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Ifjú kereszténydemokraták faggatták a polgármestert
A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) ifjúsági szervezete 
és az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) újbudai 
csoportja november 28-án rendezte meg az első Budapest-politi-
ka témájú beszélgető estjét a KDNP Karinthy Frigyes úti irodá-
jában. Szinte telt ház fogadta a meghívott vendéget, Hoffmann 
Tamást. Újbuda polgármesterével Dergán Ádám, a XI. kerüle-
ti IKSZ elnöke beszélgetett. Először arról esett szó, milyen az 
együttműködés a kerület és a Tarlós István vezette főváros kö-
zött. Hoffmann Tamás szemléletesen mutatta be, hogy a közös 
munkának nehézségei is vannak: egyes ügyekben ugyanis eltérő 
a főváros és a kerület érdeke.

Szóba került a félkészen álló lágymányosi Tüske Csarnok is, 
amely eredetileg az 1996-os világkiállításra épült volna fel. 
Dergán Ádám elmondta, az IKSZ fontosnak tartja, hogy a fiata-
loknak minél több sportolási lehetőség álljon rendelkezésre, ezért 
szükségesnek látják a csarnok befejezését. Hoffmann Tamás is a 
sportcélú hasznosítást támogatná, ugyanakkor leszögezte: a csar-
nok befejezésére és üzemeltetésére Újbudának nincs forrása, a 
döntést a kormánynak kell majd meghoznia.

Az új önkormányzati törvény tervezetéről, a Móricz Zsigmond 
körtér állapotáról és a Zöld Pardon ügyéről is élénk eszmecsere 
zajlott. A résztvevők egy része üdvözölte a szórakozóhely be-
zárásáról szóló határozatot, mondván, elviselhetetlen volt az ál-
landó zaj, a ZP felé vonuló fiatalok pedig szemeteltek, autókon 
ugráltak. Mások viszont azt emelték ki, hogy a ZP-be a szülők 
nyugodt szívvel engedték el gyermekeiket. Hoffmann Tamás 
hangsúlyozta, hogy nem a ZP-vel volt baj, hanem a helyszín-
nel. Támogatná, hogy a szórakozóhely a Lágymányosi híd budai 
hídfőjénél leljen új otthonra, de hogy ez így lesz-e, még a jövő 
zenéje.

Újbudai körkép
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Az üzemeltető lebontotta a Riót

Újbuda Önkormányzata szeptember közepén döntött úgy, hogy 
nem hosszabbítja meg a Petőfi híd budai hídfőjénél működő 
szórakozóhelyek közterület-használati engedélyét. A testületi 
határozat értelmében mind a két szórakozóhely október 31-éig 
tarthatott nyitva, és november 1-jéig kellett volna elhagyniuk a 
közterületet úgy, hogy az eredeti állapotot helyreállítják, azaz a 
meglévő felépítményeket lebontják és elszállítják, továbbá vál-
lalják a parkosítás költségeit. A Zöld Pardon időben és a határo-
zatnak megfelelően bontotta el a felépítményeket, és hagyták el a 
területet. A Rio üzemeltetője november végén kezdte meg a fel-
építmények bontását. Az egy hónapos önkényes közterület-fog-
lalásért a kerület jegyzője bírságot szab ki a cég ellen, és a pénzt 
behajtják a tavalyi évre vonatkozó 22 millió forintos bérletidíj-
követeléssel együtt.

legritkább gyermekkori beszédhibára is gyógyírt talál. A kerületi 
iskolák és óvodák logopédiai szakszolgálataként működő intéz-
mény tízéves jubileumi ünnepségén arról is tudomást szereztünk, 
egyre nagyobb szükség van a beszédművelőkre, hiszen a kicsik 
kommunikációs képességei folyamatosan romló tendenciát mu-
tatnak.

Az intézet többek között a megkésett beszédfejlődésben, ol-
vasási-írási gondokban, részképesség elmaradásban, valamint 
a legkülönbözőbb gyerekkori hangképzési és beszédhibákban 
segít, melyek között olyan ritka és nehezen gyógyítható problé-
mákat is eredményesen kezelnek, mint a diszfónia, azaz a torok-
hangon, állandó rekedtséggel történő beszéd. 

Lengyelné Molnár Ágnes, a szervezet igazgatója elmondta, 
fontos tudni, hogy a szülőnek kell kezdeményeznie, ha logopé-
diára szeretné járatni gyermekét. – Mi annyiban tudunk segíteni 
nekik, hogy a szűréseink alkalmával azonnal jelezzük, ha szük-
ségét látjuk gyermeke fejlesztésének – tette hozzá a szakember. 

10 éves a logopédiai intézet
Legyen szó akár sejpítésről, dadogásról, raccsolásról vagy meg-
késett beszédfejlődésről, az Újbudai Logopédiai Intézet még a 
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Innoinfo, a céges közösségi portál
Interjú Kiss Ervinnel, a BKIK főtitkárával

– Tavaly a BKIK a Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara (SOPK) 
besztercebányai kirendeltségével közösen megnyert egy Európai 
Unió által támogatott pályázatot, amely a tőke és szolgáltatások 
szabad áramlását hivatott előmozdítani Magyarország és Szlo-
vákia között. Miről van szó pontosan, és hol tart most a munka?
Az Innoinfo projekt célja, hogy segítse a magyar és a szlovák 
vállalkozások megjelenését egymás piacán. A háromnyelvű – 
magyar, szlovák, angol – oldalakra a csatlakozók feltölthetik cé-
ges adataikat, képeket, térképet, céglogót, de hírek, események, 
képgalériák és szavazások közzétételére is lesz lehetőség, a fó-
rumok pedig szakmai eszmecserére, az adott társaság tevékeny-
ségével kapcsolatos visszajelzések küldésére biztosítanak kiváló 
platformot. A rendszer lényege, hogy az Innoinfon megjeleníthe-
tők lesznek a cégek közötti partneri, megrendelői kapcsolatok, és 

újabb együttműködések keresésére is adott lesz a lehetőség, azaz 
egy magyar gyártó könnyedén talál majd szlovák beszállítót az 
oldal segítségével, csak fel kell töltenie saját lapjára, hogy mi-
lyen vállalkozást keres. Terveink szerint az innoinfo.eu honlap 
2012. január elsejével indul élesben.

– Ki üzemelteti majd a honlapot, és miből finanszírozzák a mű-
ködését?
Az Innoinfo költségvetését 85 százalékban a már említett EU-pá-
lyázat állja, 10 százalék nemzeti forrás, 5 százalékot pedig a két 
kamarai szervezet biztosít. A weblap fenntartója a BKIK lesz, a 
fejlesztéseket a közbeszerzési eljárás során kiválasztott informa-
tikai cég, a Tigra Zrt. végzi.

– Mennyire lesz uniformizált a honlap? A cégek meg fogják tud-
ni különböztetni magukat érdemben egymástól?
Az Innoinfo minden szempontból megfelel a legmodernebb 
internetes trendeknek és követelményeknek. A jelentkezők kü-
lönböző elrendezésű sablonok közül választhatnak. Minden be-
állítás bármikor megváltoztatható, és a vállalatok a már létező 
Facebook-profiljukat is egy mozdulattal át tudják majd húzni az 
Innoinfora.

– Mely cégek és hogyan csatlakozhatnak az Innoinfohoz?
Bárki bekapcsolódhat a programba, semmilyen feltételt nem 
szabtunk, még kamarai tagságot sem. Azt szeretnénk, ha minél 
többen használnák a felületet itthon és Szlovákiában is, hiszen 
ez a siker kulcsa. Reméljük, hamarosan tízezres felhasználói 
létszámról beszélhetünk. Az Innoinfo projektre a www.bkik.hu/
innoinfo oldalon lehet jelentkezni.
      (X)

Elindult az összefogás az idősügyért

Kerületünktől tanulnak a települések
Mivel Újbuda Önkormányzata a 60+ programmal komoly sikereket könyvelhetett el a kerületben és a Q-AGEING nemzetközi 
idősügyi projekt során egyaránt, idén ősszel a kerület vezetése elhatározta, összefogást kezdeményez a magyar települé-
sekkel és kerületekkel, hogy az általa megszerzett tudást átadja azoknak, akik aktívan szeretnének tenni valamit az idősügy 
formálásáért. Az önkormányzatok együttműködése jegyében már meg is tartották az első, települések közötti idősügyi kon-
ferenciát.

A kutatók adatai szerint 2025-re Európában minden harmadik 
polgár betölti a 60. életévét, ez a tendencia pedig súlyosan meg 
fogja terhelni az EU tagállamok társadalmát, valamint szociális 
ellátórendszereit. Ma már nem kérdés, hogy az idősügyi helyzet 
megoldása innovatív ötleteket és összehangolt együttműködést 
kíván nemzeti és EU-s szinten egyaránt. Ezt a célt szolgálta az 
EU által finanszírozott Q-AGEING „minőségi időskor” nem-
zetközi projekt is, melynek során Újbuda vezetésével 5 ország 
dolgozott ki saját hazájában kísérleti programokat az idősek ak-
tivizálására, életminőségük javítására. Újbuda a 60+ program-
mal nevezett, melynek eredményei felülmúlták a várakozásokat. 
Molnár László szociális ügyekért felelős alpolgármester a hiva-
talban tartott konferencián elmondta, olyan sikeres pályázaton 
vannak túl, amelyet a nemzetközi döntéshozók is kiemelt pro-
jektként kezeltek, így szeretnék a megszerzett tudást átadni és 
továbbfejleszteni.
A konferencián számos kerület és város képviseltette magát, őket 
a Q-AGEING találkozó szellemisége és az újbudai sikerek ösz-
tönözték a cselekvésre. A IX. kerület humánügyi tanácsadója, 

T. Zuggó Tünde pedig azt emelte ki, a projektzáró konferencia 
legfontosabb üzenete szerint ahelyett, hogy szociális kérdésként 
tekintenénk a szépkorúakra, fel kell ismernünk, hogy az idős tár-
sadalom óriási humántőkét jelent, amit eddig egyetlen politikai 
erő sem használt ki.

Tisztelt Újbudaiak!
Azt hiszem, mindenki nevében mondhatom, hogy nehéz, 
anyagilag erősen megterhelő év van mögöttünk. A jelenlegi 
gazdasági helyzet nemcsak az Önök mindennapjait, de az 
Önkormányzat életét is erősen megnehezítette. Évértékelé-
sünkben azonban arról számolunk be, hogy mindezen nehéz-
ségek ellenére mi az, amit mégis sikerült megvalósítanunk és 
támogatnunk.

Az ünnepek közeledtével mindannyian szeretnénk kicsit 
megfeledkezni a gondokról, és családunk, szeretteink köré-

ben átadni magunkat a karácsonynak. Gyermekeimmel és 
feleségemmel már én is készülök a szentestére, amikor együtt 
örülhetünk, és kiszakadhatunk a hétköznapok rohanásából.

Az egész Önkormányzat nevében kívánom, hogy 
mindannyiuknak legyen erre lehetősége, Áldott és Békés Ka-
rácsonyt, Boldog Új Esztendőt.

Dr. Hoffmann Tamás
polgármester



Fónagy János: „Kemény erőfeszítések szükségesek”
A kormányzati országjáró program részeként Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium parlamenti államtitkára látogatott el a kerületi Fidesz-irodába.

December 7-én 18 órakor közéleti fórumot tartottak a Budai Klub-Galériában. A vendég ezúttal 
Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, a Fidesz budapesti 
elnöke volt. Az eseményt nagy érdeklődés övezte, a résztvevők kíváncsian várták az államtitkárt, 
aki elsősorban a kormányzati intézkedések helyi vonatkozásairól tartott előadást. 

