirágok ellenére…
Az Újbuda előző lapszámában megjelent egy cikk Bács Már-
ton, a szocialista frakció korábban MSZP-s, ma már a Demok-
ratikus Koalícióhoz tartozó képviselőjének tollából. Ebben 
azt veti a Fidesz szemére, hogy bár korábban azt kérte Molnár 
Gyula polgármestertől, hogy mentse meg a Hauszmann utcai 
sportcsarnokot, ma már átgondolatlannak tartja annak meg-
vásárlását. Bács ügyesen fogalmaz, a gyanútlan olvasóknak 
talán fel sem tűnik a csúsztatás: a Fidesz kérésére vásárolt 
sportcsarnokot a szocialista polgármester?

A sportélet megújítása terén valóban komoly anyagi gondot 
okoz az, hogy Molnár Gyula elfelejtette megnézni, mit vá-
sárol és mennyiért. Racionális gondolkodás mellett ugyanis 
nehezen képzelhető el, hogy egy – sajnos – romhalmazként 
megvett létesítmény milliárdokra rúgó felújítási és fenntartási 
költségei mellett tervezte volna el a jelenlegi ciklus költségve-
tését. Hiszen indult a polgármesteri székért, vagy nem? Persze 
az is lehet, hogy a sportcsarnok ügye csupán figyelemelterelés 

az előző vezetés különös sportfilozófiájáról. Az Újbuda Torna 
Club finanszírozása, szakértői vélemények szerint, súlyosan 
sértette az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseit. Az 
önkormányzati vezetők úgy kötöttek támogatási szerződést, 
és utaltattak ki több száz millió forintot az UTC-nek, hogy a 
klub az előző évi támogatási összeggel nem számolt el. Mind-
ezért súlyos felelősség terheli őket, akik egyébként Molnár 
Gyula személyében az UTC elnöke, Bács Márton alpolgár-
mester személyében pedig az UTC ügyvezető alelnöke voltak.

Szerencsére ebben az ügyben már nem csak az Önkormány-
zat vizsgálódik. A Legfőbb Ügyészség a feljelentésben foglalt 
bűncselekmények vonatkozásában az alapos gyanút megala-
pozottnak látta, így nyomozást rendelt el. Egyszer talán az is 
kiderül, hova lett a kerületiek sportolására szánt pénz. Akkor 
mi a baj?

XI. kerületi Fidesz-frakció
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Tisztelet nélkül?
Vajon mennyi ideg tud egy közösség fennmaradni, ha tagjai nem 
tisztelik egymást? Függetlenül attól, hogy párkapcsolatról, mun-
kahelyről, vagy éppen közbeszédről van szó…

A Fidesz kommunikációs „szakemberei” kiengedték a szelle-
met a palackból, amikor a 2002-es bukásukat követően elkezdték 
a sajtótermékeikben, majd a Parlamentben pocskondiázni az el-
lenfelet azzal a feltett szándékkal, hogy az MSZP vezetőit úgyne-
vezett karaktergyilkossággal váltsák le. Sikerült. Kilenc év alatt 
odáig „fejlődtünk”, hogy egy magát nemzeti érzelműnek nevező 
párt országgyűlési képviselője vidáman hazaárulózva kukába 
dobálja a virágokat az első Magyar Köztársaság miniszterelnö-
kének, Károlyi Mihálynak az emlékművéről. Teszi ezt halottak 
napján, ami évezredek óta (kultúrától és vallástól függetlenül) a 
holtak tiszteletének ünnepe. Ez az ember (a Wittner Máriát sér-
tegető) Dániel Péterrel tartozik egy táborba, s együtt rohamtem-

póban mélyítik a 
magyar társadalmat 
megosztó árkokat. 
A szomorú helyzet 
az, hogy a jobbikos 
parlamenti képvi-
selő engem is kép-
visel a demokrácia 
logikája szerint. 

Hithű demokrata-
ként ezért annyit szeretnék kérni minden magyar embertől, le-
gyen az politikus, taxisofőr vagy családanya, hogy a jövőben ne 
lépje át a tiszteletlenség határát! Ha mégis megtette, javaslom, 
kérjen bocsánatot! Tisztelet nélkül az összefogás igénye csak 
üres frázis marad.

Kötélhúzás – „ParkolóházGate” kialakulóban
A Gazdasági Bizottság november 8-i ülésén újra terítékre került 
a gazdagréti parkolóház ügye. Kiderült, hogy a Polgármesteri 
Hivatal szabotálta a bizottság határozatát, és nem folytatott to-
vábbi tárgyalásokat a beruházóval. Ennek ellenére változatlan 
formában került elénk az előterjesztés. (Korábban leírtam az ügy 
részleteit, így most csak az újdonságokat említem meg.)

Másfél órás parázs vita után név szerinti szavazást kértem, és 
a Fidesz-frakció minden jelen lévő tagjának szavazatával – az 
ellenzéki tagok nem szavazata mellett – az Önkormányzat 20,5 
millió forintért eladta a közel 2000 nm-es korábbi iskolaudvart, 
hogy azon parkolóház épüljön. Az eddigi szerződéses feltételek-
ből csak azok a pontok maradtak meg, amelyek az Önkormány-
zat számára jelentenek kötöttséget, ami a beruházó kötelezettsé-
ge lett volna, mind kikerült a szerződéstervezetből.

Így már nincs határidőhöz kötve az építkezés megkezdése, be-
fejezése, és a vételi opciójával is azonnal élhet a beruházó. Beke-
rült egy olyan pont is, amely szerint 10 millió forint kötbér elle-
nében a beruházó azt is megteheti, hogy nem a megállapodásnak 
megfelelő épületet építi meg. Mivel parkolóház nyereséggel nem 

üzemeltethető ezen a helyen, nagy valószínűséggel 
más hasznosítása lesz a területnek, és/vagy az iz-
raeli hátterű beruházó hamarosan a többszöröséért 
fogja továbbadni a közvagyonból nevetséges áron 
megszerzett földet.

Addig is „élvezhetjük” a palánkkal körbekerített, 
letarolt terület látványát, és ácsoroghatunk esőben, hóban az át-
helyezett buszmegállóban, mivel a fák kivágása után az eredeti 
buszmegálló megszüntetése volt az első dolga a „környéken la-
kók érdekeit szem előtt tartó” cégnek.

Mivel a vételár inkább egy lakótelepi lakás árához közelít, 
mintsem egy 2000 nm-es zöldövezeti telek árához, a vita során 
többször is kiemeltem, hogy a Jobbik Magyarországért Mozga-
lom hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést fog tenni. Bízom 
benne, hogy a december 1-jén, a közmeghallgatáson minél töb-
ben jelen leszünk, és feltehetjük ez ügyben is kérdéseinket a pol-
gármester úrnak.

Kerékgyártó Krisztina
önkormányzati képviselő (Jobbik)

DR. ÁBRAHÁM KATALIN (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig.
KDNP-iroda (Karinthy Frigyes út 9.)
DR. BÁCS MÁRTON (MSZP) önk. képv.
Egyeztetés: 06/30/941-5336, 204-2805
DR. BAJOMI IVÁN (LMP) önk. képv.
Minden hónap első hétfőjén 18–19 óra között. 
Gazdagréti Közösségi Ház (Törökugrató u. 8.)
BUDAI MIKLÓS (MSZP) önk. képv.
Minden hónap második csütörtökén 17 órától.
Napraforgó Óvoda (Bikszádi út 57–59.)
CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ) önk. képv.
06/20/597-5600, csernus.laszlo@fidesz.hu
DÚRÓ DÓRA (JOBBIK) ogy. képv.
Minden hónap első szerdáján 17 órától.
Villányi út 20/A. Egyeztetés: 06/30/465-2330
ENDRŐDI JÓZSEF (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első szerdáján és péntekén.
Egyeztetés: 06/20/462-2649
FARKAS KRISZTINA (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap utolsó hétfője 17–18.30
Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47.)
FARKASNÉ DR. KÉRI KATALIN (MSZP) 
önkormányzati képviselő
Minden hónap második szerdáján 18–20 óráig
Lágymányosi KH (Kőrösi J. u. 17. fszt. 5.).
GAJÁRSZKI ÁRON (LMP) önk. képv.
November 15., 29. és december 13-án az 
önkormányzati képviselői irodában 14–16 
óráig. (Bocskai út 39–41., félem. 26.)
Tel.: 06/30/988-2626