– Hazánk gazdasági helyzete a magyar társadalom erőfeszítéseinek köszönhetően az elmúlt 
évben stabillá vált, ami önmagában is megbecsülendő állapot. Ezt a stabilitást meg kell őrizni, 
és el kell érnünk, hogy Magyarországot a világ kivegye azon országok sorából, amelyekben nem 
lehet megbízni, és amelyek arról híresültek el, hogy meghamisított adatokkal tévesztették meg a 
partnereiket, a nemzeti szervezeteket. Biztosítanunk kell, hogy Magyarország eltávolodjon ettől 
a veszélyzónától, és lehetővé kell tenni azt, hogy a következő évek fejlesztéseihez szükséges ala-
pokat megteremtsük. A magyar gazdaság jelenleg külső hitelezési kényszer nélkül működik, de 
nyilvánvaló, hogy a fejlődéshez, a fejlesztésekhez, a 2012-es évre kitűzött 200 ezer munkahely 
létrehozásához, a gazdaság újraindításához és gyorsításához további, nagyon kemény erőfeszítések szükségesek – nyilatkozta az 
államtitkár. A fórumon a házigazda szerepét ezúttal is Hoffmann Tamás polgármester töltötte be, de felszólalt Simicskó István honvé-
delmi államtitkár, Rétvári Bence országgyűlési képviselő és jelen volt Csernus László, a Fidesz kerületi frakcióvezetője is.

Az önkormányzat munkatársainak gyermekeihez is elláto-
gatott a Mikulás. A lurkók először a Kincses Színház brémai 
muzsikusokról szóló bábelőadását izgulhatták végig, majd  
megérkezett a Fehérszakállú, aki több mint 80 gyereknek 
osztott ki Mikulás-csomagot.

A Gárdonyi Géza Általános Iskola diákjait december 6-án a 
Mikulás köszöntötte a kapuban, aki krampuszaival együtt  
később az osztályokat is végigjárta. Ez alkalommal egyes fel-
tételezések szerint a Mikulást dr. Rétvári Bence országgyűlé-
si képviselő helyettesítette.
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Közmeghallgatás

Kérdések és válaszok a kerületről
Éjszakai gyermekorvosi ügyelet Újbudán, a közbiztonság megerősítése, valamint más, főleg városüzemeltetési kérdések 
merültek fel az idei közmeghallgatáson, amelyet december 1-jén este tartottak a Polgármesteri Hivatalban. A kérdéseket 
előzetesen írásban is le lehetett adni az ügyfélszolgálati irodán, vagy elküldeni e-mailben.

Hoffmann Tamás polgármester köszöntötte a közmeghallgatáson 
megjelenteket, bevezetőjében elmondta: nagyon nehéz anya-
gi helyzetben vették át Újbuda Önkormányzatának irányítását, 
hiszen 3,9 milliárdos hiányt örököltek az előző vezetéstől. Ez 

zömében az elmúlt két 
évtizedben értékesített 
önkormányzati lakások 
árából, a közös fővárosi 
alapba be nem fizetett 
összegekből áll össze. 
Hozzátette, hogy már 
megkezdődtek a tárgya-
lások Budapest vezetésé-
vel a tartozás törlesztésé-
nek mindkét fél számára 

legelőnyösebb módjáról. Ezután egy kivetítéssel egybekötött 
előadáson szemléltette a kerület idei költségvetésének fő száma-
it, az Önkormányzat eredményeit.

Kohári Péter kapitányságvezetőhöz a betörésekről érkeztek 
kérdések. Az alezredes elmondta, tudnak a Rupphegyi út környé-
ki  víkendházfeltörésekről, és már kezdeményezték, hogy a jövő-
ben a polgárőrséggel közösen figyeljék a területet. A polgármes-
ter hozzátette, a kerület hamarosan két új gépkocsit adományoz 
a kapitányságnak, ezzel is segítve a hatékonyabb munkavégzést. 
Kohári Péter kérdésre válaszolva elmondta, a hajléktalanok 
ügyének kezelése nem a kerületi kapitányságok feladata, ettől 
függetlenül sok intézkedést tesznek a szabályokat be nem tar-

tó fedélnélküliekkel szemben. Végül azt javasolta, hogy azok a 
kerületi polgárok, akik valamilyen bűncselekményt kívánnak be-
jelenteni, a sokszor nagyon leterhelt 107-es szám helyett közvet-
lenül a kapitányságot hívják a 381-4312-es telefonszámon.

A legtöbb kérdés az éjszakai gyermekorvosi ügyelettel kapcso-
latban érkezett. Válaszában Hoffmann Tamás elmondta, hogy 
egy Gyermek-egészségügyi Centrum létrehozását tervezik, 
amelyben megoldódna az éjszakai ügyelet is.

A gazdagréti kutyatartók képviselője egy, 309 aláírást tartalma-
zó petíciót adott át a polgármesternek, amelyben egy kulturált 
kutyafuttató kialakítását kérik.

Számos kérdés, észrevétel érkezett közvilágítással, járdaépítés-
sel, a helyenként rendezetlen parkolási helyzettel, közlekedési 
nehézségekkel kapcsolatban is. Ezeket a felvetéseket Büki László 
városüzemeltetési igazgató válaszolta meg. 

Bőven jutott megválaszolni való Takács Viktor főépítésznek is. 
A Móricz Zsigmond körtéri Gombával kapcsolatban elmondta, 
jelenleg az építmény funkcióját keresik, hiszen a közcélúság 
megmaradása a cél, ezt követően kezdődhet a felújítás. A gaz-
dagréti parkolóházról a polgármester úgy nyilatkozott, annak 
felépítését nem tudták megakadályozni, ugyanis az építési en-
gedélyt már az előző ciklusban kiadták a szakhatóságok. Annyit 
azonban sikerült elérni, hogy a tervezettnél egy szinttel alacso-
nyabb legyen az épület, amely zöld tetős lesz.

Az Irhás-ároknál lakók a csillebérci jódizotóp szivárgás miatti 
aggodalmuknak adtak hangot, féltik egészségüket, illetve tarta-
nak ingatlanjaik elértéktelenedésétől, hiszen lakhelyük néhány 
kilométerre fekszik az izotópgyártól. Őket a polgármesteren 
kívül Kupper András alpolgármester is igyekezett megnyugtat-
ni, aki vállalta, hogy a Parlamentben is válaszokat kér a fel-
merült kérdésekre. Volt, aki köszönetét fejezte ki a tavaszi és 
őszi nagytakarításokért, és bízik benne, hogy az akciósorozat 
folytatódni fog.

                  

Fórum Dél-Buda forgalmáról

Találkozási pont legyen-e a körtér?
Nagy érdeklődés mellett tartottak lakossági fórumot Dél-Buda belvárosi forgalmának 
újragondolása címmel december 8-án a Polgármesteri Hivatal nagytermében. A kon-
zultációsorozat újabb állomásán a kerület vezetőin kívül jelen voltak a BKK és a 4-es 
metrót építtető cég, a DBR munkatársai is.

A fórum nyitányaként Hoffmann Tamás üdvözölte a megjelen-
teket, majd beszámolt a körtér és környéke rendezésének folya-
matáról. Amint elmondta, a mai nap is része a lakossági konzul-
tációsorozatnak, hiszen tavasszal már volt egy hasonló fórum, 
a Körtér-csúcs. A polgármester hozzátette, a Móricz Zsigmond 
körtér fővárosi tulajdonban van, így a főváros korábban sajnos 
úgy hozott döntéseket, hogy a leginkább érintett XI. kerüle-
tet sem önkormányzati, sem lakossági szinten nem vonta be az 
egyeztetésekbe. – Nagyon fontosak az ilyen találkozások, hiszen 
a kerület vezetésének kötelessége a városrész és az itt élők érde-
keinek képviselete, amihez elengedhetetlen a lakók véleményé-
nek megismerése – hangsúlyozta Hoffmann Tamás.

Takács Viktor, Újbuda főépítésze előadásából megtudhattuk, 
hogy a kerület vezetése ragaszkodik egy, Újbuda fejlődéséhez 
igazodó, átfogó közlekedési koncepció kidolgozásához. El-
mondta még, hogy felül kell vizsgálni a metró építése kapcsán 
készült kiegészítő, a felszíni közlekedést szabályozó terveket, a 
döntéshozatalba pedig be kell vonni a lakosságot, valamint a ci-
vil szervezeteket.

Somodi László, a BKK Zrt. fejlesztési igazgatója szerint a cél 
az, hogy csillapodjon a forgalom a Bartók Béla és a Karinthy 
Frigyes úton, valamint a körtéren, amelynek nem szabad egy át-
menő forgalmi útnak lennie. Viszont azt is el kell érni, hogy a le-
zárás miatt ne növekedjen meg irreálisan a környező mellékutcák 
forgalma. Somodi egyetértett Takács Viktor véleményével, mely 
szerint a Móriczot vissza kell adni a gyalogosoknak, kerékpáro-
soknak, egy új központi találkozási ponttá alakítva azt.

A lakóknak lehetőségük 
volt előzetesen írásban is 
eljuttatniuk kérdéseiket a fórum szervezőihez, de kérdezhettek 
személyesen is. A legtöbben a körtér és a Fehérvári út lezárásá-
nak okát firtatták, de sokan a metrókijárat építményének eszté-
tikumát vették össztűz alá. A DBR projektigazgatója elmondta, 
nagyon bántja őket, hogy a „metrókijárati műtárgy” a köznyelv-
ben vastraverzként híresült el. Szerinte annak mérete azért lett 
akkora amekkora, mert a be- és kiléptető rendszeren kívül a moz-
gáskorlátozottak számára kialakított lifteket és a központi szel-
lőzőt is el kellett helyezni benne. Ezenkívül a tűzoltóság köve-
telményei, illetve egyéb szakhatósági előírások determinálták a 
majdani üvegkocka méretét. Amúgy a tervező nem járul hozzá a 
kijárat áttervezéshez, amely szerzői jogvédelem alatt áll. Többen 
azt reklamálták, hogy az átépítés során elfelejtettek fákat telepí-
teni a környékre. A DBR illetékesének válaszából kiderült, hogy 
a tervek szerint konténeres fák kerülnek majd kihelyezésre. Fel-
szólalt a körtéri üzlettulajdonosok képviselője is, aki reményét 
fejezte ki, hogy az átépítés során rájuk is gondolnak, hiszen hat 
éve dolgoznak a palánkok mögé szorítva, így hamarosan tönk-
remennek.

A fórumot Takács Viktor pozitívnak értékelte az Újbuda TV-
nek tett nyilatkozatában. Hangsúlyozta: – Számunkra most az a 
legnagyobb előrelépés, hogy a főváros és a BKK vezetői felis-
merték, hogy az a terv, amit nyolc–tíz évvel ezelőtt elfogadtak 
ma már elavult szemléletet tükröz, és a főváros végre bevonta a 
kerületet is az együttgondolkodásba.

A HetiVálasz havi melléklete
www.hetivalasz.hu Az összefogás lapja 

a Duna két partján

Keresse a december 15-i számban

Pest-budai Látkép
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2011 Újbuda Önkormányzatának életében számos változást, sürgős megoldásra váró problémákat, sokszor nehéz helyze-
teket hozott. Szerencsére nem csupán gondokról, de sikerekről, valódi eredményekről is be tudunk számolni. Rövid össze-
foglalónkban a kerületet 2011-ben leginkább érintő kérdésekről tájékozódhat az olvasó.

Új Önkormányzat, új célok 

2010 októberében új Önkormányzat kezdte meg működését a 
kerületben, amely azt a célt tűzte ki maga elé, hogy az addig el-

ért eredményeket tiszteletben 
tartva, új irányt adjon Újbuda 
fejlődésének. Törvényes ren-
det, ellenőrizhető gazdálkodást 
ígért, melyhez minden körül-
mények között ragaszkodik.

A kerület számára hosszú 
távú perspektívát adó kon-
cepció elkészítését az átadás-
átvétel során tapasztalt visz-
szásságok, a gazdaságtalanul, 
szabálytalanul működő folya-
matok átalakításának kellett 
megelőznie. A hivatal műkö-
désének reformja mellett új 
szerkezetet kapott a kerületi 
sport és kultúra szervezése is. 

Azokban az ügyekben azonban, ahol a hivatal vezetői vissza-
élést találtak, megtették a szükséges lépéseket. Jelenleg vizsgá-
lat, illetve nyomozás folyik a Kopaszi-gát, a Hadik Kávéház, az 
Újbuda Torna Club esetében, de nem szabad megfeledkezni a 
GAMESZ gazdálkodásának vizsgálatáról, az Újbuda Gyöngye 
nyugdíjas otthon, az Uniker Coop és a KÖR2004 Kft. ügyeiről, 
valamint a Hauszmann utcai sportlétesítmény körüli visszássá-
gokról sem. 