GYORGYEVICS MIKLÓS (KDNP) önk. képv.
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig
KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.) gyorgyevics.
miklos@ujbuda.hu
JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első keddjén 16.30–18 óráig.
XI. Kerületi Logopédiai Intézet (Kanizsai 
utca 17–25.)
janko.istvan@fidesz.hu, 06/30/655-3033
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP) ogy. képv.
Minden hónap utolsó csütörtökén 
17–19 óráig
Gazdagrét, Kaptárkő utca 8.
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első péntekén 17–18 óráig
Őrmezei Közösségi Ház. 
Második péntekén 17–18 óráig 
Hétszínvirág Óvoda, Dayka G. utca 4.
www.junghauszrajmund.hu
KERÉKGYÁRTÓ KRISZTINA (JOBBIK) 
önkormányzati képviselő
Minden hónap első csütörtökén 15 órától.
Villányi út 20/A. Egyeztetés: kerekgyarto.
krisztina@jobbik.hu
KIRÁLY NÓRA (FIDESZ) önk. képv.
Egyeztetés: 06/20/260-1100, 
www.kiralynora.hu
DR. KUPPER ANDRÁS (FIDESZ) ogy. 
képv., alpolgármester
Egyeztetés: 372-4620

LUDÁNYI ATTILA (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap utolsó szerdája 18–20 óráig
(Budafoki úti Fidesz-iroda) 
ludanyi.attila@fidesz.hu
DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (KDNP) 
alpolgármester
Képviselői: minden hónap első keddjén 
16.30–18 óráig. Karinthy F. út 9.
Alpolgármesteri fogadóóra: minden hónap
harmadik keddjén 16–17.30 óráig.
Önkormányzat, Zsombolyai u. 5. III. 304.
bejelentkezés: Pappné Mika Edit: 3724-672
NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap második hétfőjén 17–18 óráig.
Domokos Pál Péter Ált. Isk. (Sopron út 50.)
n.antal.aniko@ujbuda.hu
NOVÁK ELŐD (JOBBIK) ogy. képv.
Minden hónap harmadik szerdáján 17 órától
Villányi út 20/A. Egyeztetés: 06/70/420-7715
DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ–KDNP) 
országgyűlési képviselő
Minden hónap első és harmadik csütörtökén 
17–18 óráig 
Karinthy Frigyes út 9., 209-0474
SASS SZILÁRD (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap harmadik hétfőjén 
17.30–19 óráig
Farkasréti Ált. Isk. (Érdi út 2.)
sass.szilard@t-online.hu
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ) ogy. képv.
Minden hónap első keddjén 16 órától

Fejér Lipót utca 63., félem. 3.
Bejelentkezés: 06/20/ 200-0781
SZABÓ ANDRÁS (FIDESZ) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: 06/30/321-2408
SZABÓ GÁBOR (JOBBIK) ogy. képv.
Minden hónap negyedik csütörtökén 17 órától. 
Villányi út 20/A. Bejelentkezés: 06/70/611-1555
SZABÓ GYÖRGY (JOBBIK) főv. önk. képv.
Minden hónap második hétfőjén 17 órától
Villányi út 20/A, szabo.gyorgy@jobbik.hu
SZABÓ VILMOS (MSZP) ogy. képv.
Minden hónap utolsó keddjén 17 órakor. 
Bartók Béla út 19.
SZANISZLÓ KRISZTIÁN (FIDESZ) önk. képv.
Minden hónap első csütörtökén 17–18.30 óráig
Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45.).
06/20/250-3420, szaniszlo.krisztian@fidesz.hu
VÉCSEI ÉVA (MSZP) önk. képv.
Minden hónap első csütörtökén 
16.30–17.30 óráig
Keveháza utcai Óvoda (Keveháza u. 4.)
VERESNÉ KRAJCÁR IZABELLA (MSZP) 
önkormányzati képviselő
Minden hónap utolsó csütörtökén 17–19 óráig
Gazdagrét, Kaptárkő utca 8.
ZSARGÓ KRISZTIÁN (FIDESZ) önk. képv.
Minden hó első szerdáján 17.30–18.30 
óráig Bethlen Gábor
Általános Iskola és Újreál Gimnázium 
(Bartók Béla út 141.)
06/20/927-6889, zsargo.krisztian@gmail.com

Képviselői fogadóórák
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Itt vagyunk! a Kerület Napján
Különleges műsorral ünnepelte a Kerület Napját az Újbuda TV. Az Itt vagyunk! című ifjúsági műsorban a fiatal tehetségek 
arról beszéltek, mit jelent számukra a szülővárosuk, milyen érzések és milyen soha el nem felejthető események kötik őket 
Újbudához. 

A félórás felvételen kerületünk egyik leghíresebb művé-
szével, Karinthy Mártonnal is beszélgettek a gyere-
kek, aki fiatalkori emlékeiről, illetve a Karinthy 
névről mesélt a nézőknek. – Amióta az eszemet 
tudom, meghatározza az életemet ez a név. 
Már az óvodában is piszkáltak vele. Persze 
nem mindig rossz szándékkal, csak hát meg-
jegyezték, hogy ez a Cininek a fia, meg a Fri-
cinek az unokája. Ráadásul már akkor sem 
lehetett végigmenni úgy a városban, hogy 
ne találtunk volna egy-egy relikviát Karin-
thy címszó alatt. Így az évek távlatából azt 
kell mondanom, gyermekként jó volt Karin-
thynak lenni, amikor viszont önálló művésszé 
akartam válni – akár színházi szakemberként, 
akár íróként –, akkor bizony szembesülnöm kellett 
ennek a névnek a terhével, hiszen az elvárások sok-
kal nagyobbak voltak velem szemben, mintha mondjuk  

Kovácsnak hívtak volna – mesélte. Karinthy Mártonnak 
duplán ünnepnek számít november 11-e. Ilyenkor 

nemcsak szülővárosát ünnepli, hanem névnapját 
is. Mint mondja – bár hivatalosan nem fogadta 
őt örökbe a kerület – igazi Újbuda-babának 
tartja magát. 

Ugyanúgy, mint Deák István Márk, aki hat 
éve, ezen a napon látta meg a napvilágot. 
A kisfiú életében ez az „örökség” nagyon 
nagy szerepet játszik. El sem tudja képzelni 
a születésnapját másként, mint az Újbuda 
Klubban, a „testvéreivel”. Ilyenkor egy bo-

hóc szórakoztatja őket, tortát esznek, játsza-
nak, majd közösen kimennek a Babaligetbe, 

ahol a saját növényét, az István-fát is meglo-
csolhatja. A műsorral kapcsolatos észrevételüket 

az ittvagyunk@ujbudamedia.hu e-mail címre várjuk.
K.A.

Az Úristen hűséges

Brückner Ákos Előd atya, Újbuda díszpolgára
Brückner Ákos Előd ez év júniusában búcsúzott el Újbudától és adta át feladatait Urr Zsolt Ipoly atyának. A plébános 22 évnyi 
lelkiismeretes és kitartó munkáját a kerület idén Újbuda Díszpolgára címmel köszönte meg.

A ciszterci szerzetes elsőszülöttként 1933-ban látta meg a napvilá-
got Szentimrevárosban. A fiatal Ákost mindig is foglalkoztatta az 
Isten és ember közötti kapcsolat. Elemista korában arra a kérdésre 
„mi szeretnél lenni, ha nagy leszel?” – szégyenlős kisgyerekként 
így válaszolt: „orvos-mérnök-pap”. – Szent Ágoston mondta: Is-
tent és az embert akarom, és semmi egyebet. Már akkor is vonzott 
a papi hivatás – meséli.

Tanulóként a Bocskai úti elemi iskolába járt, később a Ciszter-
cieknél tanult, ami már akkor is neves intézménynek számított. 
Elsőáldozása a Szent Imre-templomban volt, elsőként dr. Kalmár 
Ödön lelkipásztor áldoztatta, aki nemcsak nagyszerűen összefogta 
a plébániát, de a háború utáni időkben ismét összekovácsolta az 
egyházközösség népét – első gyóntatója pedig Alpár Lucián volt.

Ákos élte a fiatal diákok klasszikus életét, azonban a háború 
szörnyűségei és Teleki Pál halála mélyen megrázta. – Nyáron a 
hegyoldalban, egy kis faviskóban húztuk meg magunkat, tőlünk 
nem messze pedig záporoztak a bombák – mondja. A ’40-es évek 
elején, ami mégis megszépítette számára ezt az időszakot, az a 
cserkésztáborok vidám hangulata, az akkori pezsgő élet volt, már 
akkor is próbálta megtalálni azt, ami szép, jó és a reménykeltő az 
életben. Elmondása szerint kamaszkorában tisztességes és eleven 
volt, az államosítás időszaka alatt azonban egészen más korszak 
következett az életében. Szép emlékként tekint vissza arra, amikor 

csoporttársaival angol–magyar szakkört alapítottak, és egyikük la-
kásában előadták Madách Ember tragédiájának Falanszter jelene-
tét, amelyben ő is szerepelt.
Bár nem volt egy elméleti elemző alkat, később mégis matemati-
ka-fizika szakra jelentkezett az egyetemen, közben – ahogy ő fo-
galmaz – „fű alatt”, nem hivatalos rendtagként igyekezett néhány 
társával együtt megszerezni a szerzetesi alapműveltséget és lelkü-
letet, Zsigmond Loránt vezetésével. – Én reméltem, hogy előbb 
vagy utóbb az Úristen megkönyörül rajtam, és végre ciszterci pap 
lehetek – meséli. Az egyetem elvégzése után négy évig tanított a 
postaforgalmi technikumban, legfiatalabb tanárként turista szak-
kört is vezetett. 

– Ehhez a feladathoz nagy segítség volt számomra a korábbi 
cserkészéveim tapasztalata, nagyokat kirándultunk, és azon vol-
tam, hogy becsülettel lekössem a fiatalokat. Isten kezében van a 
történelem, és így is történt, ugyanis ezután Győrbe mehettem hit-
tudományt tanulni, készülhettem későbbi papságomra.

1962-ben Győrből visszaköltözött Budapestre, és egy elektromos 
kapcsológombokat készítő gyárban dolgozott három műszakban, 
majd vízóra-leolvasóként kereste kenyerét. 

– 1963 körül kicsit enyhült a korlátozás az országban, a gond-
viselés is mellettem állt, és február 3-án pappá szenteltek. Azóta 
is ajándék számomra, hogy pap lehetek, amit nem tudok eléggé 
megköszönni – mondja. 1989-ben ismét új időszak vette kezdetét 
a hazai politikai és társadalmi életet tekintve, de ez az időpont az 
atya életében is nagy változást jelentett: az akkori apát, dr. Kerekes 
Károly atya felkérte őt a Szent Imre-plébánia vezetésére, a posztra 
pedig dr. Paskai László bíboros prímás nevezte ki. – Egy hónap 
híján 22 évig láttam el boldogan ezt a feladatot. Az idézet szerint 
senki sem próféta a maga hazájában, rám mégis ezt a feladatot 
adta az Úr, hiszen visszajöhettem oda szolgálni, ahol születtem – 
folytatja. 

Így emlékezik vissza: – Igyekeztem a betegeket látogatni, meg-
tisztelő volt számomra látni az idősödő emberek drámáját és bátor 
küzdelmét, szívesen tanítottam a Szent Imre Gimnáziumban hit-
tant a fiataloknak, és boldogan néztem az apró, egymással hancú-
rozó szenteket a templom melletti füvön.

Ákos Előd atya hálás, hogy ennyi mindent tehetett a 
szentimrevárosi hívekért is, de most sem tétlenkedik, hiszen Szé-
kesfehérváron a ciszterci templom plébánosa, és 4 osztályt hittanra 
tanít a Szent István Gimnáziumban.

– Azért is hálás vagyok, hogy megszülettem, és azért is hogy 
egyszer is misézhettem, hálás vagyok az Úristennek, hogy kézben 
tartotta a sorsomat. Az Úristen hűséges.

H. N.

Szent Benedek 
Iskolaközpont következő 

Nyílt Nap:

DEC 15.
www.szentbenedekiskola.hu
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Lelkészbeiktatás

A Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség éléről 
Kálmán Péter 29 évi lelkipásztori szolgálat után 2011 januárjától 
nyugdíjba vonult. A presbitérium a 38 éves Molnár Sándor cse-
répfalui lelkipásztort jelölte egyházközségük vezető lelkipászto-
rának, aki már júliustól teljesít szolgálatot. Hivatalos beiktatása 
2011. november 6-án volt.

Elmondása szerint ideérkezésétől kezdve nagy szeretettel for-
dulnak felé a közösség tagjai. Arady-Janka Zsolt, az egyházköz-
ség főgondnoka elmondta: – Azt szerettük volna, hogy igazi hívő 
és hiteles ember legyen, és úgy tudja az igét hirdetni, hogy azzal 
képes legyen megszólítani mindenkit.

Illés Dávid esperes a ceremónia részeként átadta Molnár Sán-
dornak az egyházközség pecsétjét és kulcsait. Ezt követően a 
környező gyülekezetek lelkészei sorra áldásban részesítették az 
immár beiktatott lelkészt. 

Simicskó István országgyűlési képviselő beszédben köszöntötte 
az új lelkészt. Az eseményen részt vett Hoffmann Tamás polgár-
mester is.

Szent Imre-ereklye
Szentimrevárosban hagyományosan évről évre Szent Imre herceg ereklyéjének tiszteletadásával veszi kezdetét a 
Szentimrevárosi Búcsú, ezzel együtt a templom búcsúja és az egyházközség éves szokásos nagy ünnepe. 

A Budai-Ciszterci Szent Im-
re-plébánia közösségének 
életében az év egyik legje-
lentősebb eseménye a temp-
lom felszentelési évfordu-
lójának ünnepe, a templom 
védőszentje előtti tisztelgés, 
mely jó lehetőség a lelki 
feltöltődésre. A Szent Imre-
napi búcsún egy hangulatos 
vásáron különböző gasztro-
nómiai finomságok mellett a 
Szent Imre-kultuszhoz kap-
csolódó emléktárgyak közül 
is kedvükre válogathattak az 
érdeklődők. A vasárnapig 
tartó ünnep szombat délután 
5 órakor, Szent Imre herceg 
ereklyéjének kihelyezésé-
vel, megtömjénezésével és a 
főoltár elé hozatalával kez-
dődött.

– Ez az ereklye nem egy felesleges devóció, nem egy hagyo-
mányból megőrzött tiszteletadás. Az ereklye kifejezi annak az 
életszentségnek a jelenlétét, az életszerűségét, amely ennek az 
egyházközségnek és a magyar egyháznak egy nagyon fontos for-
rása és lelki támpontja – nyilatkozta Dékány Árpád Sixtus zirci 
főapát. Az ereklye kitételét a Szent Alberik Kórus ünnepi Szent 
Imre-resperása követte, ami az egyház tradicionális, hivatalos 
esti része. 

A búcsúra bárki ellátogathatott, az ünnepséget megelőző na-
pokban pedig mód volt gyónásra. A búcsú megfelelője, a latin 
„indulgentia” szó elengedést jelent: Isten elengedi a bűneink után 
járó ideiglenes büntetést, ha mi is megtesszük ez irányba a szük-

séges lépéseket: gyónunk, szent áldozáshoz járulunk és imádko-
zunk a pápa szándékára. A Szent Imre-napi ünnepség alatt biz-
tosított volt erre a lehetőség, a gyóntatószékben „mindig égett a 
villany.” 

A lelki gyarapodás és feltöltődés után a szeretetlakoma követ-
kezett, amelynek idén is a Szent Imre-ház adott otthont. A szent-
mise utáni állófogadásos agapén most is szép számban gyűltek 
össze a plébánián aktív testvérek, ciszterci öregdiákok, a plébá-
nia közösségei képviseletében meghívottak, valamint a társadal-
mi és politikai élet kerületi képviselői, köztük Hoffmann Tamás 
polgármester és Molnár László alpolgármester is.