Eredmények az iskolák, óvodák és bölcsődék terén

Régóta halmozódó adósság törlesztését kezdte meg 2011-ben az 
Önkormányzat, amikor hozzálátott az óvodai és bölcsődei férő-
helyek bővítéséhez. Az elhanyagolt területen sok család életét 
megkönnyítő eredmények születtek meg, az előrelépés különö-
sen a bölcsődék esetében szembetűnő, ahol a várólistát októberre 
sikerült a minimumra csökkenteni. 

Az óvodák felújítási munkálataira összesen 192 millió forintot 
költött az Önkormányzat, miközben új férőhelyeket is sikerült 
biztosítani. A munka 2012-ben is folytatódik, az Önkormányzat 
a kiemelt célok között tartja a kérdést, hiszen a 2010-re kialakult 
állapot senkinek sem kedvező.

A kerületi iskolák esetében elsősorban felújítási munkák foly-
tak, összesen 104 millió forint értékben.

Minőségi időskor Újbudán

2011. október 19-én szakmai konferenciával zárult a XI. kerület-
ben három éve zajló „Q-AGEING: minőségi időskor városi kör-
nyezetben” elnevezésű, európai uniós program. Újbuda vezetése 
mellett öt nemzet kilenc önkormányzata és intézete fogott össze, 
hogy válaszokat találjon az idősödő társadalmak fenntarthatósá-
gának kérdésére. A kezdeményezés – köszönhetően elsősorban a 
jól működő 60+ program eredményeinek – kiemelkedő sikerrel 
zárult, Újbuda európai elismerést szerzett munkájával, melyben 
az időskorú önkéntesek is kivették a részüket.

Az Önkormányzat elkötelezett a program folytatása mellett, 
ezért új pályázat beadása mellett döntött, melynek eredményét 
várhatóan 2012 első negyedévében hirdetik ki. Ezen felül ter-

mészetesen tovább folytatódik a 60+ 
program is, a tervek szerint folyama-
tosan bővülő szolgáltatásokkal.

Az e téren megszerzett tapaszta-
latok birtokában Hoffmann Tamás 
polgármester önkormányzatok kö-
zötti összefogást kezdeményezett a 
magyarországi idősügy alakulásá-
nak támogatására. Ennek érdekében 
november 30-án, „Önkormányzatok 
közötti szakmai együttműködés – a 
magyarországi időspolitika támogatá-
sáért” címmel szakmai konferenciát 
tartottak tizenegy vidéki és fővárosi 
önkormányzat, valamint a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium képviselőinek 
részvételével, akik az idősödő társada-
lom problémáira kerestek megoldást.

Sport – mindenkinek!

Az önkormányzati vezetés úgy határozott, hogy a kapott támo-
gatással elszámolni nem képes, sokmilliós adósságokat felhal-
mozó Újbuda Torna Club megszüntetésével új alapokra helyezi 
a kerület sportéletét. Az önkormányzati 
cégek átszervezésével létrejött a Sport 
Kft., amely az egyesületekkel, oktatá-
si intézményekkel együttműködésben 
dolgozik azon, hogy a lehető legszéle-
sebb körben elérhetővé tegye a sporto-
lás lehetőségét az újbudaiaknak. 

Az új rendszerben egyenrangú part-
ner lett az élsport és a tömegsport, de 
kiemelt figyelem fordul a diáksport 
irányába is – hiszen a gyerekek egész-
séges életmódra nevelése az egyik leg-
fontosabb feladat. Ennek érdekében 
december 9-én az Önkormányzat 14 
millió forintos sportcélú támogatásban 
részesítette a kerületi iskolákat és test-
nevelőket.

Javuló közbiztonság, rendezettebb közterek

Újbuda Önkormányzata a kerületi rendőrséggel szoros együtt-
működésben dolgozik azon, hogy biztonságosabbá tegye a kerü-
letet. Az előző év adataival összehasonlítva számottevő javulás 
mutatkozik a bűnözési statisztikákban, különösen az autófeltöré-
sek és lakásbetörések tekintetében.

Hoffmann Tamás pol-
gármester Kohári Péter 
rendőrkapitánnyal kö-
zösen közbiztonsági fó-
rumsorozat elindításáról 
döntött, amely november 
végén, Albertfalván in-
dult, de 2012-ben a kerü-
let minden városrészében 
megrendezik.

A közterek állapotát 
nagyban javította, hogy 
a parkolók, játszóterek 
és közparkok jelentős ré-
sze önkormányzati gond-
nokság alá került. Ezt a 
területet is folyamatos 
fejlesztés jellemzi majd 
a következő időszakban. 

Szintén ide tartozik a Zöld Pardon és a Rio szórakozóhelyek köz-
terület-használat engedélyéről szóló testületi határozat, melynek 
értelmében a két szórakozóhelynek tavasztól új helyszínt kell ta-
lálnia a további működéshez.

Újbuda Önkormányzatának összefoglalója a búcsúzó 2011-es évről
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Több mint hatvanan tették le az állampolgári esküt
A honosítási procedúra eddig akár évekig is elhúzódhatott, mára azonban sok tekintetben ja-
vult a helyzet. A kormányváltás óta a parlament nemcsak a kettős állampolgárságot szavazta 
meg, de az egyszerűsített honosítási törvényt is hatályba léptette, amely a határon túli ma-
gyarok számára jelentősen megkönnyíti az állampolgárság megszerzését. A legutóbbi kerü-
leti eskütételen Tőkés László budapesti kabinetvezetője, Nemes Csaba mondott beszédet, aki 
szintén a változásokat üdvözölte.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium politi-
kai főtanácsadójaként is tevékenykedő Nemes Csaba 
elmondta, a kettős állampolgárság megszavazása és 
a honosítási egyszerűsítés olyan gesztusok a nemzeti 
kormány részéről, melyek biztonságérzetet nyújtanak 
az igénylők számára. Az új jogszabály – az eddigiek-
től eltérően – a határon túli magyaroknak nem szabja 
feltételként a bejelentett magyarországi lakóhelyet, a 
lakhatási és megélhetési igazolást, valamint az alkot-
mányos alapismeretek vizsgát, az ügyintézés határideje 
pedig akár három hónapra is lecsökkenhet. Az Európai 
Parlament alelnöki posztját betöltő Tőkés László kabinetvezetője azért is látogatott el Újbudára, mert 
a kerületben különösen nagy számban érkeznek igénylések határon túli magyaroktól. Ezt jelzi az is, 
hogy az idén esküt tettek száma meg fogja haladni az ezer főt. 
Nemes Csaba kijelentette, beteljesedésekkel teli adventi időszakot élünk most, amely kézzelfogható 
valósággá tesz hosszú évtizedekig magára várató ajándékokat. Beszédében azt is hangsúlyozta, azok 
a honfitársak, akik leteszik az állampolgársági esküt, még büszkébben, nemzeti szellemben gondol-
kodva tudják azt, hogy most már a szó jogi értelmében sincsenek magukra hagyatva. A kabinetvezető 
hozzátette, a kormány intézkedéssorozata nemcsak jogos státusukba helyezi vissza a karpát-meden-
cei magyar testvéreket, de kiköszörüli az előző ciklusban a kettős állampolgárságról rendezett negatív 
kimenetelű népszavazás csorbáját is.

Mindenkit szeretettel 

várunk december 17-én 

16 órától az épülendő 

Szent Adalbert – Boldog  

Zoltán templom helyén 

(Etele út 1–3.) az ad-

venti koszorú negyedik 

gyertyájának ünnepé-

lyes meggyújtásával 

egybekötött áhítatra.

Ünnepi beszédet mond 

Simicskó István, Kelen-

föld és Albertfalva or-

szággyűlési képviselője.

Adventi
gyertyagyújtás

Idén június óta Tapsi Hapsi, Vuk és a Kisvakond mosolyog az 
Ortopédiai Intézet Gyermekosztályának falairól. A mesefigu-
rákat a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatói festették fel ön-
kéntes akciójukban, hogy vidámságot csempésszenek a rideg 
kórtermekbe. A nemes gesztus iránt érzett hálától vezérelve, 
a klinika emléktáblát helyezett el az osztály folyosóján.

December 7-én Almásy László Afrika-kutató és felfedező 
emléke előtt tisztelgett Újbuda vezetősége. Tóth László 
kezdeményezésére a Bartók Béla út 29. szám alatt Balogh 
Sándor, az Afrikai–Magyar Egyesület elnöke és Kupper And-
rás alpolgármester avatták fel az örök kalandor, utazó, író 
emléktábláját.

2011 kiemelt számai

A takarékos költségvetés mellett az Önkormányzat 2011-ben az 
időskorúak támogatására 1,1 milliárd forintot költött, fejlesztési 
feladatokra, többek között útfejlesztésre, járdaépítésre, parkok és 
játszóterek építésére, illetve óvodai férőhelyek bővítésére pedig 
2,5 milliárd forintot.

Felújítási kiadásokra, vagyis többek között parkfelújításra, út-
pályák aszfaltozására, orvosi rendelők felújítására, az intézményi 
épületek felújítására 0,7 milliárd forint jutott. 2011-ben az Ön-
kormányzat 200 társasház esetében nyújtott támogatást az épü-

letek felújításához, az Öko és a Zöld panelprogramra ezen felül 
284 millió forintot költött.

Fontos érdekesség, hogy 2011-ben az Ügyfélszolgálati és Ok-
mányiroda október 31. napjáig 195 616 fő ügyfelet fogadott. Az 
elintézett ügyek száma 11 207 darabbal nőtt az előző évhez ké-
pest, ami 9,7%-os növekedést jelent.

Újbuda 2011-ben élen járt az állampolgársági eskütételek lebo-
nyolításában is, fontos társadalmi szerepet vállalva: év végéig a 
kerületben több mint ezer ember teszi le a magyar állampolgár-
sághoz szükséges esküt.

Kitekintés 2012-re

A következő évben az országos, illetve az egész Európában ta-
pasztalható gazdasági válság hatására a jelenleginél is szigorúbb, 
takarékosabb költségvetést kell készítenie az Önkormányzatnak. 
Alapvető célkitűzés azonban, hogy a hivatal által nyújtott szol-
gáltatások színvonalát a meglévő szinten kell tartani, emellett 
erős és megbízható szociális hálót kell biztosítani a nehéz hely-
zetbe jutott kerületi polgároknak. Biztosítani kell a minőségi ok-
tatás, a foglalkoztatás és az aktív időskor feltételeit a kerületben.

Bár a források szűkösek, Újbuda Önkormányzata kitart amel-
lett, hogy a kerület jövőjének biztosítására olyan fejlesztési stra-
tégiát alkosson, amely nem önkormányzati ciklusokban számol, 
hanem megvalósítható, jó és hasznos célokban.

Újbuda Önkormányzatának összefoglalója a búcsúzó 2011-es évről
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Közéleti fórum Az alábbi anyagokat a kerületi frakciók küldték, 
az újság szerkesztőségének véleményével nem 
feltétlenül egyeznek.

Tisztelt Újbudaiak!
Év vége a számvetés ideje. Mi is ezt tennénk e sorok keretében, 
de a karácsony közeledtével ezzel saját és olvasóink hangulatát is 
beárnyékolnánk. Annyi bajt és problémát látunk Újbudán, annyi 
a hiányérzetünk, hogy nem lenne méltó ezekről írni az ünnephez 
közeledve. Elkeserítő lenne írni a kerületi közélet hangulatáról, a 
be nem váltott ígéretekről, a megszorításokról, az eredmények és a 

tettek hiányáról, a sikertelenségről, hogy miként válik a sikeres és fejlődő Újbuda 
újra egy átlagos városrésszé, vagy a mindezeket leplezni akaró, krónikus visszafelé 
mutogatásról. Nem tesszük, mert most békésebb és szebb napokat szeretnénk 
mindenkinek. 

Abban bízunk, azért dolgozunk a kerületi közéletben, hogy a következő esztendő 
jobb és sikeresebb legyen mindenkinek, minden újbudai polgárnak, itt dolgozónak, 
itt élőnek. Azt szeretnénk, ha a következő év a kerületben is békésebben, 
nyugodtabban telne el, ez minden közszereplőtől nagyobb nyugalmat és több 
megértést követel. Mi erre készen állunk.