November 6-án ünnepi szentmisék, fotókiállítás, egészségmeg-
őrző program, kerületi intézmények kórusainak hangversenye 
váltotta egymást, továbbá Mádl Dalma asszony köszöntötte Pla-
cid atyát közelgő 95. születésnapja és legújabb kötetének megje-
lenése alkalmából.

GAÁL OTTÓ 27 NYELVVIZSGÁVAL 
A VILÁG EGYIK LEGSIKERESEBB NYELVTANULÓJA.

EDDIG 12 KÖZÉPFOKÚ NYELVKÖNYVET ÍRT.
TANULNA A MÓDSZERÉVEL?

Infó: Tóth László, 
www.kreativnyelvtan.hu, 
info@kreativnyelvtan.hu,

0620/996-5533.

A tananyagok megtekinthetők és megvásárolhatók:

2011.11.21-től 2011.12.24-ig 

a Savoya Parkban (Hunyadi János út 19.)

AJÁNDÉKOZZON NYELVTUDÁST!
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SPORT

Ritmikus sportgimnasztika duó, trió és csapatok versenye.
2011. november 19–20.
Gabányi Sportcsarnok, 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 10.
Egész nap ritmikus sportgimnasztika-versenyek és -bemutatók óvodáskortól serdülő 
és junior korosztályig.

Berczik Sára-emlékverseny2002 óta magas szinten 
a sport szolgálatában
Az Uniqa Team Újbuda Sport Egyesület 2002-ben alakult, még 
Buda-Cash Team néven, kaposvári székhellyel. Az úszással, ke-
rékpározással és futással foglalkozó egyesület főszponzora, a 
Buda-Cash két évvel később megszüntette a támogatást, ekkor 
a székhely az elnök, Kuttor Csaba szülővárosába, Miskolcra 
került. 2006-ban az UNIQA Biztosító Zrt. szponzorálásának kö-
szönhetően a klub neve Uniqa Team Miskolcra változott.

A 2008-as olimpiát követően azonban Miskolcnak nem állt ér-
dekében a támogatás további folyósítása, így a klub – amely való-
jában mindig is Budapesten működött – egy stabil bázist keresett 
a fővárosban. Fontos szempont volt, hogy a triatlonnak megfele-
lő infrastruktúrájú kerületet találjanak. A választás a sportfinan-
szírozásban kiemelkedő Újbudára esett, ahol már nagyon várták 
a többször is „az év legeredményesebb triatlon klubja” címet el-
nyert, Kuttor Csaba által vezetett klubot. Ekkor olvadt össze a 
Schumacher Ákos vezette Lágymányosi Torna Club és az Uniqa 
Team, így végül életre hívták a jelenleg is ilyen formában létező 
klubot Uniqa Team Újbuda SE néven. Az egyesület sportolói ide-
ális környezetet találtak Újbudán edzésfeltételeiknek, melynek 
köszönhetően egy igazi budapesti triatlonbázis kialakulásának 
lehettek szemtanúi azok, akik rendszeresen figyelemmel kísérik 
a kerület sportéletét.

A Kuttor Csaba vezette gárda 2007 óta több átalakuláson is át-
ment. A triatlonista olimpikon a csapat nélkülözhetetlen és oszlo-
pos tagja, aki többek között a 2008-as pekingi olimpián is rajthoz 
állt. 2009-ben és 2010-ben a klub kiemelkedő szerepet töltött be  
– és tölt be a mai napig is  – a hazai és a nemzetközi triatlo-
nos életben. Ezt hűen példázza, hogy 2009-ben, az ausztráliai 
triatlon-világbajnokságon, a Junior mezőnyben Király Kristóf 
nagyszerű teljesítményével sporttörténelmet írt. Harmadik lett, 
és ezzel Újbuda első világbajnoki érmét szerezte meg! Nem cso-
da, hogy 2011-re a klub taglétszáma a korábbi 40 főről 80 főre 
emelkedett!

A legelsődleges cél számukra is egyértelműen az utánpótlás-
nevelés, főleg a budai régióban, de emellett kiemelten fontos az 
elitversenyzőik menedzselése és a multisportokat űző verseny-
zők eredményes összefogása. A klub berkein belül ugyanis le-
hetőség nyílik az amatőrök számára is profi körülmények között 
felkészülni. A kezdő sportolók szintén kiemelt figyelemben ré-
szesülnek, és emellett a szakképzett edzők szívesen látnak csak 
futni vagy úszni vágyó elszánt sportembereket is.

Szombaton 11 óra 11 perckor dördült el a startpisztoly, 
amely a Kerület Napja alkalmából minden évben megrende-
zett Városrészek Közötti Futás elindulását jelezte. E napon 
több mint ezer ember lépte át a célvonalat, ezzel megdőlt az 
eddigi évek rekordrészvétele. 

A csípős hideg ellenére a versenyzők frissen és vidáman indul-
tak útnak az Őrmezei Közösségi Ház elől, hogy a két kilomé-
terre lévő kelenvölgyi sportpályáig fussanak. 

Az akciót szervező Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. ügyve-
zetője, Kocsis Sándor elmondta, a minden eddiginél nagyobb 
részvételi arány nemcsak a rendezvény jó kommunikációjának, 
hanem régi hagyományának és a kerületiek lelkesedésének is 
köszönhető. A futásra elsősorban iskolák neveztek, de a hétvégi 
akción gyerekektől az idősekig rengetegen húztak nyúlcipőt. 
Még Simicskó István honvédelmi államtitkár is megjelent a 
sportolók között, igaz, rajtszám nélkül. – Készültem a részvé-

Rekord az őrmezői futóversenyen

telre, hiszen egyszer félmaratont is futottam, de egy megfázás 
lehetetlenné tette a mai indulásomat – szabadkozott a képvise-
lő, aki azt is megjegyezte, a rendezvény közösségteremtő erejé-
ről mindenkinek érdemes példát vennie. 

A vetélkedés idén sem zajlott tét nélkül, az első három 
helyen befutó iskolák ugyanis 300, 150 és 75 ezer forin-
tot kaptak, amelyet sporteszköz állományuk fejlesztésére  
fordíthatnak majd.

p.k.
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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.
WWW.PANELLAKAS.COM 06/20/413-2093.
KELENVÖLGYBEN 40 nm-es ház eladó. 17,7 M Ft. 
06/20/401-3955.
KERESEK XI. zöldövezetében, nappali+3 hálós, kertes la-
kást. 06/30/971-4846.
NE TÖPRENGJEN! Bízza ránk ingatlanügyeit! 13 éve a 
kerület egyik meghatározó közvetítőirodája! 1 000 regisztrált 
vevő, közel 500 lakás! Ha minket bíz meg, 400 másik közvetí-
tőhöz jut el ingatlana! Nagy Kékség Ingatlaniroda XI., Bartók 
Béla út 21. H–P 9–18-ig 385-3711.
ELADÓ XI. ker. Hegyalja úton, 2. em. 34 nm, 1 szobás, 
gázfűtéses lakás, MOM-hoz közel. Ir. ár: 12,3 M Ft. Érd.: 
+36/70/370-8360.
TULAJDONOSTÓL eladó a Tölgyes Lakóparkban egy 
67+10nm-es - keleti fekvésű-, 3 szobás lakás. Irányár: 29,9 
millió forint. Tel.: +36/20/9315-710.
XI., KELENFÖLDÖN eladó új építésű, I. emeleti, 1,5 szobás 
lakás 15 M Ft. 06/30/251-4000.
XI., GALAMBÓC utcában eladó új építésű, I. emeleti, 73 nm-
es lakás 30 M Ft. 06/30/251-4000.
LAKÁS eladó Eszék u., 47 nm, 1,5 szoba, erkély, cirkó. 
06/20/347-6312.

BÉRLEMÉNY
KIADÓ lakásokat, házakat keresünk! Albérletpont a bérbe-
adás szakértője! 351-9578.
ÜZLETHELYISÉG kiadó a körtéren, 21 nm-es. 06/30/2626-173.
KERESEK kiadó lakást minimum egy évre. 06/30/729-7546.