Jó hír
„Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. 
Készülj föl reá, testben és lélekben” – 
írja Márai egy helyütt. Krisztus ajándéka 
legyen idén a hit, hogy menthető a demokrácia, ha teszünk 
érte. Ám ahhoz, hogy ezt valóban el tudjuk hinni, előbb fel kell 
készülnünk az ünnepre, azaz ki kell lépniük a megszokásból. 

Hiszen annyira megszoktuk a tüntetéseket, a túlzó politikai 
szólamokat, hogy már az új, világméretű mozgalmakra sem 
figyelünk. Pedig érdemes lenne. New Yorkban (épp a Kerület 
Napján, 11. hó 11-én) kitört a világforradalom. Az Occupy 
Wall Street mozgalom mögött álló tízezrek többé nem kívánnak 
elszenvedői lenni telhetetlen bankárok és az általuk zsebre 
rakott politikusok döntéseinek. Mi vagyunk a 99%! – mondják. 
Az a 99%, amely az 1%-nyi elit mohóságától és felelőtlen 
döntéseitől szenved. 

A karácsony persze a megbocsátás ünnepe is. Megbocsátható, 
ha egy hajléktalan alkoholistává, egy bürokrata merevvé válik, 
vagy esetleg egy felsővezető teljesen elveszíti a kapcsolatot a 
99% valóságával. Ám a közöny és a kielégíthetetlen mohóság, 
amellyel a gazdasági-politikai elit a világot a válságba 
kormányozta, nem megbocsátás kérdése. Nem halogatható 
tovább a változás. 

S bár az USA-ban nincs parlamenti képviselete a demok-
ratikus jogaikat követelő „forradalmároknak”, a jó hír az, 
hogy Magyarországon már másfél éve van. Úgy hívják, hogy 
Lehet Más a Politika! Boldog karácsonyt, csendes forradal-
márok! 

Gajárszki Áron
frakcióvezető

blog: delbudamaskepp.blog.hu

Az ünnepek közeledtével mindannyian 
igyekszünk megajándékozni, meglepni 
szeretteinket. A készülődés során 
azonban nem szabad megfeledkeznünk 
azokról, akik rossz körülmények 
között élve, képtelenek gyermekeik 
vágyait teljesíteni, vagy megvásárolni a 
tanuláshoz, fejlődéshez elengedhetetlen 
dolgokat. A XI. kerületi Fidesz ezért 
idén az ajándékozás örömével igyekezett 
meglepni tagjait: gyűjtést, összefogást 
szerveztünk egy nehéz helyzetben, 

példás kitartással élő család gyermeke számára. A tizenkét éves fiú – 
kiemelkedő zenei tehetsége révén – a Tálentum iskolában tanul, jól 
és szorgalmasan. Fejlődéséhez, adottságainak kibontakoztatásához 
azonban szüksége van egy hangszerre, egy nagybőgőre, amit családja 
nem tud megvásárolni. Csoportunk számos tagja ezer-ezer forint 
adománnyal járult hozzá a különleges karácsonyi meglepetéshez. A 
gyűjtés jelenleg is tart, a szükséges összeg nagy része már együtt van, bízunk 
benne, hogy szentestére átadhatjuk az ajándékot, amely egyben elkötelezettségünk, 
összetartásunk szimbóluma is.

A XI. kerületi Fidesz boldog, békés karácsonyt, az önzetlen ajándékozás felemelő 
érzését kívánja mindenkinek!

XI. kerületi Fidesz Csoport

Karácsonyi összefogás a tehetségért!

E nyugalom és megértés szellemében 
kívánunk mindenkinek boldog, békés 
karácsonyt és sikeres, az ideinél 
sikeresebb új esztendőt. 
Végezetül engedjék meg, hogy 
idén is meghívjuk Önöket az MSZP 
hagyományos Mindenki Karácsonya 
rendezvényére, ahol ruhaosztással, 
gyermekjátékokkal várunk mindenkit 
december 17-én 9–13 óra között a 
kerületi székházunkba (Mérnök utca 
40.).

MSZP Újbudai Szervezete, 
önkormányzati és országgyűlési képviselői
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A szeretet ereje
A közelgő karácsony a hívők számára Jézus 
Krisztus világrajövetele, de a nem hívők is 
a szeretet ünnepeként tartják számon. Talán 
egyik, ha nem a legfontosabb ünnepünk, amikor 
félreteszünk ellenségeskedést, gondot és átjár 
bennünket a kegyelem. Mi, kereszténydemokraták 
hiszünk a szeretet és az összefogás erejében. 
Erre idén is szép példákat láthattunk, gondoljunk 
csak a vörösiszap-katasztrófa utáni nemzeti összefogásra. 
Kerületünkben is megtaláljuk ékes bizonyítékát ennek az 
erőnek.

A Rétvári Bence országgyűlési képviselő által kezdemé-
nyezett őszi jótékonysági akciónk, mely Arló nagyközség 
hátrányos helyzetű családjai számára indult, lassan véget ér. 
A kerületi családoknak, valamennyi adományozónak hálás 
köszönetünket fejezzük ki az akcióban való részvételért.

A Szent Ferenc Kisnővérei szerzetes közösség 5 kisbusznyi 
adományt szállított el és osztott szét, sok arlói családnak 
és gyermeknek tudtunk így karácsonyra örömet szerezni. 
Rengeteg ruhanemű, játék, könyv, háztartási cikk, tartós 
élelmiszer talált gazdára. A gyógynövények jótékonysági 
vásárán mintegy százezer forint gyűlt össze, amit szintén 
átadtunk az Elfogadlak Alapítvány számára. Külön 
köszönetet szeretnénk mondani az Ádám Jenő és a Gárdonyi 
Géza Általános Iskolának, amely szintén bekapcsolódott az 
adománygyűjtésbe. Ismét megtapasztaltuk a szentimrevárosi 
emberek szeretetét és összefogását, viszonzásképp az arlói 
gyerekek csillogó szemét kapják a nagylelkű adakozók.
Hiszünk a szeretet és az összefogás erejében, és erre 
támaszkodhatunk a jövő esztendőben is. 
És az Ige testté lett. (Jn 1,14)
Engedjék meg, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt minden 
tagja és vezetősége nevében minden kedves olvasónak áldott, 
békés, kegyelmekben gazdag karácsonyt kívánjunk!

 KDNP-frakció

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 óráig. 
Gazdagréti Közösségi Ház (Törökugrató u. 8.)
BUDAI MIKLÓS (MSZP) önk. képv.
Január második csütörtökén 17 órától.
Napraforgó Óvoda (Bikszádi út 57–59.)
CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ) önk. képv.
Egyeztetés: 06/20/597-5600, 
csernus.laszlo@fidesz.hu
DÚRÓ DÓRA (JOBBIK) ogy. képv.
Január 4-én 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 óráig.
Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 
45–47.)
FARKASNÉ DR. KÉRI KATALIN (MSZP) 
önkormányzati képviselő
Egyeztetés telefon: 06/30/941-5336, 204-2805
GAJÁRSZKI ÁRON (LMP) önk. képv.
December 13-án 14–16 óráig 
az önkormányzati képviselői irodában. 

(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.
Január 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
Január 1-jén 17 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) 
országgyűlési képviselő, alpolgármester
Egyeztetés: 372-4620

LUDÁNYI ATTILA (FIDESZ) önk. képv.
Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján: 
06/20/475-0130, 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 hétfő 17–18 óráig.
Domokos Pál Péter Ált. Isk., Sopron út 50.
n.antal.aniko@ujbuda.hu
NOVÁK ELŐD (JOBBIK) ogy. képv.
December 21-én 17 órától. Villányi út 20/A. 
Egyeztetés: 06/70/420-7715
DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ–KDNP) 
ogy. képv.
Minden hónap első és harmadik csütörtökén
17–18 óráig. Karinthy F. út 9. (KDNP-iroda)
Bejelentkezés hétköznap du.: 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. félemelet 3.
Bejelentkezés: 06/20/ 200-0781
SZABÓ ANDRÁS (FIDESZ) önk. képv.
Időpont-egyeztetés: 06/30/321-2408
SZABÓ GÁBOR (JOBBIK) ogy. képv.
December 22-én 17 órától. Villányi út 20/A.
Bejelentkezés: 06/70/611-1555
SZABÓ GYÖRGY (JOBBIK) főv. önk. képv.
Január 9-én 17 órától. Villányi út 20/A.
Egyeztetés: szabo.gyorgy@jobbik.hu
SZABÓ VILMOS (MSZP) ogy. képv.
Január utolsó keddjén 17 órakor.
Bartók Béla út 19.
SZANISZLÓ KRISZTIÁN (FIDESZ) önk. képv.
Minden hó 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.
Január első csütörtökén 16.30–17.30 óráig. 
Keveháza utcai Óvoda (Keveháza u. 4.)
VERESNÉ KRAJCÁR IZABELLA (MSZP) 
önkormányzati képviselő
Január 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

Karácsonyi gondolatok
Az emberiségnek talán sosem volt annyira 
szüksége a csodára, mint éppen a 21. század 
értékválságában tántorgó társadalmainak. Sokan 
úgy gondolják, hogy nincs erkölcsi kapaszkodó 
a ránk törő válságokkal szemben, noha elég 
lenne Jézus tanításait követni. Először nézzük 
azt, ami közismert! Az evangéliumok röviden és 
egyszerűen írják le Jézus születésének történetét. 
Az angyalok éjnek idején hírt hoznak a pásztoroknak, 
megszületett Betlehem városában egy gyermek, az Üdvözítő. 
Ők egymást biztatva elindulnak, hogy lássák mindazt, amit 
megtudtak az angyali jelenés során, és lássák a Megváltót. 
A köztudott események mögé nézve, felfedezhetjük az isteni 
szeretet titokzatos világát. A mennyei Atya elküldi Fiát 
emberi világunkba, hogy megtapasztaljuk, velünk az Isten. 
A betlehemi gyermekben a hit erejével nézve felismerhetjük 
Megváltónkat és Üdvözítőnket. A gyermek hozza el számunkra 
a békességet, a boldogságot, és reményt gyújt mindannyiunk 
szívében. Az általa hozott békesség és szeretet nélkül nincs 
megbékélés sem. A kis Jézus szeretetét nem tudja helyettesíteni 
semmi. Korunk legnagyobb tragédiája, hogy Isten helyébe 
bálványok egész sorát tettük. Mindenféle látványos dolgokkal 
és ajándékokkal próbáljuk helyettesíteni a szeretetet. Pedig 
Isten – aki maga a szeretet – nem helyettesíthető. A karácsony 
ünnepének misztériuma emelkedettebb lelki állapotba helyez 
minket. Ilyenkor először elcsendesedve nézzünk önmagunkba, 
majd önzetlen közeledéssel és szeretettel forduljunk a másik 
ember felé. Az erkölcsi értékeket háttérbe szorító fogyasztói 
társadalom csődje nyilvánvaló. A társadalmi problémákra, a 
mesterségesen előidézett pénzügyi és szociális válságokra, a 
profit helyett csak egy ember központú megközelítés adhat 
megnyugtató és végleges választ.

„Ezért mondom nektek, ne aggódjatok megélhetésetek miatt, 
hogy mit esztek, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. A 
lélek több mint az eledel, s a test több mint a ruha.” (Lukács 
evangéliuma 12:22-25)

Áldott, Békés Ünnepeket Kívánok!
Vajda Miklós, a XI. kerületi Jobbik alelnöke
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Oktatás

A projektet végigkísérő önkormányzati képviselő, Gyorgyevics 
Miklós elmondta, a ’60-as években épült játszóteret 2003-ban 
ugyan EU-szabványos játékokkal szerelték fel, komolyabb fel-
újítást azonban még soha sem végeztek a téren. A több mint 9000 

nm-es játszótér területrendezési 
munkálatai során új hintákat és 
padokat helyeztek el, megújult 
a homokozó, növelték a zöld 
felületeket, a modern kertépí-
tészeti trendeknek megfelelően 
pedig kavicsos utcácskákat, fü-
ves dombokat alakítottak ki a 
kivitelezők. Gyorgyevics Miklós 
elmondása szerint a húszmilliós 
beruházás is azt jelzi, az Önkor-
mányzat még a nehéz időkben is 
képes forrásokat elkülöníteni a 
parkok, játszóterek rendbetéte-
lére. A játszótér tavasszal nyeri 
majd el valódi szépségét, mikor 
a kizöldült parkban a gyerekek 
igazi játékparadicsomban érez-
hetik magukat, az idősek pedig 
az új és a nosztalgiából megha-
gyott régi piros padokon pihen-
hetnek meg.

Van egy díj, amelyet valószínűleg nagyon sokan kiérdemel-
nének tehetségükért és kitartó munkájukért. Egy díj, amelyet 
azért hoztak létre, hogy megőrizzék a magyar értelmiség ered-
ményeit, és hogy ezzel is erősítsék a hazai tudományos, művé-
szeti és kulturális munkák fejlődését. Ez a díj a Prima 
Primissima, amelyet iskola még soha nem nyert el. 
Mindeddig. Ugyanis a december 2-án lezajlott 
gálán az oktatás és köznevelés kategóriában 
a százéves jubileumát ünneplő Weiner Leó 
Zeneiskola és Szakközépiskolát hirdették 
ki nyertesnek.

– Amikor meghallottam, hogy bennün-
ket szólítanak a színpadra, azt hittem, 
fel sem tudok állni a székből. Először 
végigfutott rajtam egy nagyon kellemes 
borzongás, aztán erőt vettem magamon, 
kimentem, és átvettem a díjat. Az elis-
merés most a fenyőfa alá került, mert ez 
életünk eddigi legszebb karácsonyi ajándé-
ka – meséli Mészáros Lászlóné, az intézmény 
igazgatója. – Számunkra már az is nagy meg-
lepetés volt, hogy egyáltalán Primaként jelöltek 
minket. Arra is büszkék voltunk, hogy olyan nevekkel 
együtt terjesztettek fel az elismerésre, mint Csermely Péter és 
Szőnyi Erzsébet, akiknek a szakmaisága megkérdőjelezhetet-
len. Így tényleg meglepetésként ért mindahányunkat, amikor 

Megújult a Baranyai téri játszótér
Az Október Huszonharmadika utca mögötti Baranyai tér a zsú-
folt városközponthoz közel helyezkedik el, mégis elszeparált, 
csendes lakókörnyezetet biztosít az ott élőknek. Valószínűleg 
ezért is olyan közkedvelt a tér legnagyobb játszótere, amelyet 
most Újbuda Önkormányzata teljes egészében felújított.

ÚJBUDAI KARÁCSONYI RANDEVÚ 2011.

Az Újbudai Karácsonyi Vásár 
2011. november 27-én megnyitott, 

melyre továbbra is várjuk Önt, 
és Szeretteit december 24-éig Allee melletti 

sétálóutcában, a Kőrössy J. utcában.
 

Ezúton kíván Mindenkinek Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt 

a BUDA-HOLD Kft!

A legszebb karácsonyi ajándék

Prima Primissima Díjat 
kapott a Weiner
A Weiner Leó Zeneiskola és Szakközépiskolában már a ka-
rácsonyt ünneplik. A növendékek koncerttel mutatják be 
egykori tanáraiknak, milyen sokat fejlődtek. A fenyőfa pe-
dig az intézmény életének egyik legszebb ajándékát rejti. 
Olyan elismerést, amelyet iskola még nem kapott: a Prima 
Primissima Díjat.

az iskolánkat kiáltották ki a Legjobbnak a Legjobbak között. 
Persze nem a szerencsén múlott, hogy az intézményt hirdették 
ki Primissimának, mivel az iskola közel egy évszázada ontja 
magából a tehetségesebbnél tehetségesebb diákokat. – Mi soha 

nem arra törekedtünk, hogy nagy és látványos cseleke-
deteket vigyünk véghez. Nekem az az ars poeticám, 

hogy az apró lépések sorozata sokkal messzebb-
re visz, mint egy-egy látványosabb, nagyobb 

ugrás. Azt hiszem, ez a több évtizedes kitar-
tó munka, amelyet a kollégáimmal együtt 
végzünk, hozta magával ezt az eredményt. 
Ami persze nem valósulhatott volna meg 
a gyerekek tehetsége, a szülők elszánt-
sága, a tantestület nagyszerű összetétele 
és nem utolsósorban a fenntartó anyagi 
támogatása nélkül. Így ez az elismerés 
nekik is szól – mondja az igazgatónő. 

A díj nemcsak a rangja, hanem a velejáró 
anyagi elismerés miatt is sokat jelent a Wei-

ner számára, hiszen a kategóriák nyertesei 
egyenként 50 ezer eurót vihetnek haza. – Mi ter-

mészetesen a gyerekekre szeretnénk fordítani ezt a 
pénzt, hisz mi értük vagyunk, az ő munkájukat szeret-

nénk megkönnyíteni. Így aztán hangszert veszünk belőle, mert 
abból sosem elég.

K.A.

Elhunyt dr. Poór Csaba háziorvos
Pedagógus szülők gyermekeként 1939-ben, a felvidéki Szencen 
született. Családját a II. világháború végén kitelepítették, Rá-
koscsabán találtak új otthonra. 1964-ben avatták orvosdoktorrá 
a Budapesti Orvostudományi Egyetemen. Akadémiai gyakor-
nokként a Tétényi úti Kórházban kezdte meg orvosi pályáját. 
Belgyógyász szakorvosi képesítés megszerzése után a Bartók 
Béla úti háziorvosi rendelőben dolgozott. Az elsők között szer-
zett családorvosi képesítést is. Kiváló orvos és kolléga, példás 
családapa volt.

46 évi orvosi tevékenységét megromlott egészségi állapota mi-
att kényszerült befejezni. Betegei további gondozását, kezelését 
a vele közös rendelőben dolgozó családorvos fiának adta át. Alig 
egy évvel később, 2011. december 3-án váratlanul hunyt el.
Megrendült családja, betegei, kollégái emlékezetében tovább él. 

Szenc, 1939. 08. 14.–Budapest, 2011. 12. 03.



Esélyegyenlőség

Jobb velünk a világ!
Közel ötezer ember, több mint hatmillió forint bevétel, fergeteges hangulat, közös éneklés – ez a 2011. november 13-án, 
a Budapest Sportarénában megrendezett Jobb velünk a világ! jótékonysági koncert mérlege. Igazi összefogásnak lehet-
tünk tanúi, mivel támogatói szövetség alakult a lakóotthon felépítésében részt vevő vállalatok között. A befolyt összeggel 
és jelentős támogatói hozzájárulással összegyűlt a megépíteni kívánt ház költségeinek közel fele, így 2012 tavaszán meg-
indulhat az építkezés. Az esten fellépett Hobo és Bandája, az Ismerős Arcok, a Misztrál, Krizbai Teca, valamint a szervező 
Nemadomfel együttes. Az eseményt Újbuda Önkormányzata 200 jegy vásárlásával támogatta, amelyet a kerületi rászo-
ruló családok kaptak meg. 

A Jobb velünk a világ! koncert egyik célja, hogy felhívja a figyel-
met a fogyatékosok számára kialakított lakóotthonok fontosságá-
ra. A sérült emberek többsége ugyanis tömegintézményekben, a 
társadalomtól elzártan él, sokszor a városoktól távol, külterüle-
teken lévő, elavult, régi épületekben. A cél az, hogy az intézeti 
lakókat a társadalomba integrált kisközösségekbe helyezzék el.

A tavalyi és az idei jótékonysági esemény bevételéből egy kü-
lönleges, passzívház-technológiával megvalósuló lakóotthon fog 
felépülni Óbudán, mely sérült fiatalok számára nyújt majd ott-
hont. Ez lesz Magyarország első passzívházként működő közin-
tézménye. 

Újbuda Önkormányzata egy közösségi otthon felépítésére al-
kalmas telek felajánlásával segít. Így a XI. kerületben olyan kö-
zösségi otthon épül majd, amelyben sérült emberek, vagy sérült 
embereket nevelő családok élnek, hogy a mindennapok során se-
gíteni tudják egymást a napi szintű élethelyzetek megoldásában.

A Jobb velünk a világ! koncertet Schmitt Pál nyitotta meg. A 
köztársasági elnök az Újbuda TV-nek adott exkluzív interjújában 
kiemelte: szeretettel, az összefogás erejével, empátiával kell a 
sérült emberek felé fordulni. – Gratulálok, ha Újbudán belekez-
denek az otthon építésébe, mert nem lesz könnyű – mondta a 
köztársasági elnök, majd üzenetként a XI. kerület lakóinak, pol-
gárainak, vezetőinek hangsúlyozta: „Ahol akarat van, ott út is 
van”.

Sólyom László szerint igazi társadalmi összefogássá alakult az 
idei Jobb velünk a világ! rendezvény. Ez évben Óbuda, illetve 
Újbuda mellé hét önkormányzat, valamint a főváros is csatlako-

zott, és jegyvásárlással, pénzadománnyal támogatták a kezdemé-
nyezést. – Óriási segítséget nyújt a két nagy kerület, azzal, hogy 
telkeket biztosítanak az otthonok létrehozásához. Gratulálok a 
testületeknek és a polgármestereknek – mondta a volt köztársa-
sági elnök, majd kiemelte: a „nem adom fel” lelkületre ma min-
denkinek szüksége van hazánkban.

A Tondach Magyarország Zrt. és a Rockwool annyira fontos-
nak tartja az ilyen és ehhez hasonló civil kezdeményezések párt-
fogását, hogy „Egymásra építve” elnevezéssel szövetséget ala-
kított, melynek célja, hogy közös akarattal a későbbiekben más, 
ingatlanfejlesztéssel, építéssel együtt járó projektet is támogatni 
tudjon. A Jobb velünk a világ! rendezvényről készült összefogla-
lót, az exkluzív interjúkat december 28-án 18 órától tekinthetik 
meg az Újbuda TV-ben.

Baráth Andrea

IPTV-előfizetés ajánlatunk 2011. november 2-tól visszavonásig érvényes új lakossági T-Home IPTV-előfizetők részére, 1 vagy 2 év hűségvállalás esetén. Az ajánlat részét képező 7 Videótéka film 2012. január 
13-ig tekinthető meg. A tájékoztatás nem teljes körû, szolgáltatási terület, telepíthetőség, szerződéskötési feltételek, a kedvezményrendszer igénybevételi feltételei: 1412, www.t-home.hu, T-Pontokban, 
T-Partner üzletek, illetve a Magyar Telekom műszerészeinél.

Moziélmény otthon – egy gombnyomásra
Mindenkinek vannak kedvenc filmjei, és mindenki szereti a jó filmeket. A T-Home ajánlatának köszönhetően most mindössze egyetlen gombnyomással varázsol-
hatsz otthonodba hamisítatlan moziélményt. Ha most rendelsz T-Home IPTV-t hűségidő vállalásával, előfizetésed részeként Videotékánk több száz filmje közül 7 
sikermozit (Az Alkonyat sorozat részei: Alkonyat, Újhold, Napfogyatkozás, A király beszéde, Férfit látok álmaidban, Step Up3, Arthur és a Villangók) kapsz tőlünk.

www.t-home.hu

Új 
előfizetésedhez 

7 sikerfilm 
jár

Interaktív IPTV előfizetéseddel  

több száz film
közül kölcsönözhetsz
a T-Home videótékájából.

T-home_Karacsony2011_UjBuda_IPTV-VIDEOTEKA_210x144mm_v1.indd   1 11/21/11   3:59 PM

Centenárium az iskolában
A 100 éves Domokos Pál Péter Általános Iskola az évforduló 
alkalmából adventi koncertet és jótékonysági vásárt rendezett 
a szülők, a régi diákok, a nyugdíjas kollégák, az egykori igaz-
gatók családtagjai és a meghívott vendégek részére. Az estet 
megtisztelte jelenlétével Nagyné Antal  Anikó képviselő, va-
lamint Musits Antal esperes is. A meghitt hangulatú műsorban 
a közelgő karácsonyt megidéző énekek, versek hangoztak el, 
meglepetésként pedig a tantestület alkalmi kórusa lépett fel. 



Sport

14 millió forint diáksportra
Újbuda Önkormányzata, valamint az Újbuda Sportjáért Nonpro-
fit Kft. december 9-én jelentette be, hogy összesen 14 millió fo-
rinttal támogatja a kerületi diáksportot. Hoffmann Tamás polgár-
mester elmondta, a céljuk az, hogy az intézményeken keresztül 
ösztönözzék sportolásra az általános és középiskolás korosztályt.