GARÁZS
KIADÓ teremgarázs hely a Váli utcában. +36/30/228-9393.
NÁDORLIGET Lakóparkban teremgarázs eladó. Körtértől 
két megálló 06/30/517-7120.
KONDOROSI Lakóparkban I garázs eladó 1,5 M Ft tel.: 
06/30/440-4298.

OKTATÁS
DAJKA-, gyermekfelügyelő, gyógypedagógiai asszisztens 
képzés. Kasza Képző. Tel.: 276-5918. Ny:01006404
MATEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóztatást vállal 
valamennyi korosztálynak. 06/30/479-7247.
RAJZOKTATÁS: www.figurarajziskola.blogspot.com
TUTIMAGÁNTANÁR. Matek, fizika a kerületben. 2 000Ft/60 
perctől. 06/70/349-7568.
MATEMETIKA 5–8. osztály szaktanárral. 204-5510, 
06/30/566-9288.
MATEK-fizika-kémia tanítás. 06/70/647-2243.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FűTÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XI. kerületi gyorsszolgálat. Csa-
tornák, lefolyók gépi tisztítása, falbontás nélkül azonnal, ga-
ranciával! 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. Gáz-
műveknél átadása. Gázkészülékek javítása. 06/30/944-6513, 
Nagy László épületgépész. www.nl-gaz.hu
VILLANYSZERELÉS azonnal! Felújítás, hibaelhárítás ki-
szállási 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 keresé-

se-javítása, duguláselhárítás, WC-k, csapok cseréje. Kerti csap 
cseréje ásással. 06/30/914-3588.
FÉG-GÁZKÉSZÜLÉKEK! Cirkók, gázbojlerek, konvekto-
rok javítása, villanybojler-vízkőtelenítés, csapok javítása. 359-
5033, 06/30/924-8010.
VÍZ-FŰTÉS szerelés, burkolás. Teljes felújítás, ázások megszün-
tetése, készülékek javítása, cseréje garanciával. Balázs János épü-
letgépész technikus. Tel/fax: 362-4050,  06/20/917-0697.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, víz, gáz, közpon-
tifűtés-szerelés. Ázások, csőtörések megszüntetése. Tel.: 402-
4330, 06/20/491-5089.
VILLANYSZERELÉS, bojlerek. 310-4018, 06/20/915-2678.
TISZTELT Hölgyem, Uram! Megbízható, korrekt szerelő vál-
lal 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, csempézést, 
villanyszerelést, kőműves-, asztalosmunkát vállal garanciával 
kisiparos. 202-2505, 06/30/251-3800.
ENERGIA tanúsítványok készítése ingatlanokhoz, hőszigete-
lési tanácsok, külső-belső famunkák, belsőépítészet, helyszíni 
szerelés. 06/30/517-7120, www.faepito.hu
SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, burkolást, parket-
tacsiszolást, gipszkarton szerelést, villanyszerelést, vízszere-
lést vállalunk bútormozgatással, fóliatakarással, garanciával. 
06/70/312-7991, 260-7534.
TETŐTŐL a pincéig! Lakás, ház, iroda felújítás, minden 
szakmában. Magyar megbízható szakemberekkel, ingyenes 
árajánlattal, gyors kezdéssel. Tétény-Épszer Kft. 226-4539, 
06/20/946-7557
AJTÓ-, ablak-, zárjavítás, asztalosmunkák. 06/70/262-8598.

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 időpontban, 
garanciával! Tel.: 06/20/542-3529.

SZOLGÁLTATÁS
ZÁRSZERELÉS, zárjavítás 24 órában, megbízható mérnök. 
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 ágankénti 
lebontással való kivágása. Esztétikai koronaalakítás, száraz, 
beteg részek eltávolítása, ágak darálása, szállítása. 06/20/485-
6547. Kovács Sándor.
KONTÉNERES SITTSZÁLLÍTÁS: homok, murva, termő-
föld, zöldhulladék szállítása. 06/20/944-4759.
TÁRSASHÁZKEZELÉS: www.aktivhazkezelo.hu, mobil: 
06/30/990-7694.
REDŐNY, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüggöny, napellen-
ző, szúnyogháló, függönykarnis javítás, készítés. 356-4840, 
06/30/954-4894.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS nonstop fix áron géppel, gyorsan, 
tisztán, szakszerűen. 317-6298, 06/20/970-5933.
MŰBÚTORASZTALOS vállalja 40 éves szakmai gyakorlat-
tal antik bútor restaurálását, készítését. Kárpitos munkával is. 
Tel.: 06/30/944-2206.
KAPU, KERÍTÉS, lépcső, rács, előtető, redőny más árnyéko-
lók, víz-villanyszerelés. 06/70/278-1818.
PEDIKŰRÖS hölgy házhoz megy.06/20/776-4656.
FESTŐMESTER vállal szobafestést mázolást, tapétázást, 
hosszú távú garanciával. 285-2882, 06/30/878-8977.
FESTÉS, MÁZOLÁS, tapétázás olcsón, szépen, garanciával! 
Török. 208-1520, 06/30/954-8559.
KERTGONDOZÁST, háztakarítást, fűnyírást, növényülte-
tést, fakivágást, sövényvágást vállalok, szakértelemmel, lélek-
kel. 06/30/418-6663, gold333@freemail.hu
FESTÉST, mázolást, tapétázást vállalok bútormozgatással és 
fóliázással. 06/20/591-7672.
TETŐSZIGETELÉS tíz év garanciával, referenciákkal, kap-
csolódó munkákkal. 4 Pillér Kft. 405-4603, 06/30/931-5495.

EGYEDI bútorok készítése, régi bútorok felújítása minőségi 
szinten. 06/20/951-3598, www.vrebet.hu
KÖNYVVIZSGÁLAT, adószakértés, könyvelés. 20 éves ta-
pasztalattal, korrekt áron. 246-9653, 06/30/393-6258.
DUGULÁS elhárítás fix árakon, garanciával, két órán belül. 
Tel.: 06/20/269-6993.
ÁCSMUNKÁT, tető, előtető készítést, felújítást, tetőtér-
beépítést, lambériázást vállalok kimagasló minőségben. 
06/30/563-5544.
KŐMŰVES munkák mestertől, garantált, precíz kivitelben! 
06/20/542-0290.
BÁDOGOSSZERKEZETEK, cserép-, palatetők tetőszigete-
lések javítása, kerületi építészmérnök kisiparostól 1984. óta. 
06/20/944-9015, 249-2664.
REDŐNY javítás-készítés. Gurtnicsere, szúnyogháló, reluxa, 
harmonikaajtó. 06/30/212-9919.

GYÓGYÁSZAT
FOGSOROK, hidak készítése, javítása soron kívül, fogsza-
bályzó, fogfehérítő. Mozgáskorlátozottakhoz házhoz me-
gyünk! Fogászati háttér biztosított. Tóthné Hűvös Katalin 
fogtechnikus mester. 1013 Budapest, Krisztina krt. 51. Tel.: 
06/30/222-3016.

RÉGISÉG
BÉLYEGET, papír- és fémpénzt, képeslapot, porcelánt, köny-
veket, régiségeket vásárolunk. VI., Andrássy út 16. Tel.: 266-
4154.
GELLÉRT GALÉRIA készpénzért mindennemű régi tárgyait 
megvásárolja. (35 év becsüsi tapasztalat) Üzlet: Bp., XI. ker., 
Bartók Béla út 10–12. Tel.: 466-4761, 06/20/981-2897.
VIRÁG ERIKA műgyűjtőnő! Helyszíni készpénzfizetéssel 
vásárol! Csillárokat, bútorokat,-koloniálokat is, festményeket, 
órákat, ezüstöket, kitüntetéseket, régi pénzeket, bélyegeket, 
képeslapokat, zongorákat, szőrmebundákat, varrógépet, rá-
diókat, írógépet, szőnyegeket, valamint mindenféle lakberen-
dezési tárgyakat. Hagyatékot kiürítéssel is. Szakbecsléssel, 
díjtalan kiszállással, kérésére 1 órán belül is. Hívjon minket: 
Tel.: 06/30/324-4986.
MINDENNEMŰ régiséget vásárolok díjtalan kiszállással, 
értékbecsléssel helyszíni készpénzfizetéssel. Hívjon bizalom-
mal. 06/20/530-4502, 06/70/663-9730.
ARANYBÁNYA: arany és ezüst felvásárlás. Arany: 5 600–10 
200 Ft/gr. (nyaklánc, fülbevaló, karkötő, fogarany, pénzérmék, 
befektetési tömb stb. Ezüst: 90–205 Ft/gr (szín) (tálcák, ciga-
rettatárca, gyertyatartók, evőeszközök, hiányos is). XI. ker. 
Fehérvári út 21/a Tel.: 786-8224.