A pénzt összesen 25 iskola között osztották szét a sportesemé-
nyeken, versenyeken és diákolimpián való részvételtől és ered-
ményességtől függően. A támogatás célja a diáksport körülmé-
nyeinek javítása, valamint a tanulók mozgásra, sportolásra való 
ösztönözése. Újbuda Önkormányzata az elkövetkezendő évek-
ben is ki akarja osztani a támogatást, amire az elmúlt időszakban 
nem volt példa. Az önkormányzati vezetés azonban főbb céljai 
közé emelte a tömeg- és diáksport felkarolását.

Mikulás-barlangtúra
Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. a Budai XI. SE természet-
járó szakosztályával karöltve a Pálvölgyi cseppkőbarlangban 
és környékén rendezte meg Mikulás-napi túráját. Az immár 
hagyománnyá váló eseményen a kerület iskolái, a sportegye-
sületek és az újbudai természetjáró szakbizottságok is részt 
vettek. Az eseményt Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere 
nyitotta meg.

A barlangban a gyermekek karácsonyi dalokat énekeltek, kis-
vártatva pedig a Mikulás is megjelent, aki szaloncukrot oszto-
gatott a kicsiknek. A felszínen a várakozók tábortüzek mellett 
melegedhettek, és szalonnát süthettek. A hideg és esős idő elle-
nére a rendezvény vidám, családias hangulatban zajlott.

FELNŐTT HÁZIORVOSOK

2011. december 24-én, 25-én, 26-án és december 31-én, 2012. január 1-jén
a gyermek háziorvosok és a Védőnői szolgálat nem fogadnak betegeket.

Ezeken a napokon illetve sürgős esetben folyamatosan (24 órában) a Főnix S.O.S Zrt biztosítja egészségügyi 
alapellátási feladatokat a Budai központi házi gyermekorvosi ügyeleten. 

Elérhetőségük: Ambulancián történő ellátásra: Budai Gyermekkórházban, II. kerület Bólyai u. 5-9. szám 
“A” épület 2. emelet alatti ügyeleten. Telefonon történő bejelentkezés esetén telefonszámuk: 212-5979.

HÁZI GYERMEKORVOSOK ÉS A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 

2011. december 24-én, 25-én, 26-án és december 31-én, 2012. január 1-jén
a felnőtt háziorvosok nem fogadnak betegeket.

Ezeken a napokon illetve sürgős esetben folyamatosan (24 órában) a Főnix S.O.S Zrt biztosítja a sürgősségi felnőtt 
háziorvosi ellátást a 1115 Budapest Tétényi út 12-16. szám alatti ügyleti telephelyen. Ambulancián történő ellátás, 

illetve telefonon történő bejelentés esetén helyszíni ellátás. Telefon: 203-3615.

Tisztelt betegeink!
Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a

SZAKRENDELŐ
2011. december 24-én, 25-én, 26-án és december 31-én, 

2012. január 1-jén a szakrendelő zárva van,
a járóbeteg szakellátás nem fogad betegeket.

Ezeken a napokon illetve sürgős esetben folyamatosan (24 órában) a Főnix S.O.S Zrt biztosítja a sürgősségi felnőtt 
háziorvosi ellátást a 1115 Budapest Tétényi út 12-16. szám alatti ügyleti telephelyen. Ambulancián történő ellátás, 

illetve telefonon történő bejelentés esetén helyszíni ellátás. Telefon: 203-3615.

A Gyógyír XI. Újbudai Egészségügyi Szolgáltató minden kedves betegének 
boldog karácsonyi ünnepet és jó egészséget kíván az új esztendőben!

Speed badminton Kupa
Rangos nemzetközi sporteseménynek adott otthont a kerület. A 
Magyar Gyorstollaslabda Bajnokság negyedik nemzetközi for-
dulóját december 3-án, szombaton rendezték meg a Gabányi 
László sportcsarnokban. A verseny nyitányaként Hoffmann Ta-
más mondott beszédet. A hétvégén a résztvevők junior és szenior 
kategóriában, 18 és 40 év között, egyéniben és párosban egyaránt 
összemérhették ügyességüket.

A gyorstollaslabda, más néven speed badminton fiatal és már 
népszerű sportág, az egyszerű szabályai teszik különösen vonzó-
vá az élsportolók és a hobbijátékosok körében.

A játéktér két 5,5 x 5,5 méteres négyzetből áll, amelyek között 
12,8 méter távolság van. Saját négyzetünket kell megvédenünk, 
hogy a labda ne eshessen bele! Az adogató személye 3 ponton-
ként változik, egy játszma 16 pontig tart, minden adogatás szá-
mít, és minimum kettővel kell nyerni!

Lényegében bárhol játszhatjuk, ha elég szabad hely áll rendel-
kezésünkre. A szél sem jelenthet többé gondot: csak egy úgy-
nevezett „szélgyűrűt” kell a labda fejére illeszteni – de szélálló 
labdát is használhatunk.

Részvételi rekord az óvodás 
sportversenyen

Mikulás-napi óvodás sportversenyt rendeztek a Gabányi László 
sportcsarnokban. A hagyományosan évente megszervezett ese-
ményre idén jelentkeztek a legtöbben: 13 intézmény jelezte rész-
vételét a megmérettetésre. A helyszínről egy játékos sem távozott 
üres kézzel, mindenki nyert valamit, hiszen Hoffmann Tamás 
polgármester a szervezőkkel együtt csokimikulásokat és sport-
szereket adott át az óvodásoknak. A versenyszámokat a szerve-
zők a kicsik ízlésének és korának megfelelően válogatták össze. 



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, tel-
kes, 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.
XI. KER., Somogyi úton, 1 szobás, jó állapotú, gázkonvek-
toros garzon kocsibeállóval sürgősen eladó. Irányár: 9,9 M, 
06/30/324-1985.
INGATLANOKAT keresünk készpénzes ügyfeleinknek ré-
szére a XI. kerületben 06/20/776-6595.

BéRLEMény

KIADÓ lakásokat, házakat keresünk! Albérletpont a bérbe-
adás szakértője! 351-9578.
ÜZLETHELYISÉG kiadó a körtéren, 21 nm-es. 06/30/262-6173.

gARáZS

SASHEGY aljában egyedi garázs kiadó, 15 ezer Ft/hó. Tel.: 
06/20/430-7785.
KIADÓ teremgarázs hely a Váli utcában. +36/30/228-9393.

OKTATáS

ANGOLTANÁR nyelvvizsgára, érettségire felkészít, körtér-
nél. 386-2382, 06/20/546-8963.
DAJKA-, gyermekfelügyelő-, gyógypedagógiai asszisztens 
képzés. Kasza Képző. Tel.: 276-5918. Ny: 01006404
MATEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóztatást vál-
lal valamennyi korosztálynak. 06/30/479-7247.
JÓGAÓRÁK péntekenként 16–17.30-ig Kelenvölgyben. 
Tel.: 06/30/274-2551.

VíZ, gáZ, VILLAny, FűTéS

VILLANYSZERELÉS azonnal hibaelhárítástól a teljes fel-
újításig. Petrás József mester. ELMŰ-minősített! 246-9021, 
06/20/934-4664.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS azonnal! XI. kerületi gyorsszol-
gálat. 228-6193, 06/30/921-0948.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XI. kerületi gyorsszolgálat. 
Csatornák, lefolyók gépi tisztítása, falbontás nélkül azonnal, 
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 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 kere-
sése-javítása, duguláselhárítás, WC-k, csapok cseréje. Kerti 
csap cseréje ásással. 06/30/914-3588.
FÉG-GÁZKÉSZÜLÉKEK! Cirkók, gázbojlerek, konvek-
torok 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-, köz-
pontifűtés-szerelés. Ázások, csőtörések megszüntetése. Tel.: 
402-4330, 06/20/491-5089.
VILLANYSZERELÉS, bojlerek. 310-4018, 06/20/915-2678.
VILLANY-, vízszerelés hétvégén is. Elektromos cserép-
kályhák javítása, ELMŰ-s ügyintézés. www.jozefmester.hu 
06/70/235-6644.

VÍZ-FŰTÉS SZERELÉS gyorsszolgálat, csőrepedés mű-
szeres keresése, javítása, duguláselhárítás, kamerás csatorna-
vizsgálat. 06/30/914-3588.
VILLANYSZERELŐ, XI. ker. 06/30/947-6036. Pálfi Zoltán.
VÍZSZERELÉS nonstop, mosdók csapok cseréje, mosógé-
pek bekötése! Vízóraszerelés! 06/30/954-9554.

 LAKáSSZERVIZ  

LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, mázolást, tapétázást 
ingyenes takarítással, parkettalerakást, parkettacsiszolást, 
parkettajavítást, víz-, gáz-, gipszkartonszerelést, csempézést, 
villanyszerelést, kőműves-, asztalosmunkát vállal garanciá-
val 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
TETŐTŐL a pincéig! Lakás-, ház-, irodafelújítás minden 
szakmában. Magyar megbízható szakemberekkel, ingyenes 
árajánlattal, gyors kezdéssel. 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.

SZOLgáLTATáS

TÁRSASHÁZKEZELÉST vállal kerületi kft. jogi-műszaki 
hátérrel. Tel.: 204-0765, 06/30/618-7929.
TÁRSASHÁZKEZELÉST vállalok képesítéssel, tapaszta-
lattal, referenciákkal korrekt áron. 
Tel.: 06/30/239-7072.
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, ter-
mőföld, zöldhulladék szállítása. 06/20/944-4759.
TÁRSASHÁZKEZELÉS: www.aktivhazkezelo.hu, mobil: 
06/30/990-7694.
REDŐNY, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüggöny, napel-
lenző, szúnyogháló, függönykarnis javítása, készítése. 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 gyakor-
lattal antik bútor restaurálását, készítését. Kárpitos munkával 
is. Tel.: 06/30/944-2206.
KAPU, KERÍTÉS, lépcső, rács, előtető, redőny más árnyé-
kolók, víz-villany szerelés. 06/70/278-1818.
PEDIKŰRÖS hölgy házhoz megy. 06/20/776-4656.
SZŐNYEG, padlószőnyeg, ágybetét tisztítása, portalanítása, 
atkátlanítása. 06/30/9608-018.
REDŐNY-reluxa gyártás-javítás! 370-4932.
AJTÓ-, ABLAK-, zárjavítás, asztalosmunkák. 06/70/262-8598.
SÜTŐIPARI diszkont nyílik, 1117 Budapest, Dombóvári út 
6–8. 06/20/293-1068.
BEIGLIVÁSÁR!!! 515/db Dombóvári út 6–8.

TV, AnTEnnA, SZáMíTógéP

TÉVÉJAVÍTÁS azonnal, helyszínen, garanciával. 06/20/542-3529.
TÉVÉJAVÍTÁS az Ön lakásán, előre egyeztetett időpont-
ban, garanciával! Tel.: 06/20/542-3529.
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, vírusirtás, telepítés. Ingyenes 
kiszállással. Ünnepek között is. 06/30/857-2653.
TV-, VIDEO-, DVD-javítás ingyenes kiszállással, nyugdíja-
soknak 15% kedvezmény. 06/20/414-6003.
SZÁMÍTÓGÉP szerviz 0–24h, üzembe helyezés, javítás, 
karbantartás a helyszínen magánszemélyeknek és cégeknek 
is. 06/70/656-6664. JVGTech Kft.

gyógyáSZAT

IDŐSGONDOZÁS, Szent Anna Otthonápolási Szolgálat. 
06/30/238-9003.

FOGSOROK, hidak készítése, javítása soron kívül, fog-
szabályzó, fogfehérítő. Mozgáskorlátozottakhoz házhoz 
megyünk! Fogászati háttér biztosított. Tóthné Hűvös Katalin 
fogtechnikus mester. 1013 Budapest, Krisztina krt. 51. Tel.: 
06/30/222-3016. 
FOGSOR akció karácsonyig! Alsó-felső fogsor 80 000 Ft, 
javítás 3000 Ft. Hívjon bizalommal! 06/30/935-4395. Békés 
ünnepeket kíván a MAUKS-DENTAL! 1117 Bp., Baranyai 
tér 8. fszt. 4. www.mauksdental.hu
HŐKAMERÁS mellrákszűrő vizsgálat. Daganatos betegsé-
gek kezelése RIFE, biorezonancia technológiával. Bejelent-
kezés: 06/30/9415-436.

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 min-
denféle lakberendezési 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 biza-
lommal. 06/20/530-4502, 06/70/663-9730.
MÓRICZ Zsigmond Galéria. Kiemelten magas áron vá-
sárol készpénzért antik tárgyakat, festményeket (magyar 
neves festőktől előnyben). Ezüsttárgyakat, arany ékszere-
ket, porcelánokat (Kovács Margit, Gorka Géza, Zsolnay, 
Herendi, Meisseni), becsüsök által műgyűjtők részére több 
évtizedes gyakorlattal ingyenes becslést és tanácsadást is 
vállalunk. Teljes hagyatékért első vevőként a legtöbbet fi-
zetünk. Ugyanitt törtarany és -ezüst felvásárlás, napi legma-
gasabb áron. Móricz Zsigmond körtér 16. 06/30/310-1776, 
06/1/269-2694.

 áLLáS

XI. KERÜLETI 40 lakásos épület egyedülálló férfi gond-
nokot keres ott lakással. Jelentkezni munkanapokon 8–16 
között telefonon. 204-0765.
CSALÁDOK figyelem! Ajánlunk és keresünk megbízható, 
lelkiismeretes idősgondozókat, bébiszittereket, takarítókat. 
Empátia. 06/70/380-5620.

 gOnDOZáS
CSALÁDOK figyelem! Karácsonyi segítség! Sütés-fő-
zésben, bevásárlásban, nagytakarításban, idősgondozás-
ban, gyermekfelügyeletben. Hívjon, jövünk! Empátia. 
06/70/380-5620.

TáRSKERESéS

EZ NEM INTERNET, ez valóság! Diszkrét, fényképes 
társkereső! 06/30/217-5151. StudioNagy.
MAGYARORSZÁG legnagyobb társkeresője! Társköz-
vetítés, házasságközvetítés szakértelemmel! R. Zsuzsa. 
06/30/602-0094.
NE CSAK KARÁCSONYRA, egy életre találjon társat! 
+36/70/944-3059, www.kettenszebb.hu

VEgyES

GYŰJTŐNEK: Sharp stereo rádió, Sharp stereo deck. 
310-0084.
FARKAS-SZEM. A Hadik Kávéházban Farkas Bálint 
műsora a „Nézzünk Farkas-szemet” zenés, vidám beszél-
getés, december 18-án 16 órától. Művészvendég: Bakacsi 
Béla táncdalénekes. Állandó művész közreműködő: Bá-
lint Emese ének és harmonika művész. Jegyrendelés: 
06/30/875-0221.
JIM SANDERS imádkozik a betegekért, gyógyító fesztivál 
január 7-én, szombaton 11 órakor a TIT Stúdió Egyesületben 
(Budapest XI., Zsombolyai u. 6.). Részvétel ingyenes!

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

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

VÉGRE BUDÁN is!
A TV-ből jól ismert termékek...
WS Teleshop budai mintabolt
XII.ker. Nagyenyed utca 11.
Tel: 06(70)367-8048
Nyitva: hétköznap:10-18 
hétvégén: 10-14 óráig

AKCIÓK! KEDVEZMÉNYEK! SZTÁRVENDÉGEK!

Személyessé tesszük a vásárlást!
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Ízelítő az Újbuda 60+ programokból

Decemberi adózási határidő

Pályázati felhívás

December 15., csütörtök
Az áfatörvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítő adózó adatszolgáltatást ad.
December 20., kedd
Eddig lehet nyilatkozni az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) be- és kilépésről. A határidő 
jogvesztő, ezután még igazolási kérelemmel sem módosítható a választás.
A társasági adóelőleg befizetése, havi bevallók környezetvédelmi termékdíj befizetése, 
játékadó befizetése és bevallása, a havi áfa befizetése és bevallása, a 1101-es havi 
bevallás benyújtása, fogyasztói árkiegészítés és költségvetési támogatás igénylése, az 
Európai Közösségből történő beszerzés esetén meghatározott adóalanyok 1186-os számú 
bevallásának benyújtása, ideértve a más tagállamból személygépkocsinak nem minősülő 
új közlekedési eszköz beszerzését is.
A kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű társaságiadó-alanynak és a külföldi 
vállalkozónak a társasági adó előlegét az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell 
egészítenie, ha az adóévet megelőző évben az árbevétele (nem egész évi működés esetén 
évesített összeg) nem haladta meg az 50 millió forintot. A társasági adó kiegészítésére 
kötelezett vállalkozónak az iparűzési adóelőleg tekintetében is van feltöltési 
kötelezettsége ugyanazokkal a szabályokkal.
December 31. (szombat) helyett január 2., hétfő 
Az adóévet megelőzően december 31-éig lehet önkéntes választásról változás 
bejelentőlapot benyújtani az áfakört érintő ki- vagy belépésről, illetve az alanyi 
mentesség választásáról, a könyvvezetési kötelezettség megváltozásáról. Az áfakört 
érintő egyéb választásairól is eddig tehet az adózó bejelentést, ilyen lehet pl. az ingatlan 
bérbeadási tevékenységre áfa fizető státus (és levonási jog gyakorlásának) választása.

NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

Pályázat tárgya: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (továbbiakban: 
„Önkormányzat”) nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában 
álló, a Budapesti 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 (cím: 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 az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi 
Osztályán a 372-3410, az Idősügyi és esélyegyenlőségi referens 3723-563, valamint 
a Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán a 3811-309 
telefonszámon kapható.

KEDVES ÉRDEKLŐDŐ!
PROGRAMJAINKRÓL BŐVEBB INFORMÁCIÓT KERESSEN AZ 
ÚJBUDA 60+ PROGRAMKÖZPONTBAN (ZSOMBOLYAI UTCA 6., 
TIT ÉPÜLETE, NYITVA TARTÁS: 9–14 ÓRÁIG, TELEFONSZÁM: 
3724-636).
December 14. 16–18 óráig, 60+ Portré Pódium: 
beszélgetés Szakonyi Károly drámaíróval. Albertfalvi 
Közösségi Ház, Gyékényes u. 45–47., AKH
December 15. és 22. 7–13 óráig, piac: őstermelők árulják 
terményeiket. Kardhegy u. 4., a közösségi ház mellett
December 16. 15 órakor, karácsonyi díszek készítése. IV. sz. 
INO, Kisújszállás u. 10.
December 16. 17 órakor, szépkorúak karácsonya! 
Közreműködők: Földi Melinda operaénekes, a Tarka Színpad 
művészei, a Cavinton Néptáncegyüttes tagjai. Őrmezei 
Közösségi Ház, Cirmos u. 8., ŐKH
December 17., 13.30 órakor, a Gazdagréti Civilek 
karácsonyi műsora: játékok, vetélkedők és ételkóstoló. 
Gazdagréti Közösségi Ház, Törökugrató utca 9.
December 17. 10.30 órakor, múzeumlátogatás: 
Rádió-Televízió Múzeumába. Találkozás a Kálvin téri 
metrókijáratnál.
December 18. és 25. 8–9 óráig, Római Katolikus Szentmise 
a Kelenföldi Szent Gellért-plébánia felügyelete mellett. ŐKH
December 19. 17–18.30 óráig, a Bükköny utcai óvodások 
műsora és az AKH Opera-és Dalstúdió ünnepi koncertje az 
idősek karácsonya alkalmából. AKH
December 19. 16–19 óráig, a Rét Nyugdíjasklub karácsonyi 
klubdélutánja a Szivárvány óvodások műsorával. VI. sz. INO, 
Gazdagréti tér 1.

December 20. 15 órakor, jászolkészítés Kőrösi Józsefné 
vezetésével. I. sz. INO, Budafoki u. 12.
December 21. 15 órakor, előadás Csanády László 
főszerkesztő, producer vezetésével: karácsonyi történetek, 
film, zene, vers. VII. sz. INO, Bocskai út 43–45.
December 22. 14 órakor, karácsonyi hangulatra 
hangolódva! Vendég: Tornyné Makai Annamária. III. sz. INO, 
Keveháza u. 6.
December 27. 13 órakor, évbúcsúztató! A jó hangulatról 
gondoskodik: Dévai Kati és barátai. I. sz. INO
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. december 20. 10 óra
Helyszín: 60+ Programközpont
GERINCTORNA FIZIOLÓGIÁS LABDÁN
A 60+ gerinctorna helye: Lágymányosi-Bárdos Lajos 
Általános Iskola (XI., Baranyai u. 16–18.)
Kezdő csoport: 2012. január 26-ától, csütörtökönként 
15.30–16.30 óráig
Jelentkezni lehet: 2012. január 16–20. között az Újbuda 
60+ programközpontban, vagy a 372-3482 telefonszámon)

A tornakurzus díja/fő: 5000 Ft/10 alkalom 
60+kedvezménykártyával: 1000 Ft/10 alkalom
Csoportvezető: Vörösmarty Edit
Haladó csoportok:
2012. január 24-étől, keddenként 15.30–16.30 óráig
2012. január 27-étől, péntekenként 15.30–16.30 óráig
Jelentkezni: 2012. január 16–20. között Vörösmarty Edit 
gyógytestnevelőnél (06/30/530-6151)
60+ KONDITORNA ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
TÁMOGATÁSÁVAL
Jelentkezési határidő: 2012. január 16–20. között! A 60+ 
Programközpontban 
Helyszínek:
• Egyesített Szociális Intézmények (XI., Keveháza u. 6.): 
2012. január 30-ától, hétfőnként 12.45–13.45 óráig
• Albertfalvi Közösségi Ház (XI., Gyékényes u. 45–47.). Tel.: 
204-6788, 2012. január 31-étől, keddenként 14–15 óráig
• 60+ Programközpont, tel.: 372-4636, 2011. február 
2-ától, csütörtökönként: 14–15 óráig
Jelentkezési feltételek:
• XI. kerületi lakos 
• betöltött 60. életév
• 10 órás tanfolyam rendszeres látogatása
A tornakurzus díja/fő: 5000 Ft/10 alkalom
60+kedvezménykártyával: 1000 Ft/10 alkalom
Csoportvezető: Virág Anikó

MINDEN KEDVES SZENIOR POLGÁRNAK BÉKÉS, BOLDOG 
KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

Díszoklevél
XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati 
Igazgatóság Oktatási és Kulturális Osztálya felhívja azon idős pedagógusok figyelmét, 
akik állandó kerületi lakosok, és 50, 60, 65 vagy 70 éve szerezték meg diplomájukat, 
hogy díszoklevél megadása iránti kérelmüket 2012. január 15-étől nyújthatják 
be a XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati 
Igazgatóság Oktatási és Kulturális Osztályán (1113 Bp., Zsombolyai u. 4. IV. emelet 
402. szoba). 

A kérelemhez mellékletként a következőket kérjük csatolni:
• Rövid szakmai önéletrajz
• Arany oklevélhez: az 50 évvel ezelőtt szerzett oklevél másolatát, a gyémánt (60), vas (65) 
és rubin (70) oklevél igényléséhez az előző díszoklevél másolatát
• A pályán eltöltött munkaviszony (minimum 30 évnek kell lennie) igazolását 
(munkakönyv)
• Személyi adatokat, adószámot, taj számot.

A kérelem beadásának végső határideje: 2012. február 15.