ÁLLÁS
CSALÁDOKHOZ keresünk és ajánlunk leinformálható 
bébiszittereket, idősgondozókat, házvezetőket. Micimac-
kó. Tel.: 243-8280, 06/20/528-4852, 06/1/413-1536, www.
micimacko.hu
FODRÁSZT vendégkörrel keresünk Budafoki úti üzletbe. 
Tel.: +36/70/368-9845.
XI. KERÜLETI, nagy ügyfélforgalmú ingatlaniroda mun-
katársakat keres. Képzést biztosítunk. Akár 60%-os jutalék! 
nagykekseg@t-online.hu

TÁRSKERESÉS
EZ NEM INTERNET, ez valóság! Diszkrét, fényképes társ-
kereső! 06/30/217-5151. StudioNagy.
MAGYARORSZÁG legnagyobb társkeresője! Társköz-
vetítés, házasságközvetítés szakértelemmel! R. Zsuzsa. 
06/30/602-0094.

KÖNYVEK
MEGUNT, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom. 
06/20/956-4084.

VEGYES
FARKAS-SZEM! A Hadik Kávéházban, Farkas Bálint műso-
ra a „Nézzünk Farkas-szemet”, vidám, zenés beszélgetés nov-
ember 27-én 16 órától. Művészvendégek: Kovács Zsuzsa és 
Szersén Gyula. Állandó művész közreműködő: Bálint Emese. 
Jegyrendelés: 06/30/875-0221.

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

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
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Kedves Érdeklődő!
Bővebb információt keressen az Újbuda 60+ 
Programközpontban (Zsombolyai utca 6., TIT 
épülete, nyitva tartás: 9–14 óráig, telefonszám:  
3724-636). 
ÚJBUDA 60+ ANGOL- ÉS INTERNETTANFOLYAMOK
Örömmel értesítjük azon kedves szenior polgá-
rainkat, akik az ez év szeptemberi igényfelméré-
sünkön részt vettek, hogy angol- és internettan-
folyamainkat elindítjuk! 
A beiratkozáshoz befáradni szíveskedjenek 2011. nov-
ember 17. és 25. között 9–13 óráig a 60+ Program-
központba. Amit hozni kell: 60+ kedvezménykártya. 
Szeretettel várjuk!
ÚJBUDA 60+ SZÍNHÁZJÁRÓ PROGRAM
Örömmel értesítjük, hogy az Újbuda 60+ Színház-
járó Program 2011/2012. évi bérletei megvásá-
rolhatók!
Helyszín: 60+ Programközpont, időpont: 2011. novem-
ber 28-ától december 2-áig, minden hétköznap 9–13 
óra között. Feltétlen hozza magával: 60+ kedvezmény-
kártya, 5000 Ft/bérlet.
Egy darab kedvezménykártyával 1 darab bérlet vásá-
rolható!
A 2011 szeptemberében történt igényfelmérésre je-
lentkezők a bérletek átvételekor elsőbbséget élveznek 
a fent nevezett időtartam alatt!
Előadások:
„Móricz Zsigmond” Bérlet: 
Játékszín: Robert Harling: Acélmagnóliák
Karinthy Színház: Zágon István: Hippolyt, a lakáj
Vígszínház: Shakespeare: Makrancos Kata 
Pesti Színház: Molnár Ferenc–Fesztbaum Béla: Monokli

„Kosztolányi Dezső” Bérlet:
Játékszín: Neil Simon: Az utolsó hősszerelmes
Vígszínház: Horace McCoy: A lovakat lelövik, ugye?
Pesti Színház: Eberhard Streul: A kellékes
Karinthy Színház: Csurka István: Eredeti helyszín
 „Krúdy Gyula” Bérlet:
Játékszín: Neil Simon: Hotel Plaza 
Radnóti Színház: Bernard Show: Pygmalion
Operett Színház: Marica grófnő
Vígszínház: Shakespeare: Rómeó és Júlia 

„Ottlik Géza” Bérlet:
Karinthy Színház: Fodor László: A templom egere
Radnóti Színház: Iszaak Bebel: Alkony 
Vígszínház: Joseph Stein: Hegedűs a háztetőn 
Pesti Színház: Nina Raine: Billy világa
„Déry Tibor” Bérlet:
Vígszínház: Jürgen Hofmann–Lengyel Menyhért: Lenni 
vagy nem lenni
Pesti Színház: Thomas Bernhard: A színházcsináló
Operett Színház: Johann Strauss: Egy éj Velencében
Karinthy Színház: Nóti Károly: Süt a hold

ÚJBUDA 60+ MÚZEUMJÁRÓ
Látogatás a Magyar Természettudományi 
Múzeumba
A Magyar Természettudományi Múzeum „Sokszínű ÉLET 
– Felfedező úton Magyarország tájain” című állandó ki-
állítása, amely a Kárpát-medence, és azon belül is ha-
zánk természeti kincseinek, állat- és növényvilágának 
gazdagságát mutatja be Nepusz Anita, az ELTE egyik 
hallgatójának szakmai vezetésével.
Szeretettel várunk a programra minden hatvan év fe-
letti kedves érdeklődőt!
Időpont: 2011. november 28. (hétfő) 10 óra
Helyszín: Budapest VIII. ker., Ludovika tér 2–6. 
Találkozóhely a Fehérvári úti Vásárcsarnok főbejárata 
előtt (XI., Fehérvári út–Október 23. utca sarka), ahon-
nan villamossal és metróval közelítjük meg a helyszínt.
Belépőjegy:
62 év alatt: 1200 Ft
62–70 év között: 600 Ft
70 év felett: ingyenes 
Az energiatakarékosság és környezetvédelem 
házi praktikái!
Minden időskorú kerületi lakost vár az Újbuda 60+ 
Program egy környezetvédelmi előadásra, amelyen 
az energiatakarékosság trükkjein kívül más érdekes 
témákkal (pl. víztakarékosság, hulladékkezelés stb.) is 
találkozhatnak az érdeklődők.
A résztvevők között érdekes és hasznos ajándékokat  
is (pl. vízfogyasztást csökkentő adapter) kisorsolnak a 
Régiók Fejlesztéséért Alapítvány szakemberei!
Időpont: 2011. november 24. 10 óra
Helyszín: 60+ Programközpont, Zsombolyai u. 6. (TIT 
épülete)

Ízelítő az Újbuda 60+ programokból

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pályázat tárgya: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (továbbiakban: 
„Önkormányzat”) nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában 
álló, a Budapest I. számú Körzeti Földhivatal által a 800/2 helyrajzi szám alatt 
nyilvántartásba vett, természetben a 1112 Budapest, XI. kerület, Mikes Kelemen 
utca 10–12. szám alatt található telekingatlanon speciális társasház létesítésére és 
üzemeltetésére.
Pályázat típusa: nyilvános, egyfordulós pályázat
Megjelenés dátuma: 2011. november 15.
Pályázat (ajánlat) benyújtásának helye, ideje (ajánlattételi határidő): a 
pályázatokat az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Osztályára (1113 Budapest, 
Zsombolyai u. 5., II. em. 203.) legkésőbb 2011. december 15. (szerda) déli 12 óráig kell 
benyújtani. A pályázattal kapcsolatos hiánypótlásra nincsen lehetőség. A pályázatnak 
tartalmaznia kell a pályázatban előírt valamennyi feltételt.
További felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Osztályán a 
372-3410, az idősügyi és esélyegyenlőségi referens 3723-563 és a Polgármesteri Hivatal 
Vagyongazdálkodási Osztályán a 3811-309 telefonszámon kapható.

November 21., hétfő:
Társasági adóelőleg befizetése, játékadó befizetése és bevallása, havi áfa befizetése és 
bevallása, 1101-es havi bevallás benyújtása, fogyasztói árkiegészítés és költségvetési 
támogatás igénylése, az Európai Közösségből történő beszerzés esetén meghatározott 
adóalanyok 1186-os számú bevallásának benyújtása.

NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

Novemberi adózási határidő

A Gyermekekért XI. Alapítvány ismét megrendezi karitatív gyűjtőakcióját a XI. kerületi 
gyermekek megsegítésére.
2011. december 5-étől december 12-éig az Etele–Tétényi út sarkán
Hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken 10–18, szombaton 8–12 óra között

Újbudai Mikulásgyár

Egészségnap az Erőmű utcában
Időpont: 2011. november 19-én, szombaton 9.00–15.00 óráig
Helyszín: Erőmű utca 8. – Újbudai Pedagógiai Intézet (UPI)
Ismeretterjesztő előadásokat és szűrővizsgálatokat tartanak az Erőmű utcai Háziorvosi 
Rendelőben és az Újbudai Pedagógiai Intézet helyiségeiben.
Az érszűkület-szűrővizsgálatra és a légzésfunkciós vizsgálatra – a korábbi tapasztalatok 
alapján – érdemes előjegyzési időpontot kérni a 688-6992-es telefonszámon rendelési 
időben.
Most is lehetőség lesz gyakorolni az újraélesztést és a kerületünk „életmentő pontjain” 
lévő defibrillátorok használatát (előjegyzési időpontot az UPI 381-0664-es számú 
telefonján lehet kérni reggel 9-től délután 3-ig).
Üzemorvosi, háziorvosi és diétás tanácsadásra időpontot a 06/30/875-4643-as 
telefonszámon lehet kérni. Ezen a számon kapunk előjegyzést a mell- és heredaganatok 
korai felismerését segítő önvizsgálatok elsajátításához is.

A már megszokott vércukor-, koleszterin- és trigliceridvizsgálatok mellett először lesz 
mód a „vérhígítók” szedésekor szükséges véralvadási vizsgálat végzésére!
Tudományos ismeretterjesztő előadások:
10.00 órakor dr. Karacs Kristóf, (PPKE Információs Technológiai Kar): A bionikus szemüveg 
látássérültek számára, majd dr. Kusnyerik Ákos (SE, Szemészeti Klinika): A retina 
implantátum alkalmazási területe és működése.
11.00 órakor dr. Bezzegh Attila (Corden Laboratóriumi Hálózat) a véralvadásgátló 
kezelésről. Itt kerül sor egy új véralvadást vizsgáló készülék első hazai bemutatására is.
12.00 órakor szekcióülés, amelyen dr. Hajós Éva, a XI.-XXII. kerületi Népegészségügyi 
Intézet tisztifőorvosa és munkatársai segítenek eligazodni a védőoltások „sokaságában”. 
Az Újbudai Pedagógiai Intézet szakképzet munkatársai gyermekmegőrző játszóházat 
fognak működtetni a program ideje alatt a gyermekek és unokák részére.
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József Attila: Őszi alkonyat c. költeményéből idézünk két sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (L, Z, Z, M, A). 13. Máj termeli. 14. Rend-
kívüli esemény jelzője. 15. Görög istennő. 16. Tönkretesz. 18. Nagyon szeret. 
19. Vereséget szenved. 20. Éljenez. 22. Elér egynemű betűi. 23. Hóhér. 24. 
Afrikai emlős. 26. Ház kalapja. 27. Kiss … Kate! (musical) 28. Mikszáth Kál-
mán. 30. Talajművelő eszköz. 31. Több magyar király neve. 32. Kétell páros 
betűi. 33. Londonban étkezik! 35. Kellemes szag. 37. Osztrák költő (Rainer 
Maria). 39. Pan társa. 41. Kisborjú születésénél segédkezik. 43. Bizonytalan 
lábakon áll. 44. Katonai fejfedő. 46. Mohamedán isten. 48. A Duna jobb oldali 
mellékfolyója. 49. A panasz szava. 50. Kortyolna. 52. Óriáskígyó. 54. Kettős 
betű. 55. Indium vegyjele. 56. Fiatalos köszönés. 57. Evőeszköz. 59. Mün-
chen folyója. 60. Antal Imre. 61. Egykori válogatott labdarúgó (András). 63. 
Kietlen. 65. Női becenév. 67. Svédpop együttes volt. 68. Torzult végtag. 69. 
Havas szépe. 71. Furdancs része!
Függőleges: 1. Ütlegel. 2. Beteget ellát. 3. Zenei utasítás: lassan adandó elő. 
4. AAA! 5. Római 1002. 6. Rendetlenség. 7. Kecses eb. 8. Pest megyei város. 
9. Görög betű. 10. Női név. 11. Színész (István). 12. A jamaicai zene egyik 
formája (SKA). 17. Sportág. 19. Arab állam. 20. Az idézet második sora 
(S, C, K, T, A, N). 21. Ázsiai vadló. 23. Kórházi osztály. 25. Mókusféle. 26. 
Vizsgázó húzza. 27. Ázsiai folyam. 29. Pozitív töltésű részecske. 31. Euró-
pa-bajnok birkózó (József). 32. Létezni. 34. Számítógépes folyamat (TASK). 
36. Füves argentin síkság. 38. Budai kerület. 40. Nátrium vegyjele. 42. Író, 
humorista (László). 45. Település Nagyar mellett. 47. Halott. 51. Nitrogén és 
argon vegyjele. 53. … iacta est, a kocka el van vetve. 56. A szlovák Csebovce 
magyar lakosa! 57. Ibolya. 58. Fényképberakó. 59. Falu Pétervására mellett. 
60. Megszégyenít. 62. Spanyol folyó. 64. Az ENSZ munkaügyi szervezete, 
röv. 65. A Tisza bal oldali mellékfolyója Romániában. 66. Tréfás feleség. 69. 
Fél csat! 70. Aszlányi Károly.
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 20. Beküldési határidő: a megjelenést követő 
hét keddje. A 22. szám megfejtése: „Az öröm elhagyott, A tarkaság elillant, 
Fekete szárnyú angyalok Mondják a holtomiglant”. Nyertese: Ambrus Ká-
roly 1117 Baranyai tér. Nyeremény: könyvjutalom, mely a tévé szerkesztősé-
gében (1118 Bp., Csíki-hegyek u. 13.) vehető át.

Keresztrejtvény

IMPRESSZUM
Főszerkesztő: Tóth Zoltán András

Szerkesztőség: 1118 Bp., Csíki-hegyek utca 13–15. • Telefon: 246-6259, 
e-mail: media@ujbuda.hu • Kiadja a Média 11 Kft. 

Felelős kiadó a Média 11 Kft. ügyvezető igazgatója • Lapterv: Földházi Árpád és 
Eperjessy László • Nyomdai előkészítés: MediaHero Kft.  info@mediahero.eu 
Nyomdai előállítás: KMH Print Production • Felelős vezető:  Pusztai Ferenc 

igazgató • Terjeszti az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.
Az újságban megjelent hirdetmények és hirdetések tartalmáért a szerkesztőség 

felelősséget nem vállal. Az apróhirdetések a szerkesztőségben adhatók le.

Kreatív

Játékkérdés: Melyik tánctársulatot 
alapította Kovács Gerzson Péter?
a.) Forte
b.) Tranz Danz
c.) Tr-Evolution

A megfejtéseket telefonszámmal ellátva a 
media@ujbuda.hu e-mail címre várjuk! 

Bővebb információ az előadásokról: www.szkene.hu
A helyes megfejtő a december 7-i Trip Tichon című 

előadásra nyer jegyet.