Pályázati felhívás
Újbuda Önkormányzata a 2012. évre pályázatot ír ki 5 millió Ft keretösszegben 
utófinanszírozással kulturális témakörben.
Pályázni lehet a 2012. évben megvalósuló: 
• közművelődési és kulturális programokra;
• hagyományainkat ápoló rendezvények szervezésére;
• évfordulók megünneplésére;
• művészeti alkotások létrehozására;
• a kerület kultúrájával kapcsolatos kiadványok megjelentetésére.
A pályázatról bővebb információt találnak a http://www.ujbuda.hu/palyazat.reszlet.
php?id=458 oldalon.
Információ: Gódor Ildikó, tel.: 3723-469 
A pályázat leadási határideje: 2012. január 16.
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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. 
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Nyomdai előállítás: KMH Print Production • Felelős vezető:  Pusztai Ferenc 
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11-12-14

1GY 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40 41

42 43 44 45 46

47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61

62 63 64 65 66 67

68 69 70 71 72 73

74 75 76 77 78



Kreatív
Keresztrejtvény
Reményik Sándor: A karácsonyfa énekel c. költeményéből idézünk két sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (GY, P, T, Í, G, N). 13. Erődítmény leg-
régibb része. 14. Koma. 15. Nap betűi keverve. 16. Nehézkesen lép. 18. Ige-
végződés. 19. Hitetlenkedő apostol. 21. Protaktínium és kálium vegyjele. 22. 
… iacta est, a kocka el van vetve. 24. Somogy megyei község. 25. Fényér-
zékenység az USA-ban. 27. Spanyol cserépedény (OLLA). 29. Európai nép. 
31. Kodály Zoltán. 32. Orosz város a Don mellett. 33. Régi tömegmérték. 34. 
Görög ámításistennő. 36. Bécsi zérus! 38. Kiváló magyar szőlőfajta. 41. Ladó 
János. 42. Szóba hoz. 44. Ijesztő alak. 45. Konyhakerti növény. 47. Elem! 
48. Pertu. 51. Színültig. 52. Részben beleaprít! 54. Rávisz páros betűi. 55. 
El. 57. OL. 58. Zenei félhang. 60. Páros szerv. 61. Erkély-darab! 62. Angliai 
tartomány és város. 64. München folyója. 66. Norma … (filmdráma). 68. Párt 
összead. 70. Némán záró! 71. Olasz. 74. A végén egyenlő! 75. Arra a helyre 
érkezik. 78. Mértani fogalom.
Függőleges: 2. Dúvad belseje! 3. Világítóeszköz. 4. … virumque cano (Ver-
gilius). 5. Szótoldalék. 6. Drót fele! 7. Férfinév. 8. USA-beli egyetem. 9. Az 
alaphangsor 3. és 4. hangja. 10. Zenei rövidítés, jelentése: lassítva. 11. Japán 
motormárka. 12. Kolostor vezetője. 13. Az idézet második sora (S, G, S, 
S, Ö). 17. Előidéz. 20. … Kobo, japán író. 22. Spanyol családnév, jelentése: 
Alvaro fia. 23. Szúrós mezei növény. 26. Összegzés. 28. Gyulladás. 30. Meg-
állj! 32. Vél, gondol. 33. Rejtő Jenő: Elátkozott part c. regényében szereplő 
kapitány. 35. Az azték mitológiában az eső, a mennydörgés és a jó termés 
istene. 37. Kétell! 39. Végtag. 40. Orosz vadászrepülőgép. 43. Készlet jelzője. 
46. Errefele! 49. Női becenév. 50. Vészjelzés. 53. Városi zöld terület felügye-
lője. 56. Angi … (film). 59. … Turner, Tina Turner férje. 60. Énekesmadár. 
61. Író, kabarészerző (Jenő). 63. Európai főváros. 65. Anyagot méretre vág. 
67. Megszégyenít. 69. Szintén, angolul (TOO). 71. Tónika egynemű betűi. 
72. Málnamag! 73. NÓY. 76. Hosszmérték, röv. 77. Löszdarab!
Beküldendő: vízsz. 1. és függ 13. Beküldési határidő: a megjelenést követő 
hét keddje. A 24–25. szám rejtvényének megfejtése: „Ágyláb, léplek Szent 
András kérlek, Mondd meg, hogy ki lesz férjem!” Nyertese: Balássy Erzsé-
bet 1117 Bercsényi u. Nyeremény: könyvjutalom, mely a tévé szerkesztősé-
gében (Csíki-hegyek u. 13.) vehető át.

Karinthy Színház – Újbuda-totó nyertese

A 24–25. szám megfejtése: 1-b, 2-a, 3-c, 4-b, 5-a, 6-c, 7-b, 8-a, 
9-c, 10-a, 11-b. Nyertes: Csender György, 1118 Csíki-hegyek u. 
Nyeremény: Páros színházjegy a Karinthy Színházba. Értesítjük a 
jegyek átvételéről.

Játékkérdés: Ki a Mellékhatások c. 
könyv szerzője, amelynek alapján a 
temesvári vendégjátékunk készült?
a. Woody Allen
b. Paul Auster
c. Orhan Pamuk

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

Bővebb információ az előadásokról: www.szkene.hu
A helyes választ beküldők közül egy páros jegyet sorsolunk ki a 

január 23-i előadásra a Szkéné Színházba. Előző szkénés 
játékunk nyertese: Ambrus Károly. Gratulálunk!

Szkéné Színház-totó

Felhívás
Újbuda Önkormányzata várja azok jelentkezését, akik 2011-ben ünneplik házasságkötésük 
50., illetve 60. évfordulóját, és szeretnék azt a polgári házasságkötés szertartása szerint 
Újbuda polgármesterével, Hoffmann Tamással megerősítetni.
Jelentkezési határidő: 2011. december 31.
Jelentkezni az alábbi adatok megküldésével lehet:
Férj neve:
Feleség neve:                         lánykori neve:
Lakcím:
Telefonszám:
Kérjük, hogy a jelentkezés mellé csatolják a házassági anyakönyvi kivonat másolatát.
Cím: Újbuda Önkormányzata, 1113 Bp., Bocskai 39–41.
A borítékra kérjük, írják rá: „Aranylakodalom Újbudán”
Beküldési határidő: 2011. december 31.

– Úgy látom, mintha kissé balra dőlne a fa!
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FFüsttööölt mmaaarhannyeelvv, Fraaanciasaalláta

Rendelés leadás: karácsonyi időpontra december 19. 

illetve szilveszteri időpontra december 29.

 Elvitel: december 24-én 12 óráig és december 31-én 12 óráig

MEGRENDELÉS: 

06 30 326 8389 • lakos.gyorgy@hotelrubin.hu
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Erős idegzetű asszony



Újbudai karácsonyok a múlt században – egy fotós emlékein keresztül 
Szalay úr fotósként az 1940-es években költözött fel vidékről a XI. kerületbe. Lánya, Ág-
nes pedig születése, azaz 1954 óta lakik itt – azóta minden karácsonyát a Mányoki úton 
töltötte el. Az ő emlékeiben még élénken él minden egyes karácsony, szívesen idézi fel, 
milyen is volt ez az ünnep a múlt század derekán Újbudán.

Ágnes összetartó családban nőtt fel, akkor volt a legboldogabb, 
amikor ezen a napon az egész família egy asztalhoz tudott ülni, 
és együtt töltötte a szentestét. – Minden egészen más volt akko-
riban, szinte össze sem lehet hasonlítani a mostani ünnepekkel. 
Minden egyszerű volt és visszafogott, nem olyan harsány és csil-
logó, mint most. A karácsony nem az ajándékozásról, a vásárlás-
ról szólt, hanem az együttlétről – meséli.

Azt mondja, abban az időben alig járt autó az utakon. Decem-
ber elején, amíg a szülők az ünnepekre készülődtek, a gyerekek 
nyugodtan szaladgálhattak a Mányoki, vagy akár a Bartók Béla 
úton is. Később, mikor már a Bartók Filmszínház is megnyitotta 
kapuit vendégei előtt, ilyenkor az apukák mozizni vitték a gye-
rekeket, vagy bábelőadással, esetleg Gellért-hegyi szánkózással 
igyekezték lekötni a csemetéket – akik persze nagy izgalommal 
várták a Jézuskát –, hogy az asszonyok ezalatt az idő alatt méltó 
módon tegyék emlékezetessé a család számára a közelgő ünne-
pet. 

Ágnes szerint az egykori ünnepek nem az ajándékozásról szól-
tak, szegénység volt, és a boltok kínálata sem volt összehasonlít-
ható a mostanival, egy narancs vagy banán hatalmas ajándéknak 
számított. A környéken lakók a kispiacra meg a Ménesi és Bartók 
sarkán lévő kisboltba jártak vásárolni, ahol mindenki ismert min-
denkit, és ha valaki megkérte az eladót, tegyen neki félre a finom 
falatokból, a fűszeres még azt is megtette.

Anno nem öltözött ünnepi fénybe a város, minden egyszerű 
volt és puritán, a körtéren viszont fabódékban habcsókot, szalon-
cukrokat és alumínium csengettyűt lehetett kapni, fenyőfát pedig 
több helyen is árultak a környéken. A csupasz fákat az emberek 

kirakták az erkélyekre, tu-
lajdonképpen ezek díszí-
tették a Bartók Béla utat. 
Ágnes kis barátaival foly-
ton azt figyelte, kinél van 
még kint a fa az erkélyen, 
és kinek kopogott már be a 
Jézuska az ajtaján. A gyer-
kőcök számára a templomi 
Betlehem felállítása volt a 
legnagyobb csoda és izga-
lom.

– Bár az emberek nem 
verték nagydobra, sokan 
jártak templomba, főleg az 
éjféli misére. Régen nem 
takarították a Bartók Béla 
utat, így a hó hangosan ro-
pogott a csinosan felöltözött járókelők lába alatt, ahogy csalá-
dostul a templomba igyekeztek. Mi meg csak csendes áhítattal 
néztük a templomban a kis báránykákat a jászolban – emlékszik 
vissza.

Szenteste mindenki felvette az ünneplőruháját. Decemberben 
sokan jöttek el így, csinosan felöltözve Ágnes édesapjának fo-
tóstúdiójába fényképezkedni, néhányan rokonoknak, barátoknak 
ajándékba adták a kópiákat, mások pedig emlékbe készítették 
őket, és beragasztották saját családi fotóalbumukba. 

H. N.

Mikulás-razzia
Az Újbuda TV szerkesztősége 
december 6-án három szeren-
csés nyertest sorsolt ki, abból 
a sok százból, akik az Újbuda 
újság adventi mellékletében 
megjelent felhívásunkra je-
lentkeztek.

A Mikulás-razzia csapata 
Miklós napján indult ajándék-
osztó útjára, és bár nem esett a 
hó és stábunk sem a kéményen 
át érkezett, a könyvekkel, játé-
kokkal megtöltött csomagok 
jó helyre kerültek. A játékban 
kiválasztott családoknál az 
Újbuda TV a 11-es csatorná-
ra volt hangolva, így a bol-
dog nyerteseknek átadhattuk  
Mikulás-csomagjaikat.

Párbaj az Újbuda TV-ben

Új családi vetélkedő januártól
Végre összemérhetik tudásukat a kerületről a családok és más 
csapatok!

Várjuk olyan négyfős csapatok regisztrációját, amelyek tagjai 
közül legalább ketten Újbudán élnek, ismerik lakóhelyüket, és 
szívesen vetélkednek a kamerák előtt más versenyzőkkel – le-
gyen szó műveltségi, ügyességi vagy kreatív játékokról.

Legjobb, ha a csapatot a családtagok alkotják. Amennyiben az 
Ön családjában is vannak kreatív gyermekek, fiatalos és művelt 
szülők, esetleg sokat tapasztalt nagyszülők, mindannyiuknak jó 
humora van, és nagyon szeretik lakóhelyüket, Újbudát, akkor re-
gisztrálja családjának négy tagját a vetélkedőműsorba.

A négytagú csapat más módokon is összeállhat, így várjuk ba-
ráti társaságok, testvérek, osztálytársak jelentkezését is.

Jelentkezni a parbaj@ujbudamedia.hu e-mail címen lehet egy 
rövid bemutatkozó levéllel, a csapat névsorával és persze telefo-
nos elérhetőséggel.

Ha még nem érez kedvet a játékra, de szívesen nézné műsorun-
kat, akkor januártól keresse a Párbajt az Újbuda TV-n.

Programajánló

December 16. 19.00 órakor
Tánckarácsony
Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47.)
Vendég a Cavinton Néptáncegyüttes

December 17. 19.30 órakor
Muzsikás Karácsonyi Koncert
Fővárosi Művelődési Ház (Fehérvári út 47.)
Télköszöntő Fesztivál az FMH-ban

December 22. 17.00 órakor
„Karácsonynak éjszakáján”
Hadik Kávéház (Bartók Béla út 36.)
Betlehemes misztériumjáték – előadják: a XI. kerületi iskolák 

tanulói 

December 27. 20.00 órakor
Kaláka koncert
Fonó Budai Zeneház (Sztregova u. 3.)
Ami belefér – Folk-dzsessz-világzenei évzáró a Fonóban