Szkéné Színház-totó

Karinthy Színház – Újbuda-totó nyertese
A 22. szám megfejtése: 1-a, 2-c, 3-b, 4-b, 5-b, 6-c, 7-c, 8-a, 
9-c, 10-a, 11-b. Nyertes: Kovács-Győrffy Éva. Nyeremény: Páros 
színházjegy a Karinthy Színházba. Értesítjük a jegyek átvételéről.
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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

JÓ MATRACOK - TÖMÖRFA ÁGYAK - AKCIÓS ÁRAK !

-28%

Vákuum - memory matrac

 47 300 Ft     34 110 Ft-tól

ANTON tömör BÜKKFA ágykeret 

      39 900 Ft-tól*
*90x200-as méret ára. 
Amennyiben matracot és bordát/rácsot is nálunk választ hozzá!

Felnyílós-ágyneműtartós változatban is!

Akciós ár!

Az akció 2011.12.31-ig tart.

Budapest, XI. Fehérvári út 83.  
www.agyakhaza.hu



Egyre hangosabb a vasút, tiltakoznak a lakók!
Őrmezői és kelenvölgyi lakossági fórum november 24-én

Sok panasz érkezett az elmúlt hónapokban Endrődi Jó-
zsef és Junghausz Rajmund önkormányzati képviselőkhöz a 
Kelenvölgyet és Őrmezőt érintő vasúti zajterhelés növekedése 
miatt. A vonatok a Kelenföldi pályaudvar közelében rendszere-
sen tülkölnek, és a panaszosok szerint a hangosbemondó erő-
sebbre van állítva.

A környéken élők már megszokták a vasút és a pályaudvar 
átlagos zajait, így nem a vasutat ellenzik, de immár elviselhe-
tetlennek tartják a vasútállomás egyre hangosabb működtetését. 
Elmondásuk szerint a képviselők fordultak már a MÁV illeté-
keseihez, ahonnan egyelőre nem kaptak érdemi választ. Ezért 
aláírásgyűjtést kezdeményeztek, hogy nyomatékosabban fellép-
hessenek a sok ember nyugalmát érintő ügy mielőbbi rendezése 
érdekében. 

Az aláírásgyűjtő ívek megtalálhatók a helyi közösségi házak-
ban, valamint az őrmezői és kelenvölgyi gazdapiacokon. Az ívek 
a képviselőknél is aláírhatók a fogadóóráikon.

Fenti téma is előkerül azon a lakossági fórumon, amelyet End-
rődi József és Junghausz Rajmund képviselők kezdeményeztek. 
A helyiek számba vehetik az elmúlt egy év tapasztalatait, és a 
városrészek fejlődéséről, a közeljövő feladatairól beszélgethet-
nek. A lakossági fórum a Menyecske utcai Általános Iskolában 
november 24-én 18 órakor lesz.

A november 30-án megjelenő Újbuda újság A5-ös formá-
tumú adventi melléklettel jelentkezik.

Varázslatos receptek, karácsonyi ötletek, adventi tip-
pek, világ körüli utazások, szenzációs játékok várnak 
Olvasóinkra!

Hirdetőink ez alkalommal különösen célzottan 
ajánlhatják termékeiket, szolgáltatásaikat!

Bővebb információ a www.ujbuda.hu 
oldalon a médiaajánlatban vagy a 06/30/619-

3323-as telefonszámon!

Ingyenes hirdetési lehetőség újbudai vállalkozóknak!
Sok kerületi vállalkozás számára csak az jelenthetne kiutat a vál-
ság okozta nehéz pénzügyi helyzetből, ha hatékony hirdetési fe-
lületet találna, és jó minőségű termékeit, szolgáltatásait valóban 
meg tudná ismertetni a kerület polgáraival, ha olyan új vevőket 
tudna szerezni, akik szívesen térnek vissza hozzá.

Az Újbuda Média ezért szívesen teszi meg az első lépést, és 
olyan hirdetési lehetőségeket kínál, amelyeknek kipróbálása Ön-
nek többszörösen megtérülhet.

Amennyiben reklámfilmjét az Újbuda TV-vel  
készítteti el, a kész reklámot két hétig  

ingyenesen sugározzuk!
Így rendkívül olcsón jut profi színvonalú reklámfilmhez, amelyet 
a kerület televíziójában sokan láthatnak. Reklámfilmjét feltölthe-
ti saját weboldalára, megtekintését ajánlhatja ismerőseinek, sőt, 
levetítheti saját üzletének kirakatában is…

Mi a nagyobb televíziók és stúdiók árainak töredékéért készítjük 
el reklámfilmjét, ugyanolyan színvonalon.

A karácsonyi készülődés idején sokan a bevásárlóközpontokba 
mennek, pedig maradhatnának helyben is. Ne engedje, hogy ve-
vői máshol válasszanak ajándékot szeretteiknek!

Bővebb információ a media@ujbuda.hu e-mail címen 
vagy a 06/30/619-3323-as telefonszámon!

Újbudai körkép

Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere adta át a magyar ál-
lampolgárságot igazoló okiratot azoknak a kérelmezőknek, akik 
november 8-án a Polgármesteri Hivatal üléstermébe kaptak meg-
hívást. Ők az egyszerűsített honosítási eljárás révén három hónap 
alatt megkaphatták magyar állampolgárságukat. Ez alkalommal 
is csaknem ötvenen vehették át okirataikat. Egyikük, Tempfli Ju-
dit 2007 óta él Magyarországon, a kolozsvári egyetem elvégzése 
után itt talált munkát, egy multicégnél könyvelő. Judit Tempfli 
József nagyváradi püspök távoli rokona. – Ettől nem leszek ma-
gyarabb, hiszen eddig is magyar voltam, de jó érzés, hogy bi-
zonyos értelemben végre hazaérkeztem – mondta a fiatal hölgy.

A Szombathelyi téren lévő Puskás Tivadar-szobor előtt novem-
ber 10-én tartottak koszorúzással egybekötött megemlékezést. 
A Puskás Tivadart ábrázoló művet Szathmáry Gyöngyi Munká-
csy-díjas szobrászművész készítette, és azt az 1893-as pillanatot 
ábrázolja, mikor Puskás először rácsodálkozik a saját találmá-
nyában rejlő lehetőségekre, a fülére szorított hallgatón figyeli az 
aktuális műsort, és büszkén tekint a jövőbe. Puskás Tivadar volt 
a Telefonhírmondó feltalálója, amely 1893. február 15-én, a vilá-
gon először megszólaló első műsorszóró állomás volt.

Elhunyt Káldy-Nagy Gyula Széchenyi-díjas turkológus, az 
ELTE Bölcsészettudományi Karának professor emeritusa, a Tö-
rök Filológiai Tanszék korábbi tanszékvezető egyetemi tanára. 
A magyarországi török hódoltság és az Oszmán Birodalom tör-
ténetének nemzetközi hírű kutatója 84 éves korában távozott az 
élők sorából. 
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Bolba Henrik festő, szobrász, iparművész, aki pályája kezdetén 
műszaki rajzolóként és tanárként dolgozott, 1960 óta foglalkozik 
ötvösmunkákkal és tűzzománccal. A világ szinte minden táján el-
ismerik tehetségét, ékszereit a legexkluzívabb kiállításokon lehet 
megtekinteni. A művész legnagyobb büszkesége azonban mégis 
felesége, Bolbáné Szeles Magda, aki keramikus iparművészként 
méltó társa a mindennapokban és a szakmában egyaránt. Nov-
ember 10-én a Budai Klub-Galériában dr. Feledy Balázs, művé-
szet író nyitotta meg a Bolba házaspár kiállítását. 

Programajánló

November 18–19.
XVII. Szellemi-lelki hétvége
Szent Margit Gimnázium (Villányi út 5–7.)
részletes program: www.ujbuda.hu

November 19. 20.00
Balázs Elemér Group klub
Fonó Budai Zeneház (Sztregova u. 3.)

November 22., 19.30
Vers és Dal – Irodalmi estek a Szent Imre-házban
Szent Imre-ház (Himfy u. 9.)
„Édes lelkem, fényes napom” – A Muzsikás együttes estje

November 26. 18.30
Musical est
Moha Kávéház és Kultúrtér (Bartók Béla út 11–13.)
Bősze Csilla és a Petőfi Musical Stúdió növendékei

Adventi melléklet az Újbudában


